
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 อายัดไว และการ

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

ซึ่งในขณะนี้คกก.สคจ.กำลังประสานติดตามกับทานรัฐมนตรีโดยตรง

ทานวิวัฒน ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตร และคุณธีระ วงษเจริญ ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรสั่งการพรอมผลักดันการแกไขปญหาตามแนว

ทางแผนฟนฟูกิจการ จัดประชุมสัมมนาคณะทำงานรวมของภาครัฐ กรรมการเจาหนี้ สหกรณเจาหนี้ และคกก.ผูบริหารแผน สคจ.เพ�อทบทวนการ

ขับเคล�อนปรับปรุงแผนฟนฟูกิจการ และแนวทางการระดมทุนบริหารจัดการโดยการสนับสนุนจากรัฐบาล

ผลสรุปในการศึกษาพิจารณาจากการประชุมคณะทำงานรวมตั้งแตปลายป 2561 ตอเน�องถึงปจจุบัน มีขอสรุปแนวทางการระดมทุนเพ�อรักษา

เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณตามนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณเขมแข็ง ผานทางกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) กระทรวงเกษตรฯ โดย

จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณใหกับขบวนการสหกรณ ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุน กองทุน กพส. 15,000 ลานบาท

เน�องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะกรรมการอำนวยการขับเคล�อนแผนฟนฟูกิจการ เม�อปลายป

2560 นโยบายและแผนงานตางๆในการจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะโครงการจัดต้ังบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ 

ซึ่งไดมีการประสานดำเนินการจนมีขอสรุป แตไมผานการเห็นชอบโดยกระทรวงการคลัง จึงทำใหการดำเนินการโครงการบัญชีรวมฯ ไดรับ

ผลกระทบ และหยุดชะงักลง
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(ตอขอ 1.)

ในสวนการสนับสนุนทางการเงินตามแผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจั่นจะเปนไปตามโครงการบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ

-  กองทุนกพส.ใหสหกรณเจาหนี้ของ สคจ.กูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

-  สหกรณเจาหนี้ใหสมาชิกกูยืมเงินหรือนำไปบริหารจัดการใหไดรับผลตอบแทนในอัตราใกลเคียง

-  สหกรณเจาหน้ีฝากเงินสมทบเขาโครงการ บัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ อัตรา 3% ตอป หรือประมาณวงเงิน 450 ลานบาทตอป

-  คกก.บริหารบัญชีรวมฯ จัดสรรเงินในบัญชีรวมฯ เพ�อชวยเหลือเยียวยาสหกรณที่ประสบปญหาขาดแหลงเงินทุนในการฟนฟูธุรกิจ ซึ่งก็รวมถึง

   สหกรณฯ คลองจั่นดวย

ในสวนแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ ยอดวงเงิน 15,000 ลานบาท มีหลักการดังนี้

(1) รัฐบาลสนับสนุนใหยืมเปนทุนประเดิมเขากพส. เพ�อใหขบวนการสหกรณกูยืมไปใชหมุนเวียนในการพัฒนาธุรกิจตอยอดและสรางรายไดเพิ่มขึ้น

(2) ขบวนการสหกรณชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหกพส.นำสงคืนรัฐบาลอีกตอหนึ่ง

(3) โดยหลักการของขบวนการสหกรณที่พึ่งพาอาศัยชวยเหลือซึ่งกันและกัน สหกรณผูกูเงินจากกพส. จะระดมเงินจากรายไดสวนหนึ่ง ฝากสมทบ

    เปนเงินกองทุน สำหรับชวยเหลือเยียวยาสหกรณที่มีความออนแอเดือดรอนขาดสภาพคลองไมสามารถกูยืมจากสถาบันการเงินได นำเงินไปฟนฟู

    ธุรกิจใหกลับคืนมาดำเนินการไดตามปกติ

(4) กพส.เปนผูกำกับดูแลรวมกับหน�วยงานที่เกี่ยวของและมีสวนไดเสีย

การจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนกพส.นั้น อยูระหวางการจัดเตรียมรายละเอียดขั้นตอนสุดทายของโครงการเพ�อนำเสนอตอ รมว.กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กอนการนำเสนอเขาคณะรัฐมนตรีเพ�อการเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ คาดวาจะมีกำหนดการนำเสนอเขา ครม. ประมาณ

ปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคมนี้เปนอยางชา

2/17ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 39 วันที่ 23 มกราคม 2562)



ลำดับที่ สาระสำคัญ

1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟู

การชำระหนี้เงินตนจัดสรรงวดที่ 4/2560 (บางสวน) ครั้งที่ 3 :  ตามที่ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯ

คลองจั่น  สหกรณไดทยอยชำระหนี้ใหแกเจาหนี้ทุกกลุมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559, ธันวาคม 2559, มิถุนายน 2560, ธันวาคม 2560 (บางสวน)

และพฤษภาคม 2561 (บางสวน) เปนเงินประมาณ 2,800 ลานบาท ผูบริหารแผนไดดำเนินการทุกวิถีทางอยางเต็มกำลังความสามารถเพ�อหา

รายไดเขาสหกรณ แตยังคงมีอุปสรรคขอติดขัด โดยเฉพาะเร�องเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการจากภาครัฐ และการรวมทำธุรกิจกับผูลงทุนเอกชน

เพ�อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุดังกลาวสงผลใหสหกรณมีเงินสภาพคลองไมเพียงพอในการชำระหนี้งวดที่ 4 สวนที่เหลือตามที่ไดวางแผนไว

(ตอขอ 1.)

     อยางไรก็ตามเพ�อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกเจาหนี้ ทั้งรายบุคคลและนิติบุคคล สหกรณฯไดพิจารณาจัดสรรเงินสภาพคลอง

ตามที่พอมีอยู นำมาจายชำระหนี้งวดที่ 4 ไดอีกบางสวน โดยคกก.,ผูบริหารแผนมีมติเห็นชอบ เม�อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ใหจายชำระหนี้

งวดที่ 4 (บางสวน) ครั้งที่ 3 ในอัตรารอยละ 10 ของอัตรางวดที่ 4 ที่กำหนดไว ในแผนฯ (รอยละ 3.19)

     ซึ่งสมาชิกรายบุคคลและนิติบุคคล จะไดรับชำระหนี้ ในอัตรารอยละ 0.319 ของยอดเงินตั้งตนตามคำขอรับชำระหนี้ (ฟ.20) ตามที่ระบุยอด

อยูในสมุดยอดหนี้เพ�อการชำระหนี้ (เลมสีสม) โดยกำหนดเวลา ดังนี้

     (1) จายเงินชำระหนี้ดวยเงินสด ตั้งแตวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

     (2) จายเงินชำระหนี้ดวยวิธีโอนเงินผานธนาคารพาณิชย ตามที่เจาหนี้ไดแจงความประสงคไว ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกจะไดรับ

         เงินในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 และกลุมที่ 2  ในวันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2561

     (3) สำหรับเจาหนี้นิติบุคคล สหกรณฯจะชำระหนี้โดยจายเปนเช็ค A/C Payee สั่งจายเม�อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
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(ตอขอ 1.) 1.3 การจายเงินปนผล ประจำป 2560 

เพ�อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกที่เปนผูถือหุนอยูในสหกรณฯ และยังคงชำระคาหุนอยางตอเน�องจนมีสภาพคลองพอสำหรับดำเนิน

ธุรกิจตอไปได ที่ประชุมคกก.,ผูบริหารแผน เม�อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล สำหรับหุนทุนเดิมในอัตรารอยละ 1

และหุนทุนใหมในอัตรารอยละ 3 โดยมีหลักเกณฑการจายเงิน ดังนี้       

(1) สมาชิกผูมีสิทธิ์รับเงินปนผล

    (1.1) เปนสมาชิกสามัญที่สงเงินคาหุนครบ 1,200 บาทภายในป 2560 รวมถึงสงเงินคาหุนของป 2561 ครบถวนทุกงวดอยางตอเน�อง

    (1.2) เปนสมาชิกที่ขาดสงเงินคาหุนในป 2560 ไมวางวดใดงวดหนึ่ง แตไดสงเงินคาหุนที่ขาดจนครบทุกงวดหรือครบ 1,200 บาทภายในกำหนด

          เวลาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รวมถึงสงเงินคาหุนของป 2561 ครบถวนทุกงวดอยางตอเน�อง

(2) วิธีการจายเงินปนผล ประจำป 2560

    (2.1) กรณีสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ : สหกรณฯ เริ่มจายเงินปนผลสำหรับหุนทุนเดิมและหุนทุนใหม ประจำป 2560 โดยการโอนเงิน

          เขาบัญชีเงินฝากประเภท "ออมทรัพยคุมคา" ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

    (2.2) กรณีขอรับเปนเงินสดดวยตนเอง : สหกรณฯ เร่ิมจายเงินปนผล ในวันพุธท่ี 16 มกราคม 2562 สมาชิกตองมาขอรับเงินท่ีสำนักงานสหกรณ

          ดวยตนเอง โดยแสดงหลักฐานประกอบดวย สมุดประจำตัวสมาชิก (เลมแดง) และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนาบัตร 

          มาแสดงเปนหลักฐานตอพนักงานสหกรณ

          กรณีขอรับเปนเงินสดโดยมอบอำนาจใหผูอ�นมารับแทนตนเอง : ผูรับมอบอำนาจตองมาขอรับเงินที่สำนักงานสหกรณดวยตนเอง โดยแสดง

          หลักฐานประกอบดวย ใบมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป 10 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจ สมุดประจำตัวสมาชิก 

          (เลมแดง) และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนาบัตรของผูรับมอบอำนาจ มาแสดงเปนหลักฐานตอพนักงานสหกรณ

    (2.3) กรณีโอนเงินปนผลเขาบัญชีธนาคารพาณิชย : สหกรณจะจายเงินปนผลโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยที่สมาชิกเคยแจงไว  โดย

          แบงเปน 2 กลุม  :  กลุมที่ 1 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 และกลุมที่ 2 ในวันศุกรที่ 25 มกราคม 2562

(3) สำหรับสมาชิกท่ียังไมมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ : สหกรณฯขอความรวมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกทุกราย ใหเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพ�อ

    รับเงินปนผลของปถัดไป ท้ังน้ีเน�องจากเปนเร�องท่ีไดเคยปฏิบัติกันมาแตเดิมแลว และเปนเร�องจำเปนท่ีสหกรณใดๆก็ตาม ตองมีธุรกรรมเงินฝากกับ

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

และตองถือเปนรายเดือน อยางนอยเดือนละ 10 หุนตลอดไป จากการตรวจสอบฐานขอมูลในระบบจนถึงป 2557 มีสมาชิกจำนวนมากพอสมควร 

ที่มิไดชำระคาหุนทุกเดือนตามที่ระบุไว ในใบสมัครเปนสมาชิก และขาดการชำระคาหุนติดตอกันเกิน 3 งวด และรวมกันเกิน 8 คร้ัง   ซ่ึงเปนเหตุแหง

การใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณตามที่กำหนดไว ในหมวด 3 ขอ 14 (4) ระเบียบสหกรณฯ วาดวยสมาชิกภาพ  

การใหออกจากสมาชิกภาพสหกรณเน�องจากขาดสงเงินคาหุน ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด2.

     สมาชิกมีสิทธ์ิอุทธรณมติคณะกรรมการดำเนินการ เร�องการใหออกจากสหกรณไดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีสมาชิกทราบมติ โดยขอใหอุทธรณ

     เปนหนังสือและสงคำอุทธรณของสมาชิกไปยังสหกรณฯคลองจั่น (ตามที่อยูสหกรณฯ ที่แจงไว ในจดหมาย)             

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

หุนท่ีสมาชิกสะสมไว ในสหกรณฯ จะถูกโอนไปอยูในหมวดหน้ีสิน "เงินหุนรอจายคืน" โดยจะไดรับคืนตามท่ีกำหนดไว ในแผนฟนฟูกิจการของ

สหกรณฯ

(2) 

(1) ใหสมาชิกที่ขาดการสงเงินคาหุนและขาดการติดตอเหลานั้น ออกจากสหกรณและขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับสหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2561

โดยเม�อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 สหกรณฯคลองจั่นไดเริ่มทยอยจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย ไปยังสมาชิกที่ขาดสงเงินคาหุนและขาด

การติดตอกับสหกรณ โดยมีคำอธิบายชี้แจงพรอมหนังสือแจงยอดเงินคาหุน เงินรับฝากยอดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ตามขอมูลสวนบุคคลที่จัดสง

ใหแกสมาชิกเปนรายบุคคล

คกก.ชุดที่ 33 ประชุมพิจารณาและมีมติเม�อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2561  ยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือเทากับ 52,830 - 35,239 = 17,591 ราย

ยอดจำนวนสมาชิกที่ใหออกจากสมาชิกภาพ 35,239 ราย

ยอดจำนวนเงินหุนที่ถูกโอนเขา “เงินหุนรอจายคืน”  181,255,420 บาท

มีสมาชิก 17 ราย ทำหนังสืออุทธรณขอกลับเปนสมาชิก แตไมสามารถรับกลับไดเน�องจากขอบังคับสหกรณมิได ใหอำนาจ คกก.ดำเนินการได

มีผลใหออกจากสมาชิกภาพตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

3. การขายท่ีดินท่ีอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ของสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน โดยวิธีขายทอดตลาดท่ีดำเนินการโดยเจาพนักงานบังคับคดี

กรมบังคับดคี (ประกาศขายครั้งที่ 3)

     ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่ง

ใหดำเนินการขายท่ีดิน โดยมีเง�อนไขใหเปนไปตามวิธีขายทอดตลาด ท่ีดำเนินการโดยเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ซ่ึงไดมีผูเสนอซ้ือเม�อเดือน

มกราคม 2561 แตก็มีการผิดสัญญาชำระเงินในเดือนพฤษภาคมที่ไมเปนไปตามนัดหมาย และไดถูกริบเงินมัดจำ 14 ลานบาทแลวนั้น

  ศาลไดมีการอนุญาตเปนคร้ังท่ี 2 ใหเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดท่ีดินและท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ทรัพยสินรองของสหกรณฯคลองจ่ันแปลงอำเภอไทรโยคน้ีอีก 4 นัดในชวงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2561 แตก็ยังไมมีผูสนใจเสนอซ้ือ

  กรมบังคับคดีดำเนินการย�นคำรองตอศาลเพ�อขออนุญาตประกาศขายทอดตลาดอีกเปนคร้ังท่ี 3 คาดวาจะมีกำหนดนัดการขายในเดือนกุมภาพันธ

2562

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 รายปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความ และยกฟองจำเลย 2 ราย

(1) การดำเนินคดี 

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก คดีหมายเลขดำที่ พ. 5594/2559 (คดี พ.1674/2557) กรณีติดตามทรัพยคืน4.
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

(ตอขอ 4.)

3.1 การขายท่ีดิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ขนาดท่ีดิน 75 ไร (ผูถือกรรมสิทธ์ิ : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร)

ราคาประเมิน 49,760,000 บาท : ขายได ในราคา 49,760,000 บาท ตามท่ีเปดประมูล

ขายทอดตลาดเม�อ 25 กันยายน 2561

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี

การชำระเงิน : ไดรับเงินจำนวน 48,257,700 บาท เม�อวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 โดยทางกรมบังคับคดีหักคาธรรมเนียม 3% และคาใชจายอ�น ๆ

รวมเปนเงิน 1,502,300 บาท 

สืบเน�องการดำเนินการทางกฎหมายฟองคดีแพงตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวกรวม 18 ราย จนมีคำพิพากษา และการดำเนินการบังคับ

คดีเพ�อการชำระชดใชทรัพยคืนจากทรัพยของจำเลยประเภทอสังหาริมพทรัพย จำนวน 299 รายการ ซึ่งทาง DSI ไดปลดอายัดตามการรองขอ

ของ คกก.เม�อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

แตยังคงมีอุปสรรคปญหาในการไดรับการชดใชจากทรัพย 299 รายการชุดนี้เน�องจากมีจำนวนทรัพยสวนหนึ่ง (สวนมาก) เปนทรัพยที่มีการบังคับ

คดีเพ�อการชำระชดใช ใหกับสหกรณฯมงคลเศรษฐีที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษรไปทำสัญญายอมในคดีที่ถูกฟองฐานความผิดสัญญากูยืมเงินจำนวน

493.98 ลานบาท จึงทำให สคจ.ไมสามารถดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสวนนี้ได และจำเปนตองดำเนินการทางกฎหมายตอไป

เพ�อใหไดรับสิทธิ์การรับชำระชดใชคืน

(2) การบังคับคดี

(3) การขายทอดตลาดทรัพยเพ�อการชำระชดใชคืน

- สหกรณฯคลองจั่น ไดประสานการบังคับคดีกับกรมบังคับคดีในแตละจังหวัดที่มีทรัพยสินที่ดิน ที่ไดรับการเพิกถอนการอายัดแลว โดยขอให

  เรงการดำเนินการขายทอดตลาดเพ�อที่จะไดนำเงินมารวบรวมเพ�อการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการตอไป

- รายงานความคืบหนาการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยของจำเลยตาง ๆ เพ�อการชำระชดใชคืนมีดังนี้
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(ตอขอ 4.)

3.4 การขายท่ีดิน  ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทรัพยท่ีจำหน�าย : ท่ีดิน 4 แปลง เน้ือท่ี 2 ไร 2 งาน 39 ตารางวา

ราคาประเมิน 627,100 บาท : ขายได ในราคา 1,445,000 บาท

ขายทอดตลาด : เม�อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

การชำระเงิน : รอการชำระเงินประมาณปลายเดือนมกราคม 2562

3.3 การขายท่ีดิน ตำบลสีค้ิว อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ทรัพยท่ีจำหน�าย : ท่ีดิน 5 แปลง เน้ือท่ี 49 ไร 3 งาน 54 ตารางวา

ราคาประเมิน 11,972,400 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด : รอการประกาศจากสำนักงานบังคับคดี คาดวาจะมีกำหนดนัดการขายในเดือนมกราคม 2562

3.2 การขายท่ีดิน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

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

ราคาประเมิน 6,018,320 บาท : ขายได ในราคา 8,300,000 บาท

ขายทอดตลาดเม�อวันท่ี 12 ธันวาคม 2561

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

การชำระเงิน : ผูซ้ือขอขยายเวลาการชำระเงินออกไป 3 เดือน ซ่ึงจะครบกำหนดวันท่ี 27 มีนาคม 2562
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(ตอขอ 4.)

3.7 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   : รอการประกาศจากสำนักงานบังคับคดี คาดวาจะมีกำหนดนัดการขายในเดือนมีนาคม 2562

สถานท่ีขายทอดตลาด  : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

3.5 การขายทรัพย ตำบลอุทัยใหม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ทรัพยท่ีจำหน�าย : ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง (อาคารพาณิชย 3 ช้ัน) เน้ือท่ี 18 ตารางวาเศษ

ราคาประเมิน 1,607,400 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด 4 นัด : นัดท่ี 1 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี

3.6 การขายท่ีดิน ตำบลวังดง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ทรัพยท่ีจำหน�าย : ท่ีดิน 4 แปลง เน้ือท่ี 367 ไร 48 ตารางวา

ราคาประเมิน 28,190,125 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด : รอการประกาศจากสำนักงานบังคับคดี คาดวาจะมีกำหนดนัดการขายในเดือนเมษายน 2562
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

6. 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 

5.

สคจ.ดำเนินการติดตามการชดใชสวนที่เหลืออีก 134 ลาน จาก

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร  นางศศิธร โชคประสิทธ์ิ และมูลนิธิรัตนคีรี 

แตนางศศิธรหลบหนี

ดำเนินการทางกฎหมายตอ

ศาลอุทธรณมีคำสั่งเม�อ 21 มีนาคม 2561 พิพากษายืนใหมูลนิธิ

รัตนคีรีชดใชคืน 34 ลานบาท แตทางมูลนิธิขอสูคดีชั้นศาลฎีกา

คาดวาจะมีคำพิพากษาประมาณกลางป 2562

ศาลอุทธรณพิพากษายืน 21 มี.ค.61

รอคำสั่งศาลฎีกา
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(ตอขอ 6.) 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 8 มี.ค. 62

ศาลนัดพรอม 4 ก.พ. 62

คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 250 ลานบาท 

ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกูล บริษัท เอสดับบลิว 

โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI เล�อนนัดฟงคำสั่ง 8 มีนาคม 2562

คดีท่ี ฟย.46/2561 (DSI 99/2558) กรณีรวมกันฟอกเงินเก่ียวกับ

(ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาท บริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี

2 จำกัด อัยการมีความเห็นส่ังฟองตามสรุปสำนวนของ DSI เม�อ 

27 กันยายน 2561 พรอมและตรวจพยานหลักฐาน 4 กุมภาพันธ

2562

     เม�อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 อัยการแจงวายังมีเอกสาร

หลักฐานที ่ส งเพิ ่มเติมอีก ศาลมีคำสั ่งน ัดพรอมเพ�อการ

สืบพยาน 4 กุมภาพันธ 2562
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7. 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

8. 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. 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 60

สืบพยาน ต.ค. 61

สคจ.ย�นคำคัดคาน 26 มีนาคม 61

สืบพยานเสร็จส้ิน ศาลนัดฟงคำพิพากษา 24 มกราคม 2562 ศาลนัดฟงคำพิพากษา 24 ม.ค. 62

9. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา, จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558 (ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

กรมบังคับคดีจังหวัดนครปฐมดำเนินการบังคับ ยึดทรัพยที่ดิน

พรอมสิ่งปลูกสราง จำนวน 14 แปลง ในจังหวัดนครปฐมเม�อ

7 พฤษภาคม 2561

ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี ่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใช

เงินให สคจ.พรอมดอกเบี้ย 

ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58

พิพากษาเม�อ 31 ม.ค. 61

รอคำสั่งศาลอุทธรณ

ยึดทรัพยเม�อ 7 พ.ค. 61

กรมบังคับคดีกำลังเตรียมการประกาศขายทอดตลาดที่ดิน

ชุดนี้ในราคาประเมิน 39.17 ลานบาท คาดวาจะดำเนินการ

ขายทอดตลาดประมาณเดือนมีนาคม 2562

อยูระหวางเตรียมการขายทอดตลาด

(ตอขอ 8.)
ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหนายศุภชัย 

ศรีศุภอักษรและพวกรวม 36 รายชดใชชำระเงินคืนตาม

จำนวนเงินที่ระบุในเช็คสั่งจายและเช็คที่ไดรับเงินจาก สคจ.

ศาลพิพากษายกฟอง 5 ราย โดย 3 ราย จะไปถูกดำเนินคดี

ในคดีฟอกเงินใหถึงที่สุดกอน

สคจ.ย�นขออุทธรณคดีตอจำเลยและจำเลยรวมบางรายเพ�อการ

ชำระชดใชคืน คาดวาจะมีคำพิพากษาประมาณปลายป 2562
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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

12. 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

เม�อ 25 ธันวาคม 2561 ศาลพิพากษาใหคืนท่ีดินจำนวน 8 แปลง

พรอมดอกผลใหกับ สคจ.

ย�นคำรอง 8 กันยายน 2560

สืบพยาน ส.ค. - ก.ย. 61

ศาลมีคำสั่งเม�อ 25 ธ.ค. 61
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14. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.91/2560

กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน

ขายท่ีดินใหกับนายบรรณพจน ดามาพงศ

พนักงานอัยการรองขอใหท่ีดิน 2 รายการ ตามคำส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรมที่ ย.66/2560 ขอใหตกเปนของแผนดินราคาประเมิน

ท้ังส้ิน 121,585,938 บาท

ย�นคำรอง 8 กันยายน 2560

รอฟงคำส่ังศาลอุทธรณ

สคจ.ย�นคำคัดคาน 18 ธันวาคม 2560

หากการขายทอดตลาดไดเงินมากกวายอดเงินจำนวนดังกลาวท่ี

ใหคืนกลับสหกรณฯ คลองจ่ัน ใหเงินสวนท่ีเหลือน้ันพรอม

ดอกผลตกเปนของแผนดิน

มูลนิธิฯ ย�นคำรองขอขยายระยะเวลาการย�นอุทธรณคำพิพากษา

รอฟงคำพิพากษาศาลอุทธรณ

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 588,085,691.45

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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15. 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 14.) 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 15.) 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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