
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

เม�อวันอังคารท่ี 7 และพุธท่ี 8 สิงหาคม 2561 ดร.วิวัฒน ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตรฯ และคุณธีระ วงษเจริญ ท่ีปรึกษารมช.กระทรวงเกษตรฯ 

ใหการตอนรับคุณประกิต พิลังกาสา ประธานคกก., คุณกรรณิการ อัคคะพู รองประธานคกก. และคุณเผด็จ มุงธัญญา ประธานท่ีปรึกษาสหกรณ ณ

หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ในการประชุมปรึกษาหารือการขับเคล�อนการบริหารจัดการ และการสนับสนุน

แหลงเงินทุนโครงการบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ ตามแผนฟนฟูกิจการสหกรณฯคลองจั่น 

ในการปรึกษาหารือคร้ังน้ี มีขอสรุปสาระสำคัญ ดังน้ี

(1) จัดต้ังคณะทำงานยอย (Task Force) ประกอบดวยผูแทน 3 ฝาย

    (1.1) ผูแทนจากกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรฯ

    (1.2) ผูเช่ียวชาญทางดานเศรษฐกิจ ท่ีไดรับมอบหมายจากคุณกอบศักด์ิ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

    (1.3) ผูแทนจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯคลองจ่ัน

(2) เรงรัดการศึกษาพิจารณา ใหมีบทสรุปและขอเสนอใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยขอใหเร่ิมดำเนินการโดยทันที

(3) หากจำเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงแผนฟนฟูกิจการ ก็ควรจะนำมาพิจารณารวมไวดวย  
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1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟู

การชำระหน้ีเงินตนจัดสรรงวดท่ี 4/2560 (บางสวน) คร้ังท่ี 2 :  เน�องจากการพบอุปสรรคปญหาในการหารายไดเขาสหกรณฯ ไมวาจะเปนจากการ

ขายท่ีดินท่ีอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีไมสามารถปดการขายได การติดตามทรัพยท่ีชนะคดีแลวแตยังไมสามารถนำไปขายทอดตลาดได การลงทุน

ในโครงการใหม ๆ รวมถึงการไดรับเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการจากภาครัฐ ซ่ึงยังคงมีขอติดขัด มีข้ันตอน และเง�อนไขเวลา ท่ียังทำใหสถานะทางการเงิน

ของสหกรณฯ มีสภาพคลองไมเพียงพอในการชำระหน้ีงวดท่ี 4 (สวนท่ีเหลือ 70%) ตามท่ีไดวางแผนไว   

     แตเพ�อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกเจาหน้ี ท้ังรายบุคคลและนิติบุคคล สหกรณฯ ไดพิจารณาจัดสรรเงินสภาพคลองตามท่ีพอมีอยู

นำมาจายชำระหน้ีงวดท่ี 4/2560 ไดอีกบางสวน โดย คกก. , ผูบริหารแผน มีมติเห็นชอบ เม�อวันพุธท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ใหจายชำระหน้ีงวดท่ี 4

(บางสวน) คร้ังท่ี 2 ในอัตรารอยละ 45 ของอัตรางวดท่ี 4/2560 ท่ีกำหนดไว ในแผนฯ (รอยละ 3.19)

การชำระหน้ีเงินตนจัดสรรงวดท่ี 4/2560 (25%คงคาง) และงวดท่ี 5/2561  :  สถานการณทางการเงินของสหกรณฯ คลองจ่ัน ยังไมมีความพรอม

ในการชำระหน้ีท้ัง 2 สวนน้ี ปจจัยท่ีจะใหสามารถดำเนินการชำระหน้ีใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการ ยังคงข้ึนกับความสำเร็จในการไดรับเงินจากขาย

ที่ดิน ขายทอดตลาดทรัพยจากการบังคับคดี ในระยะเวลาอันใกลและรายไดจากโครงการบัญชีรวมฯ 

     ซ่ึงสมาชิกรายบุคคลและนิติบุคคล จะไดรับชำระหน้ี ในอัตรารอยละ 1.435 ของยอดเงินต้ังตนตามคำขอรับชำระหน้ี (ฟ.20) ตามท่ีระบุยอดอยูใน

สมุดยอดหน้ีเพ�อการชำระหน้ี (เลมสีสม)

หมายเหตุ : ตามการคำนวณ 45% ของ 3.19% เทากับ 1.435%

     (1) สหกรณฯ กำหนดการจายชำระหน้ี ตามการจัดแบงวิธีการรับเงิน ตามอัตราท่ีกลาวขางตน ดังน้ี

         (1.1) รับเปนเงินสด : ต้ังแตวันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561

    (1.2) รับเปนเงินโอนผานเขาธนาคารพาณิชย : มีการโอนเงิน 2 กลมุ ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม และวันพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม 2561

     (1) การขายท่ีดินท่ี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (ขายคร้ังท่ี 2) กำหนดเวลา 14 กันยายน 2561

     (2) การขายทอดตลาดทรัพยจากการบังคับคดีซ่ึง DSI จะปลดอายัดในเดือนสิงหาคมน้ี

     (3) การสรุปแผนการสนับสนุนแหลงเงินทุนโครงการบัญชีรวมฯ ซ่ึงทางรัฐมนตรีวิวัฒน ศัลยกำธร และรัฐมนตรีกอบศักด์ิ ภูตระกูล มอบหมายขาราชการ

         และผูเช่ียวชาญเรงรัดใหแลวเสร็จภายในเวลา 1 เดือน

     (2)  สำหรับเจาหน้ีนิติบุคคลสหกรณฯ ชำระหน้ีโดยจายเปนเช็ค A/C Payee ส่ังจายภายในวันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561

(ตอขอ 1.)
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การขายที่ดินที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยวิธีขายทอดตลาดที่ดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักทรัพย

กรมบังคับดคี (ประกาศขายครั้งที่ 2)

2.

     ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่ง

ใหดำเนินการขายท่ีดิน โดยมีเง�อนไขใหเปนไปตามวิธีขายทอดตลาด ท่ีดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ซ่ึงไดมีผูเสนอซ้ือเม�อเดือน

มกราคม 2561 แตก็มีการผิดสัญญาชำระเงินในเดือนพฤษภาคมที่ไมเปนไปตามนัดหมาย และไดถูกริบเงินมัดจำ 14 ลานบาทแลวนั้น

  บัดน้ี เจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดีไดรับการอนุญาตจากศาลฯ และมีประกาศเร�องการขายทอดตลาดท่ีดินและท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ทรัพยสินรองของสหกรณฯคลองจ่ันแปลงอำเภอไทรโยคน้ี เปนคร้ังท่ี 2 โดยมีกำหนดการ รายละเอียดของท่ีดิน ราคาท่ีกำหนดขายเร่ิมตน เง�อนไขขอ

สัญญา และสถานท่ีการขายทอดตลาดไวเรียบรอยแลว โดยมีหัวขอสำคัญๆ 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
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3. ปดโครงการ Siam Terminal World โครงการรวมทุนพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ที่ดิน และอาคารยูทาวเวอร

     เม�อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561  ศาลลมละลายกลางไดพิจารณาคำรองการขออนุญาตรวมทุนในโครงการสยามเทอรมินอล เวิลด ของสหกรณฯคลองจ่ัน

และไดมีคำส่ังยกคำรองการขออนุญาต เน�องจากการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการท่ีจะตองใชเงินลงทุนจำนวนมาก เงินทุนหมุนเวียนระหวางการ

ปรับปรุงพื้นที่อาคารและสถานที่รวมถึงคาใชจายในการขับเคล�อนธุรกิจเพ�อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวเปนระยะเวลานานพอสมควรยังไมมีความชัดเจนใน 

2 ประเด็นสำคัญ

     คกก.ผูบริหารแผนไดนำคำสั่งศาลและรายละเอียดของโครงการเขาประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการเจาหนี้ เม�อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดย

ท่ีประชุมมีมติไมผลักดันโครงการสยามเทอรมินอล เวิลดน้ีตอไป โดยใหหสกรณฯ คลองจ่ัน ไปศึกษาและดำเนินการหาผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีดินและ

อาคารยูทาวเวอรในชองทางและโครงการอ�น ๆ แทน

หมายเหตุ - โครงการสยามเทอรมินอล เวิลด เปนโครงการรวมทุนในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ตกแตงใหท่ีดินอาคารยูทาวเวอร และศูนยประชุม

                    สหกรณฯ คลองจ่ัน บนถนนศรีนครินทร เปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแหงใหมของประเทศไทยท่ีจะเปนศูนยรวมแหลงทองเท่ียว

                    สำคัญของไทยจากทุกภูมิภาคอีกทั้งเปนศูนยการแสดงโชวศิลปวัฒนธรรมไทยรวมสมัย และศูนยรวมแหลงผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชน

                    ระดับมาตรฐานสากล จำหน�าย และแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทย

(1)  ความชัดเจนของผูรวมลงทุน

(2)  สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะผูรับจำนองยังไมไดแสดงความชัดเจนในการอนุญาตให ใชทรัพยสินท่ีรับจำนองในการลงทุน

     โครงการนี้

(ตอขอ 2.) (4) เง�อนไขการเขาเสนอราคา ขอสัญญา คาธรรมเนียมการโอน คาภาษีตางๆ : แจงไว ในประกาศของเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี 

     ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561

     ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีกองฟนฟูกิจการของลูกหน้ี กรมบังคับคดี โทรศัพท (02) 887-5097 โทรสาร (02) 887-5107  ในวันและเวลา

ราชการ หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.led.go.th
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4. การประชุมใหญสามัญประจำป 2560

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป เพ�อรับทราบรายงานความคืบหนาการฟนฟูกิจการ และใชสิทธิ์ 

เลือกกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ตามกำหนดการ และวาระการประชุม ดังนี้

  กำหนดการ                 วัน      :    วันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2561 

       เวลา    :   09 : 00 - 12 : 00 น. (เริ่มลงทะเบียน 07:00 น.)

       สถานที่     ณ ศูนยประชุมสหกรณ ถ.ศรีนครินทร กรุงเทพฯ

  วาระการประชุม   . รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ คกก. ชุดที่ 32 , ผูบริหารแผน

       . ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 33

   ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง   . ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

                                            คลองจั่น จำกัด ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2560 เม�อวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2561

:

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัดในการประชุมใหญสามัญประจำป 2560 เม�อวันอาทิตยที่ 27 

พฤษภาคม 2561

* สมาชิกผูมาลงทะเบียนทั้งหมด  =  488 ทาน

* ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง

.

 หมายเลข              ช�อ-นามสกุล                  ไดคะแนน

 ตำแหน�งกรรมการดำเนินการ

   1.  นาง กรรณิการ  อัคคะพู             351

   2.  นาง จรัญญา    พงษสุทธิรักษ            344

   3.  นาย สมาน      ครองเมือง       340

   4.  นาย วีระวิทย    พงศมาศ           336

   5.  นาย สุวิทย      กำจาย                338

   6.  นาง พรรณนี    ณ สงขลา                 338

   7.  นาง ประภัสสร  พงศพันธุพิศาล             342

   8.  นางสาวสุมัทนา  นวไกรสิน      146

.

.

.
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(ตอขอ 4.) และเม�อเวลา 12.50 น. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดประกาศผลคะแนนผูไดรับการเลือกตั้ง คือ กรรมการดำเนินการหมายเลข 1 ถึง 7

โดยผูไดรับการเลือกตั้งทั้ง 7 ทานพรอมคณะกรรมการชุดปจจุบันอีก 8 ทาน ได ใหสัตยาบันเขารับเปนคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 33

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เปนที่เรียบรอยแลว

1.  นายประกิต        พิลังกาสา   ประธานกรรมการดำเนินการ

2.  นางกรรณิการ      อัคคะพู   รองประธานกรรมการดำเนินการ

3.  นางประภัสสร      พงศพันธุพิศาล  เลขานุการ

4.  นายสมาน      ครองเมือง        เหรัญญิก

5.  นางอรุณี      บุตรสุนทร   กรรมการดำเนินการ

6.  นางจรัญญา      พงษสุทธิรักษ   กรรมการดำเนินการ

7.  นายภณ            ตระกูลแพทย    กรรมการดำเนินการ

8.  นางนันทชพร       พินิจกลาง   กรรมการดำเนินการ

9.  นายเสรี       สัพพะเลข   กรรมการดำเนินการ

10. นายปฏิพันธ       จันทรภูติ   กรรมการดำเนินการ

11. นางสาวณัชพัชช  อัษฎบดีทิพย   กรรมการดำเนินการ

12. นายพุฒิพรชัย    พัฒนาบุญไพบูลย  กรรมการดำเนินการ

13. นายสุวิทย      กำจาย   กรรมการดำเนินการ

14. นางพรรณนี       ณ สงขลา   กรรมการดำเนินการ 

15. นายวีระวิทย      พงศมาศ          กรรมการดำเนินการ

1.  นายประกิต        พิลังกาสา  ประธานผูบริหารแผน

2.  นางกรรณิการ      อัคคะพู  รองประธานผูบริหารแผน

3.  นางประภัสสร      พงศพันธพิุศาล ผูบริหารแผน และเลขานุการ

4.  นางจรัญญา      พงษสุทธิรักษ  ผูบริหารแผน

5.  นายสมาน      ครองเมือง  ผูบริหารแผน 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 คณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ

เพ�อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ ฉบับป พ.ศ.2557 ขอ 68 วรรคสอง ท่ีกำหนดใหกรรมการดำเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดำรงตำแหน�งรอง

ประธานกรรมการ เลขานุการ  เหรัญญิก  นอกนั้นเปนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561  เม�อวัน

พุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  ไดพิจารณาเห็นชอบใหกำหนดตำแหน�งหนาที่แลวตามประกาศดังนี้
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5.

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.

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 25 พฤศจิกายน 2559 ใหสคจ.โจทกชนะ

คดีไดรับการชำระเงินคืนเต็มจำนวน 3,811 ลานบาท พรอมดอก

เบี้ย7.5% ตอป นับแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเปนวันฟอง 

เปนตนไปจากจำเลย 11 ราย 5 รายปฏิบัติตามสัญญาประนี

ประนอมยอมความและยกฟองจำเลย 2 ราย

สคจ.ย�นอุทธรณคำรองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในการอุทธรณ

คดีจำนวน 4 ราย (ยกฟอง 2 ราย)

กรณีทรัพยที่ถูกอายัดโดย DSI จำนวน 299 รายการ ซึ่ง สคจ.โดย

คกก.พรอมตัวแทนเจาหนี้ 3 ฝาย ย�นหนังสือถึงทั้ง พล.อ.อ.ประจิน

จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และ

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศเมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ไดรับการตอบรับที่ดีจากทั้ง 2 ทาน พรอมที่จะดำเนินการเพิกถอน

การอายัดทรัพยเปนไปตามการรองขอจากสคจ.

สคจ.ประสานและติดตามการเพิกถอนอายัด เพ�อดำเนินการตาม

การบังคับคดีและขายทอดตลาดตอไป

ย�นฟองเม�อ 1 พ.ค. 57

ศาลพิพากษาเม�อ 25 พ.ย. 59 และ

มีรายละเอียดของคำพิพากษาเม�อ

16 ม.ค. 60

ย�นอุทธรณขอยกเวนคาธรรมเนียม

เม�อ 23 พ.ย. 60

ย�นหนังสือเม�อ 1 ก.พ. 61

สรุปในการประชุมเม�อ 1 ส.ค. 61

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)
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สคจ.ดำเนินการติดตามการชดใชสวนที่เหลืออีก 134 ลาน จาก

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร  นางศศิธร โชคประสิทธ์ิ และมูลนิธิรัตนคีรี 

แตนางศศิธรหลบหนี

ศาลอุทธรณมีคำสั่งเม�อ 21 มีนาคม 2561 พิพากษายืนใหมูลนิธิ

รัตนคีรีชดใชคืน 34 ลานบาท สคจ.รองขอตอศาลใหออกหมาย

บังคับคดีเพ�อดำเนินการยึดทรัพยที่ดิน 53 แปลง

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

ดำเนินการทางกฎหมายตอ

ศาลอุทธรณพิพากษายืน 21 มี.ค.61

อยูระหวางการปดหมายบังคับคดี

(ตอขอ 6.)

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.3339/2557 (DSI 63/2557) กรณีฉอโกงประชาชน

ทุนทรัพยฟอง 5,600 ลานบาท ผูกระทำผิด 12 ราย อัยการ

สั่งฟองเม�อ 15 พฤษภาคม 2560
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(ตอขอ 7.) ศาลนัดพิจารณาทั้ง 4 คดี 

29 ต.ค. 61

อัยการนัดฟงคำสั่ง 19 ก.ย. 61

อัยการนัดฟงคำสั่ง 14 ส.ค. 61

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

ที่ดิน อ.คลองหลวง ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท อัยการสั่งฟอง

เม�อ 27 เมษายน 2560 

     เม�อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 อัยการสงเอกสารหลักฐาน

ประกอบสำนวนเพ่ิมอีก 27 ฉบับ แตแจงวายังมีเอกสารท่ีจะตอง

สงเพ่ิมอีก จึงขออนุญาตศาลใหขยายเวลาออกไปอีก ศาลมีคำสั่ง

นัดพรอมใหม 29 ตุลาคม 2561  

คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 250 ลานบาท 

ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกูล บริษัท เอสดับบลิว 

โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI นัดฟงคำสั่ง 19 กันยายน 2561

คดีพิเศษที่ 99/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาท 

กรณีที่ดินบริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 2 จำกัด อัยการมีความเห็น

ส่ังฟองตามสรุปสำนวนของ DSI นัดฟงคำส่ัง 14 สิงหาคม 2561

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

ฟองเม�อ 28 พ.ค. 58
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(ตอขอ 8.)
ศาลมีคำส่ังเม�อ 22 ธันวาคม 2559 ใหยกฟอง โดยมีความเห็นวา

ในเม�อสหกรณฯ คลองจ่ัน เขาสูการฟนฟูกิจการแลว  การฟองคดี

เปนอำนาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย  กรมบังคับคดี

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

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหนายศุภชัย 

ศรีศุภอักษรและพวกรวม 36 รายชดใชชำระเงินคืนตาม

จำนวนเงินที่ระบุในเช็คสั่งจายและเช็คที่ไดรับเงินจาก สคจ.

ย�นฟอง 15 ต.ค. 57

ทำสัญญายอมเม�อ เม.ย. 59 และ

ชำระคืน 370.78 ลานครบถวนเม�อ

31 มี.ค. 61

พิพากษาเม�อ 31 ม.ค. 61

ศาลพิพากษายกฟอง 5 ราย โดย 3 ราย จะไปถูกดำเนินคดี

ในคดีฟอกเงินใหถึงที่สุดกอน สคจ.อยูระหวางขยายอุทธรณ

สคจ.ประสานกับ ปปง.เพ�อใหดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน ย�นหนังสือถึง ปปง. ส.ค. 61

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

ลานบาท(พ.3628/2557)
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11. 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

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

ศาลมีคำสั่งเม�อ มิ.ย. 59

พ.ค. 61
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12. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

เจาพนักงานพิทัพษทรัพยดำเนินการตามคำขอ สคจ.  โดยทำ

จดหมายใหลูกหนี้ 6 รายคูสัญญาจำนองชำระหนี้ตามสัญญา

จำนอง สคจ. จัดทำเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามที่กรมบังคับคดี

รองขอ

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

อยูระหวางดำเนินการ

หากการขายทอดตลาดไดเงินมากกวายอดเงินจำนวนดังกลาวท่ี

ใหคืนกลับสหกรณฯ คลองจ่ัน ใหเงินสวนท่ีเหลือน้ันพรอม

ดอกผลตกเปนของแผนดิน

มูลนิธิฯ ย�นคำรองขอขยายระยะเวลาการย�นอุทธรณคำพิพากษา

เตรียมดำเนินการทางคดีตอไป

13. 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
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14.

15.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.91/2560

กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน

ขายท่ีดินใหกับนายบรรณพจน ดามาพงศ

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.92/2560 

กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน

ขายท่ีดินใหกับนายอนันต อัศวโภคิน

พนักงานอัยการรองขอใหท่ีดิน 2 รายการ ตามคำส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรมท่ี ย.66/2560 ขอใหตกเปนของแผนดินราคาประเมิน

ท้ังส้ิน 121,585,938 บาท

ย�นคำรอง 8 กันยายน 2560

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

อัยการขอเล�อนคดีรอฟงผลการพิจารณาขอไมสมบูรณของคณะ

กรรมการ ป.ป.ง. เพ�อมีคำวินิจฉัยช้ีขาด เร�องผูเสียหาย

อัยการแกไขคำรองเปนขอใหนำทรัพยไปคืนหรือชดใชแกสหกรณ

ผูเสียหาย หรือขอใหตกเปนของแผนดิน

นัดฟงผล 27 มีนาคม 2561

นัดฟงผล 3 กรกฎาคม 2561

ศาลนัดพรอม 10 กันยายน 2561 นัดพรอม 10 กันยายน 2561

สคจ.ย�นคำคัดคาน 7 ธันวาคม 2561

อัยการขอเล�อนคดีรอฟงผลการพิจารณาขอไมสมบูรณของคณะ

กรรมการ ป.ป.ง. เพ�อมีคำวินิจฉัยช้ีขาด เร�องผูเสียหาย

นัดฟงผล 29 มีนาคม 2561

อัยการแกไขคำรองเปนขอใหนำทรัพยไปคืนหรือชดใชแกสหกรณ

ผูเสียหาย หรือขอใหตกเปนของแผนดิน

นัดฟงผล 3 กรกฎาคม 2561

ศาลนัดพรอม 10 กันยายน 2561 นัดพรอม 10 กันยายน 2561

สคจ.ย�นคำคัดคาน 18 ธันวาคม 2560
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16.

17.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.75/2560

กรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน รับซ้ือท่ีดิน

จากนายศุภชัยฯ จำนวน 8 แปลง

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.140/2560

กรณีอายัดทรัพยสินนายอมร-นางนาฎยา

มุตตามระ

พนักงานอัยการรองขอใหศาลส่ังคืนหรือชดใชทรัพยสินท่ีดิน 8

แปลง ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.57/2560 แกสหกรณ

ผูเสียหาย หรือตกเปนของแผนดิน ราคาประเมินท้ังส้ิน 

298,000,000 บาท

ศาลนัดสืบพยานในเดือนกันยายน 2561

ย�นคำรอง 8 กันยายน 2560

พนักงานอัยการรองขอใหอาคารชุดเมืองทองธานี จำนวน 84 

รายการ ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.114/2560 ตกเปน

ของแผนดิน ราคาประเมินท้ังส้ิน 38,020,970 บาท

ย�นคำรอง 22 ธันวาคม 2560

สคจ.ย�นคำคัดคาน 26 มีนาคม 2561

ศาลนัดสืบพยานในเดือนตุลาคม 2561 สืบพยานผูรอง , ผูคัดคานเดือน

ตุลาคม 2561

สหกรณเปนคูความ 24 พฤษภาคม 2561

สืบพยานผูรองนัดแรก 14 สิงหาคม 2561

สืบพยานผูคัดคานเดือนกันยายน 2561
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