
ลำดับที่

1.

สาระสำคัญ

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

แนวทางและแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐเพ�อการฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น จำกัด

 ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลังไดมีบทสรุป ในแนวทางและแหลงเงินทุนสนับสนุนจากกภาครัฐ เพ�อการฟนฟูกิจการ

สหกรณฯคลองจ่ัน โดยคุณอำนวย ปะติเส ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร(ในเวลาน้ัน) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนฟนฟู

กิจการ ไดดำเนินการปรึกษาหารือกับคุณสมชัย สัจจพงษ ปลัดกระทรวงการคลัง ตามแนวทางที่คณะกรรมการสหกรณเจาหนี้ 5 แหง และคณะกรรมการ

ผูบริหารแผนสหกรณฯ  คลองจั่น  นำเสนอจนมีความเห็นชอบในหลักการและกำหนดเปนนโยบายของภาครัฐในการแกปญหาสหกรณฯ คลองจั่น  และ

ขยายใหครอบคลุมสหกรณทั่วไปอีกดวย

(1) นโยบายของภาครัฐ

(1.1) การแกไขปญหาสหกรณฯ คลองจั่น ใชแนวทางใหขบวนการสหกรณ สหกรณเจาหนี้เปนผูรวมกันแกไขปญหา โดยภาครัฐใหการสนับสนุน

(1.2) ใหเงินกูแกสหกรณเจาหนี้เพ�อการใหสินเช�อกับสมาชิกและ/หรือนำไปลงทุนกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพ�ออนาคตประเทศไทย (Thailand 

      Future Fund) แลวนำรายได ผลประโยชนสวนตาง มาสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ  ที่ตั้งเปายอดวงเงินไวที่ 550 ลานบาท

      ตอป เพ�อการแกไขปญหาสหกรณโดยแบง 450 ลานบาท เพ�อการแกไขปญหาของสหกรณฯ คลองจั่น และอีก 100 ลานบาท  สำหรับ

      แกไขปญหาของสหกรณอ�น

(1.3) กระทรวงการคลังพรอมที่จะสนับสนุนใหธนาคารของรัฐ เชน ธกส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย สนับสนุนแนวทางนี้ โดยใหนำผลประโยชน

      สวนตางเขาบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ 

(2) การจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ

(2.1) สหกรณเจาหนี้และสหกรณที่รวมโครงการรวมกันเปดบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ

(2.2) อัตราผลตอบแทนและวงเงินกูยืมที่จะตองใช ในโครงการ

 โดยจะมีการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียในการใหกูยืมของธนาคารภาครัฐ ผลประโยชนของสหกรณท่ีรวมโครงการ และยอดวงเงินกูท้ังหมดที่จะนำมา

บริหารจัดการใหไดตามเปาหมายของผลตอบแทนรายปที่ 550 ลานบาท ที่จะนำสงเขาบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ
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(3) ความคืบหนาการจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ

 (3.1)  นับผลสำรวจถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2560 คณะอนุกรรมการฯ ไดสรุปยอดวงเงินรวมที่ 31,978 ลานบาท จาก 28 สหกรณเจาหนี้ที่ย�นความ

   ประสงคเขารวมโครงการน้ี ซ่ึงเปนไปตามเปาหมาย เปนท่ีเรียบรอยแลว

  (3.2)  เม�อวันพุธท่ี 10 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหกรณเจาหน้ีและคณะกรรมการของสหกรณฯ คลองจ่ัน(ลูกหน้ี) ไดเชิญประชุมสหกรณเจาหน้ี

   ท้ัง 74 แหง โดยมีผูแทนจำนวนรวม 107 คน จาก 46 สหกรณเขารวมประชุมเพ�อรับทราบและรวมหาทางแกไขปญหาท่ีสหกรณฯ คลองจ่ัน

   ประสบในการระดมเงินทุน ท่ีมีแนวโนมไมเปนไปตามแผนการเงิน จนมีสภาพคลองไมเพียงพอชำระหน้ีเม�อส้ินป 2560 และในปตอ ๆ ไป ในท่ี

   ประชุมมีความเห็นพองตองกันวา

   - สหกรณเจาหน้ีท้ังหมดตองชวยสหกรณฯ คลองจ่ัน ในการแกไขปญหาเพ�อรักษาระบบสหกรณท้ังหมดไว

   - รวมกันผลักดันภาครัฐใหเรงรัดการสนับสนุนแหลงเงินทุนเพ�อการฟนฟูกิจการท่ีมีความลาชาไมเปนไปตามกำหนดเวลา

 (3.3)  คณะรวม 3 ฝาย ประกอบดวยผูแทนจากสหกรณเจาหน้ี สหกรณฯ คลองจ่ัน และสมาชิกเจาหน้ีรายยอยไดรวมลงนามย�นหนังสือถึงคณะ

   รัฐมนตรีใน 3 กระทรวงหลัก เพ�อเรงรัดการสนับสนุนการฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจ่ัน โดยขอเรียนพบเพ�อติดตามในเร�องสำคัญ ดังน้ี

   เรียนพบ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ  เพ�อใหชวยเรงรัดการประสานดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ

   และกระทรวงการคลังในการสนับสนุนแหลงเงินทุนโครงการบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ โดยย�นหนังสือเม�อวันที่ 26

   มกราคม 2561

   เรียนพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ คุณกฤษฎา บุญราช เพ�อใหชวยเรงรัดการประสานดำเนินงานกับกระทรวงการคลัง

   ในการสนับสนุนแหลงเงินทุนโครงการบัญชีรวมฯ โดยย�นหนังสือเม�อวันท่ี 26 มกราคม 2561

   เรียนพบ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง  เพ�อใหพิจารณาชวยเหลือ

   ใหมีการเพิกถอนการอายัดทรัพยสินบางรายการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพ�อใหสหกรณฯ คลองจ่ัน นำไปจำหน�ายและนำรายได

   มาบรรเทาความเดือดรอนของเจาหน้ี  โดยย�นหนังสือเม�อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561
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2. การจายชำระหน้ีเงินตนจัดสรรตามแผนฟนฟูกิจการงวดท่ี 4/2560.

 ตามแผนฟนฟูกิจการ การชำระหน้ีงวดท่ี 4/2560 ท่ีกำหนดไว ในเดือนธันวาคม 2560 น้ัน สหกรณฯมีขอจำกัด ติดขัด และลาชาท่ีกระทบสภาพคลอง

ทางการเงิน ทำใหสหกรณฯมีเงินคงเหลือไมเพียงพอสำหรับการชำระหน้ีตามอัตราท่ีกำหนดไว ในแผนฟนฟูกิจการ แตเพ�อเปนการบรรเทาความเดือดรอน

ของสมาชิกเจาหน้ี ท้ังรายบุคคลและนิติบุคคล สหกรณฯไดพิจารณาจัดสรรเงินสภาพคลองตามท่ีพอมีอยู โดยคกก.ชุดท่ี 32 มีมติเห็นชอบ เม�อวันศุกรท่ี 22

ธันวาคม 2560 ใหจายชำระหน้ีงวดท่ี 4 บางสวน ในอัตรารอยละ 30 ของอัตรางวดท่ี 4/2560 ท่ีกำหนดไว ในแผนฯ ซ่ึงสมาชิกรายบุคคลจะไดรับชำระหน้ี 

ในอัตรารอยละ 0.957 ของยอดเงินตามคำขอรับชำระหน้ี (ฟ.20) และมีรายละเอียดการจายชำระหน้ี ดังน้ี

(1) สหกรณฯ จายเงินชำระหน้ี ตามอัตราท่ีกลาวขางตน 

     (1.1) รับเปนเงินสด : ต้ังแตวันพุธท่ี 27 ธันวาคม 2560 

     (1.2) รับเปนเงินโอนผานเขาธนาคารพาณิชย ตามท่ีสมาชิกเจาหน้ีไดแจงความประสงคไวแลว : ไดรับเงินในวันศุกรท่ี 12 มกราคม 2561 และ

           วันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม 2561

(2) กรณีสมาชิกท่ีรับชำระหน้ีเปนเงินสด ท่ีเคานเตอรสำนักงานของสหกรณฯ ขอความรวมมือใหปฏิบัติดังน้ี 

    (2.1) กรณีมารับดวยตนเอง : ใหนำบัตรสมาชิก สมุดยอดหน้ีเพ�อการชำระหน้ี (เลมสีสม) และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนาบัตร

          มาแสดงเปนหลักฐานตอพนักงานสหกรณ

    (2.2) กรณีมอบอำนาจใหผูอ�นมารับแทนตนเอง : ใหนำเอกสารใบมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป 10 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

          ผูมอบอำนาจ สมุดยอดหน้ีเพ�อการชำระหน้ี (เลมสีสม) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนาบัตรของผูรับมอบอำนาจ มาแสดงเปน

          หลักฐานตอพนักงานสหกรณ

(3) สำหรับเจาหน้ีนิติบุคคล สหกรณฯ ดำเนินการชำระหน้ีโดยจายเปนเช็ค A/C Payee ซ่ึงส่ังจายเม�อวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 

 รายละเอียดของประกาศ สาเหตุของขอจำกัดสภาพคลองทางการเงิน คำอธิบายช้ีแจงอยูในประกาศฉบับท่ี 46/2560  ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

จำนวน 2 แผน
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3. Siam Terminal World โครงการรวมทุนพัฒนาธุรกิจในพ้ืนท่ียูทาวเวอรและศูนยประชุมสหกรณ

     โครงการ Siam Terminal World คือโครงการจัดทำสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหงใหมของประเทศไทย เปดบริการ 24 ชั่วโมง ที่เปนศูนยรวม

แหลงทองเที่ยวที่สำคัญของไทยทุกภูมิภาค อีกทั้งเปนศูนยการแสดงโชวศิลปวัฒนธรรมไทยรวมสมัย และศูนยรวมแหลงผลิตภัณฑ วัฒนธรรมชุมชน 

ระดับมาตรฐานสากลเพ�อแสดงศักยภาพของเอกลักษณความเปนไทยโดยจะเปนการพัฒนาปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณอาคารยูทาวเวอรที่ตั้งอยูบนถนน

ศรีนครินทร ซ่ึงมีจุดเดนดานการเดินทางท่ีสะดวก สบาย เช�อมตอทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ข้ันตอนสำคัญและกรอบระยะเวลา :

   - บ.สยามโคออพ เวิรล วายด นำเสนอความคิดโครงการกับคณะกรรมการผูบริหารแผน... (มกราคม 2560)

   - เร่ิมดำเนินการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน และกรอบของโครงการ...(กุมภาพันธ - มีนาคม 2560)

   - พิธีลงนามบันทึกขอตกลงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และแผนธุรกิจลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ียูทาวเวอร...(7 มีนาคม 2560) 

   - กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และกรมบังคับคดีรับทราบโครงการ....(4 สิงหาคม 2560)

   - ท่ีประชุมสมาชิกสหกรณฯ คลองจ่ัน เห็นชอบกับโครงการ...(26 สิงหาคม 2560)

   - คณะกรรมการเจาหน้ีรับทราบโครงการ...(28 สิงหาคม 2560) คกก.เจาหน้ีจะมีการประชุมพิจารณาลงมติในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560

   - สหกรณฯ คลองจ่ัน ย�นคำรองตอศาลลมละลายกลางเพ�อพิจารณาเห็นชอบในโครงการ...(ตุลาคม 2560)

   - ศาลมีหมายนัดถึงคณะกรรมการเจาหน้ี และเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพ�อขอความเห็นชอบในโครงการน้ี ศาลนัดพิจารณา 29 พฤศจิกายน 2560

   - บ.สยามโคออพ เวิรล วายด นำเสนอผูรวมลงทุนในโครงการ...(รอการอนุญาตของศาล)

   - เร่ิมดำเนินการโครงการ Siam Terminal World....(รอผลการพิจารณาของศาล) 

กรณีการคัดคานโครงการท่ีย�นขออนุญาตตอศาลลมละลายกลาง

   - เม�อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ศาลพิจารณาคำรองคัดคานของกรรมการเจาหน้ี 1 ราย (คุณศิริรัตน เทียรบุญเลิศรัตน)  และสมาชิกเจาหน้ีอีก 9 ราย 

     (คำรองเดียวกัน) ใน 3 ประเด็นหลักเก่ียวกับผูบริหาร Siam Cooperative Worldwide (SCO) ฐานะความน�าเช�อถือของบริษัท SCO และความ

     ไมม่ันใจในการนำอาคารและท่ีดินยูทาวเวอรเขารวมลงทุนโครงการ ศาลนัดไตสวน 20-21 มีนาคม 2561

   - เม�อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561 คุณศิริรัตน กรรมการเจาหน้ีถอนคำรองการคัดคาน คงเหลือการคัดคานอีก 1 คำรองของ 9 สมาชิกเจาหน้ี รอการพิจารณา

     ของศาลในวันท่ี 20 - 21 มีนาคม 2561    
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การขายที่ดิน 2 แหง ที่อำเภอไทรโยค และที่ตำบลแพรกษา ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยวิธีขายทอดตลาดที่ดำเนินการโดย

เจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี

4.

     ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง จำนวน 2 แหง ที่ ต.สิงห อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และที่ดินต.แพรกษา 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการตอศาลลมละลายกลาง แตมีการคัดคานโดยหน่ึงในคกก.เจาหน้ี  จนศาลฯมีคำส่ังใหดำเนินการขายท่ีดินได  โดยมีเง�อนไขใหเปนไป

ตามวิธีขายทอดตลาด ที่ดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี นั้น

  ในขณะน้ีนับเปนขาวดี ท่ีสหกรณฯสามารถขายท่ีดินท้ัง 2 แหงไดเรียบรอยแลว เม�อ 15 ธันวาคม 2560 และ 5 มกราคม 2561 ท่ีผานมา แตยังอยู

ในข้ันตอนของกระบวนการจะซ้ือจะขาย รอการชำระเงินใหครบถวน  ซ่ึงผูท่ีเสนอซ้ือท้ัง 2 ราย  ไดดำเนินการรองขอขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไป 

ตามเง�อนไขท่ีกฎหมายอนุญาตไวเปนระยะเวลาสูงสุดได 3 เดือน โดยมีสรุปประมาณเวลาการชำระเงิน ดังน้ี

(1)  ที่ดินต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ที่มีการตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายในวงเงิน 106 ลานบาท และไดวางเงินมัดจำแลว 10 ลานบาท เม�อ 15 

     ธันวาคม 2560 ก็ยังอยูในข้ันตอนท่ีผูเสนอซ้ือคือ บริษัท เอสแลนด 168 จำกัดกำลังจัดหาเงินสวนท่ีเหลือ และไดย�นขอขยายระยะเวลาชำระเงิน

     ออกไป 3 เดือน ซ่ึงวันสุดทายท่ีครบกำหนดเง�อนไขเปนวันท่ี 30 มีนาคม 2561

(2)  ที่ดินอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ที่มีการตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายในวงเงิน 267.8 ลานบาท และไดวางเงินมัดจำแลว 14 ลานบาท เม�อ 5 

     มกราคม 2561 ก็ยังอยูในขั้นตอนที่ผูเสนอซื้อจะจัดหาเงินสวนที่เหลือมาชำระใหครบตามสัญญา และบริษัท ลักกี้แลนด แอสเซท จำกัด ที่เปน

     ผูท่ีเสนอซ้ือก็ย�นขอขยายระยะเวลาการชำระเงินไวท่ี 3 เดือนเชนกัน ซ่ึงวันสุดทายท่ีครบกำหนดขยายเวลาจะเปนวันท่ี 20 เมษายน 2561

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สำนักฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี โทรศัพท (02) 887-5107 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ www.led.go.th

 ฉะนั้น คกก.จึงใครขอประชาสัมพันธความคืบหนาการขายทอดตลาดที่ดิน 2 แหง และประมาณการกำหนดเวลาของการชำระเงิน ตามเง�อนไข

ระเบียบขอบังคับของกรมบังคับคดีใหผูเก่ียวของทราบ
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5. รายงานการรองทุกขกลาวโทษฟองคดีของสมาชิกเจาหนี้ ตอสหกรณฯ คลองจั่น ประธานคณะกรรมการ และอดีตประธานคณะกรรมการดำเนิน

การสหกรณฯ คลองจั่น (คำฟองคดีอาญา  คดีหมายเลขดำที่ อ.10/2560 ณ ศาลลมละลายกลาง ลงวันที่ 20  กันยายน 2560)

สาระสำคัญ

1.  นายธรรมนูญ  อัตโชติ และสมาชิกเจาหน้ีอีก 274 คน ไดย�นคำรองตอศาลลมละลายกลาง  ฟองคดีตอสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน , นายประกิต

    พิลังกาสา และนายเผด็จ  มุงธัญญา  ในขอหาหรือฐานความผิด  พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 หมวด 3/1.

2.  ประเด็นขอกลาวหามี 5 ประเด็นหลัก  คือ

    2.1  กรณีท่ีดินบริษัท เอ็มโฮม เอส พีวี 2 จำกัด : ท่ีสหกรณฯ คลองจ่ันไดทำการประนีประนอมยอมความรับเงิน 321.4 ลานบาท ในคดี พ.1674/2557

          ซ่ึงควรจะไดรับการชดใชมากกวาน้ี

    2.2  กรณีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีบริษัท เอ็มโฮม เอส พีวี 2 จำกัด : ดำเนินการโดยไมไดย�นคำรองขออนุญาตตอศาลลมละลาย

         กลาง

    2.3  กรณีขอฟนฟูกิจการโดยอางวาจะไดรับเงินทุนและรายไดตาง ๆ แตไมสามารถกระทำได เพราะขาดความโปรงใส : อางถึงการที่ยังไมไดรับเงิน

         สนับสนุน 10,000 ลานบาท  เพราะรัฐบาลไมมีนโยบายใหการชวยเหลือ และการขายที่ดิน 2 แปลงที่ ต.แพรกษา และอ.ไทรโยค ไมโปรงใส 

         ขายในราคาต่ำ

    2.4  กรณีไมปฏิบัติตามคำสั่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย และศาลลมละลายกลาง ในการชำระหนี้แกเจาหนี้ : ดำเนินการกลั่นแกลงเจาหนี้และหน�วง

         เวลาชำระหน้ีตามคำพิพากษา

    2.5  กรณีกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน : สหกรณฯ คลองจั่นดำเนินงานและมีพฤติการณหลอกลวง

         ประชาชนแบบแชรลูกโซ
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    3.2  โจทกรองตอศาลขอใหการโดยใชวิธีสงหนังสือคำใหการในวันพิจารณามูลฟอง

    3.3  ทนายของสหกรณฯ รองตอศาลวาการพิจารณาทางคดีอาญา  เอกสารหลักฐานจะตองนำสงใหทางจำเลยทราบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 

         15 วัน กอนการนัดพิจารณามูลฟอง และการใหการในคดีอาญาตองเปนโดยวิธีไตสวนสด  ซึ่งศาลก็เห็นชอบตามที่ทางทนายของสหกรณ

         ทักทวง รองขอ

    3.4  ศาลมีคำส่ังใหเล�อนการพิจารณาคำฟองไปอีกนัดหน่ึง นัดการไตสวนมูลฟองใหมเปนวันพฤหัสบดีท่ี 1 กุมภาพันธ  2561 เวลา 9.00 น.

(ตอขอ 5.) 3.  การพิจารณามูลฟอง คร้ังท่ี 1

    3.1  เม�อวันจันทรท่ี 30  ตุลาคม  2560 ณ ศาลลมละลายกลาง บัลลังก 10  ศาลนัดพิจารณาคำรองพยานเอกสาร  ซ่ึงฝายโจทกไดย�นคำฟองเม�อ

         20 กันยายน 2560  แตสงคำรองขอระบุพยาน จำนวน 31 ลำดับ ประกอบคำฟองท้ังหมด จำนวน 565 หนา เม�อวันศุกรท่ี 27 ตุลาคม 2560

         คือ 3 วันกอนวันศาลนัดพิจารณาคำฟอง (และเปนวันกอนวันหยุดสุดสัปดาห เสาร – อาทิตย)

4.  การพิจารณามูลฟอง  คร้ังท่ี 2

    4.1  เม�อวันพฤหัสบดีท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 ศาลฯไดดำเนินการไตสวนมูลฟองตามการนัดหมาย

    4.2  โจทกและทนายโจทก แถลงขอเล�อนคดีอางเหตุวา เอกสารสำคัญท่ีจะใช ในการสืบพยานในวันน้ีคือสำเนาโฉนดท่ีดิน และเอกสารในสำนวนคดี

         แพงคดีหมายเลข พ.1674/2557 ยังไมไดมีการรับรองเอกสารจากเจาพนักงานผูมีอำนาจ (เจาพนักงานที่ดิน/เจาหนาที่ศาลแพง) จึงขอไป

         ดำเนินการตรวจสอบและใหมีการรับรองเอกสารใหครบถวนสมบูรณเสียกอน จึงขอศาลเล�อนคดีไปสักนัดหน่ึง

    4.3  ศาลมีคำส่ังเล�อนคดีไปไตสวนมูลฟองใหมพรอมกำชับโจทกจัดเตรียมพยานใหพรอมสืบในนัดหนา

5.  ศาลนัดคร้ังตอไป

    5.1  ศาลมีคำส่ังนัดการไตสวนมูลฟองใหม ในวันพุธท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 

 หมายเหตุ  รายช�อของผูย�นคำฟองจำนวน 275 คน สามารถดูไดท่ี สำนักงานสหกรณฯ คลองจ่ัน
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การประกาศกราบขอโทษของนางศิริรัตน เฑียรบุญเลิศรัตน กรรมการเจาหนี้ตอนายประกิต พิลังกาสา ประธาน คกก.สคจ ตามการประนี

ประนอมยอมความคดีฟองหมิ่นประมาท (ในคดีหมายเลขดำที่ อ.1164/2560 ที่ฟองเม�อวันที่ 19 เมษายน 2560)

 เม�อวันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนยประนอมขอพิพาท ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ไดมีขอสรุปผลเจรจาการไกลเกลี่ยประนีประนอมกรณี

ที่นายประกิต พิลังกาสา ประธาน คกก.สคจ.(โจทก) ฟองคดี นางศิริรัตน เฑียรบุญเลิศรัตน กรรมการเจาหนี้ (จำเลย) กรณีหมิ่นประมาท ในหองสนทนา

ทางระบบโซเชียลมีเดีย (ไลน) 

 ศาลและผูประนีประนอมไดเจรจาไกลเกลี่ยคูความทั้งสองฝาย คดีสามารถตกลงกันได โดยนางศิริรัตน เฑียรบุญเลิศรัตนไดลงขอความขอโทษ

นายประกิต พิลังกาสา ตามขอความที่ตกลงกันในส�อโซเชี่ยลมีเดียเปนที่เรียบรอย ทางนายประกิตแถลงวาไมติดใจดำเนินคดีใดๆกับนางศิริรัตนอีกตอไป

และขอถอนฟองคดีนี้

6.
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7. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 25 พฤศจิกายน 2559 ใหสคจ.โจทกชนะคดี 

ไดรับการชำระเงินคืนเต็มจำนวน 3,811 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย

7.5% ตอป นับแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงเปนวันฟอง เปนตน

ไปจากจำเลย 11 ราย 5 รายปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม

ความและยกฟองจำเลย 2 ราย

ศาลพิพากษาเม�อ 25 พ.ย. 59 และ

มีรายละเอียดของคำพิพากษาเม�อ

16 ม.ค. 60

ย�นฟองเม�อ 1 พ.ค. 57

สคจ. ดำเนินการอุทธรณคำพิพากษาจำเลย 4 ราย รวม 2 รายท่ียกฟอง

(1) นายวัฒนชานนท  นวอิสรารักษ

(2) นายจิรเดช วรเพียรกุล

(3) นายธวัชกิตต ธนานันทตระกูล

(4) นายกรณฐธัน ธนานันทตระกูล

ศาลอุทธรณยกคำรองขอยกเวนคาธรรมเนียมเม�อ 9 พฤศจิกายน 

2560 สคจ.ดำเนินการอุทธรณคำส่ังศาลเม�อ 23 พฤศจิกายน 2560

สคจ.โดย คกก.พรอมตัวแทนเจาหนี้ 3 ฝาย ย�นหนังสือถึงรัฐมนตรี

วาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาชวยเหลือใหมีการเพิกถอนการ

อายัดทรัพยที่ไมมีความเกี่ยวเน�องในคดีอ�นกอน

ย�นอุทธรณ 24 เม.ย. 60 

ย�นอุทธรณคำสั่งยกเวนคาธรรมเนียม

ศาล 23 พ.ย. 60

กรณีทรัพยที่ถูกอายัดโดย DSI จำนวน 299 รายการ ซึ่งไดมีการ

ประสานกับ ปปง. และ คกก.ธุรกรรม ปปง.มีมติวา สคจ.สามารถ

ดำเนินการกับทรัพยสินดังกลาวตามคำพิพากษาของศาลแพงได

แตทาง DSI ยังยืนยันความเกี่ยวเน�องของทรัพยในคดีฟอกเงิน

ที่อยูระหวางการดำเนินคดี

ปปง.แจงเม�อ 23 พ.ย. 60

ย�นหนังสือเม�อ 1 ก.พ. 61

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา
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10. 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   

8. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

เจาพนักงานพิทัพษทรัพยดำเนินการตามคำขอ สคจ.  โดยทำ

จดหมายใหลูกหนี้ 6 รายคูสัญญาจำนองชำระหนี้ตามสัญญา

จำนอง สคจ. จัดทำเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามที่กรมบังคับคดี

รองขอ

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

อยูระหวางดำเนินการ

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

พิพากษาเม�อ 30 ก.ย. 59

ดำเนินการทางกฎหมายตอ

รอฟงคำพิพากษา

การฟองคดีนายศุภชัย และพวกรวม 5 ราย 

คดี พ.736/2557 (ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 818.79 ลานบาท

มูลนิธิรัตนคีรีย�นอุทธรณสูคดี ศาลพิจารณาคำอุทธรณ รอฟงคำ

พิพากษาของศาล

ศาลมีคำพิพากษาใหจำเลยชดใชคืนเต็มจำนวน แตคดีนี้ไดมีการ

ทำสัญญายอมในคดีกับกองทุนคณะลูกศิษยวัดพระธรรมกายเพ�อ

การชดใชแทนวัดพระธรรมกาย และพระธัมมชโย เปนจำนวน

เงิน 684.78 ลานบาท ซึ่งชำระครบถวนเม�อ 2 ธันวาคม 2558

การชดใชคืนยังคงเหลือยอดรวมประมาณ 134 ลานบาท ท่ี สคจ. 

ตองติดตามบังคับคดีจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร, นางศศิธร 

โชคประสิทธ์ิและมูลนิธิรัตนคีรี นางศศิธรทำสัญญายอมชำระคืน

แตหลบหนี

9.
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ศาลนัดพิจารณาทั้ง 4 คดี 

23 เม.ย. 61

อัยการนัดฟงคำส่ัง 21 ก.พ. 61

อัยการนัดฟงคำส่ัง 20 ก.พ. 61

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

ทุนทรัพยฟอง 5,600 ลานบาท ผูกระทำผิด 12 ราย อัยการ

สั่งฟองเม�อ 15 พฤษภาคม 2560

คดีที ่ ฟย. 47/2556 (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

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

ที่ดิน อ.คลองหลวง ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท อัยการสั่งฟอง

เม�อ 27 เมษายน 2560 

     เม�อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561  ในการพิจารณาคดี อัยการ

แถลงตอศาลวาแมจะมีการสงเอกสารในคดีใหศาลถึง 3,000 

ฉบับ แตยังมีเอกสารอีกประมาณ 2,000 ฉบับที่จะตองสงให

ศาลใหครบถวน ซึ่งคาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ2 เดือน จึงขอ

อนุญาตศาลเล�อนการนัดพรอมและศาลมีคำส่ังนัดใหมวันท่ี 23 เมษายน

2561

(ตอขอ 10.)

คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 250 ลานบาท 

ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกูล บริษัท เอสดับบลิว 

โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI นัดฟงคำสั่ง 21 กุมภาพันธ 2561

คดีพิเศษที่ 99/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาท 

กรณีที่ดินบริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 2 จำกัด อัยการมีความเห็น

ส่ังฟองตามสรุปสำนวนของ DSI นัดฟงคำส่ัง 20 กุมภาพันธ 2561

11/14ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 35 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2561)



สาระสำคัญลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

11. 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

สคจ.ดำเนินการอุทธรณคำพิพากษายกฟอง และอุทธรณคำ

ส่ังไมยกเวนคาธรรมเนียมศาล โดยย�นอุทธรณเม�อ 21

สิงหาคม 2560 รอฟงคำส่ังศาลใน 6 เดือน

ฟองเม�อ 28 พ.ค. 58

มีคำสั่งยกฟองเม�อ 22 ธ.ค. 59

ย�นอุทธรณขอยกเวนคาธรรมเนียม

ศาล 21 ส.ค. 60

12. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก  รวมคดี

พระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร คดี พ.4462/2557

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

วัดพระธรรมกายและหลวงพอธัมมชโย ตามท่ีกองทุนคณะลูกศิษย

วัดพระธรรมกายตกลงคืนเงินใหสหกรณฯ อีก 370.78 ลานบาท 

และนับถึงสิ้นเดือนมกราคม 2561 สคจ.ไดรับคืนแลว 350 

ลานบาท คงเหลืออีก 27.78 ลานบาท ที่จะสงคืนใหครบ

ภายในมีนาคม 2561

ศาลมีคำพิพากษาใหสหกรณฯ คลองจั่น ชนะคดีตามการฟอง

ดำเนินคดีตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและพวกรวม 41 ราย (จำเลย

9 ราย จำเลยรวม 32 ราย) ฐานความผิดละเมิดติดตามทรัพยคืน

จากกรณีส่ังจายเช็ค/รับเช็คและเบิกเงินทดรองจายของสหกรณฯ

คลองจ่ัน (เก่ียวเน�องกับเช็ค 878 ฉบับ)

ย�นฟอง 15 ต.ค. 57

รับชำระคืนแลว 350 ลานบาท

(พ.ค. 59 ถึง ม.ค. 61)

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

ลานบาท(พ.3628/2557)
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ศาลมีคำพิพากษา 31 ม.ค. 61

  สรุปคำพิพากษาอยางยอ มีสาระสำคัญ ดังน้ี

 (1) ในคดี 4462/2557 ศาลสั่งใหนายศุภชัย ศรีศุภอักษร 

ตองชำระเงินคืนใหแกสหกรณฯคลองจั ่น เปนจำนวนเงิน 

9,642,164,453.61 บาท พรอมดอกเบ้ีย ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป

นับแตวันท่ีฟอง (15 ตุลาคม 2557)

 (2) ในคดี 3628/2557 ศาลส่ังใหนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ตอง

ชำระเงินคืนใหแกสหกรณฯคลองจ่ัน เปนจำนวนเงิน 119,020,000 บาท 

พรอมดอกเบ้ีย ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันท่ีฟอง (26 สิงหาคม

2557)

 (3) ศาลส่ังใหนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและพวกรวม 36 ราย 

ชดใชชำระหนี้คืน เปนไปตามยอดเงินที่ระบุในเช็คสั่งจายและ

เช็คท่ีไดรับเงินมาจากสหกรณฯคลองจ่ัน

 (4) ศาลพิพากษายกฟอง 5 ราย โดยท่ี 3 รายจะไปถูกดำเนิน

คดีตามกฎหมายอ�น คือคดีฟอกเงินใหถึงท่ีสุดกอน

  คำพิพากษาฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จประมาณ 2 เดือน ช�อจำเลย

และจำเลยรวม ยอดวงเงินท่ีจะตองรวมรับชำระชดใชคืน ในแตละ

จำเลยและจำเลยรวม ยังตองรอคำพิพากษาฉบับสมบูรณแลวเสร็จกอน

จึงจะตรวจสอบและติดตามการดำเนินการทางคดีตอไปได

(ตอขอ 12.)
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14. การคัดคานในคดีฟอกเงินไมใหตกเปนของ

แผนดิน คดี ฟ.173/2559

กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิ

มหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูง จำนวนเงิน 58.7 ลานบาท

ในป 2559 ทางพนักงานอัยการย�นคำฟองในคดีฟอกเงิน ใหทรัพย

ท่ีปปง.ยึดอายัดบัญชีเงินฝาก 4 บัญชี รวมเปนเงิน 58,769,408.25

บาท ตกเปนของแผนดิน แตทางสหกรณฯคลองจ่ันซ่ึงเปนผูเสียหาย

ไดย�นคำคัดคานเม�อ 7 ธันวาคม 2559

เม�อวันที่ 31 มกราคม 2561 ศาลแพงไดอานคำพิพากษาในคดี

หมายเลข ฟ.173/2559 ใหทรัพยท่ีปปง.อายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูง 

รวม 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7 ลานบาท ไมตกเปนของแผนดิน 

ตามท่ีทางอัยการย�นฟอง แตใหคืนกลับพรอมดอกผลไปยังสหกรณฯ

คลองจ่ัน ท่ีเปนผูเสียหาย

ย�นคัดคาน 7 ธ.ค. 59

ศาลพิพากษา 31 ม.ค. 61

13. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา, จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558 (ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

อยูในระหวางการดำเนินการบังคับคดีชำระหนี้  ศาลนครปฐม

ออกหมายตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ�อดำเนินการบังคับคดี

แตในขณะน้ี สค.รัฐประชา อยูระหวางการชำระบัญชี

ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี ่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใช

เงินให สคจ.พรอมดอกเบี้ย 

ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58

ศาลมีคำสั่งเม�อ มิ.ย. 59
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