
ลำดับที่ สาระสำคัญ

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

1.1 นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ

นับแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ คกก.,ผูบริหารแผนทุกชุดดำเนินการประสานติดตาม

อยางใกลชิดกับ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หน�วยงานของภาครัฐตางๆ

ในการขอรับเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการ

เม�อวันที่ 20 มีนาคม 2561 พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหน�วยงานหลัก

รวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการแกไขปญหาที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนประสบปญหาทางการเงิน และในการประชุม

คณะรัฐมนตรีสัญจร เม�อวันที่ 15 มกราคม 2562 พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดติดตามเร�องและขอสั่งการ กำชับให

เรงรัดดำเนินการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว ท้ังน้ีใหพิจารณาแนวทางใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ ท่ีไดรับผลกระทบทางการเงินดวย 

ในชวงป 2561 ถึงกลางป 2562 ภายใตการกำกับ ดูแล และสนับสนุนของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรฯ คุณวิวัฒน ศัลยกำธร (อดีตรัฐ

มนตรีชุดกอน) ไดผลักดันการขับเคล�อนจนมีขอสรุป แนวทางการระดมทุนเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ ตามนโยบายและแผน

พัฒนาสหกรณเขมแข็ง ผานกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) กระทรวงเกษตรฯ โดยจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเงินกองทุนพัฒนาสหกรณให

กับขบวนการสหกรณ ขอรับจัดสรรงบประมาณใหกองทุนกพส. จำนวน 15,000 ลานบาท ปละ 5,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป ระหวางป 

2562 - 2564 อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ คุณกฤษฎา บุญราช ลงนามหนังสือเห็นชอบ นำเสนอขอความเห็นชอบตอ พณฯ 

รองนายกรัฐมนตรี คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ แตเน�องจากเปนชวงเปล่ียนผานคณะรัฐบาลใหม พณฯรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจึงอยากใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณคนใหม รับทราบ พิจารณาโครงการน้ีอีกคร้ัง หากเห็นชอบแลว ใหนำเสนอเขาเปนวาระใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

หนึ่งในรายไดสำคัญของรายได 5 ทาง ที่กำหนดไว ในแผนฟนฟูกิจการ คือการหารายไดและผลประโยชนจากการลงทุนดวยเงินสนับสนุนของภาครัฐ

ใหเกิดดอกผลแลวนำมาสนับสนุนการฟนฟูกิจการสหกรณฯคลองจั่น และหนังสือยืนยันจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ คุณปติพงศ 

พึ่งบุญ ณ อยุธยา เม�อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่เปนหนังสือแจงใหทราบถึงแผนการสนับสนุนทางการเงิน โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ�อ

พิจารณาแหลงเงินทุน เม�อแผนผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญเจาหนี้ และเม�อศาลมีคำสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการแลว ก็เปนปจจัย

สำคัญยิ่งในการดำเนินการฟนฟูกิจการและการชําระหนี้ตามแผนฯ
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เม�อวันท่ี 15 กรกฎาคม และวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ประธานคกก.,ผูบริหารแผน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามเงินชวยเหลือจากภาครัฐ พรอม

ดวยกรรมการ และคณะทำงานสหกรณฯคลองจ่ัน เขาเรียนพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณคนใหม คุณเฉลิมชัย ศรีออน เพ�อใหขอมูล

และรายละเอียดของปญหาความเดือดรอนของสมาชิก สหกรณตางๆ เจาหน้ีตางๆ ท่ีนำเงินมาฝากไวท่ีสหกรณฯคลองจ่ัน แตไมสามารถทำการเบิกถอน

เงินได พรอมท้ังรายงานสถานการณของการแกไขปญหาตามแนวทางการฟนฟูกิจการ เงินสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเปนปจจัยสำคัญ ซ่ึงทานรัฐมนตรีเฉลิมชัย 

ไดส่ังการใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ จัดเตรียมเอกสารโครงการ เพ�อการลงนามและนำเสนอเขาคณะรัฐมนตรี ภายหลังท่ีคณะรัฐบาลไดดำเนินการ

แถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภาเปนท่ีเรียบรอยแลว

เม�อวันท่ี 5 กันยายน 2562 คกก.และสมาชิก สคจ.ไดขอเรียนพบ น.พ.ระวี มาศฉมาดล หัวหนาพรรคพลังธรรมใหมท่ีรัฐสภา เพ�อขอใหชวยเหลือและ

ประสานติดตามการสนับสนุนเงินชวยเหลือจากภาครัฐ จนนำไปสูการประสานงานเขาเรียนพบคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในวันศุกรท่ี 6 กันยายน 2562 ซ่ึงทาน รมช.มนัญญา รับทราบขอเรียกรองและรับปากจะเรงรัดเร�องของสหกรณฯ ใหเร็วท่ีสุด

ในวันเสารท่ีี 28 กันยายน 2562 ทาง น.พ.ระวี หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม และคณะจะมาเย่ียมพบสมาชิก พนักงาน และคกก.ท่ีสำนักงานคลองจ่ัน

เพ�อการรับทราบ เขาใจ และดำเนินการผลักดันภาครัฐผานทางรัฐสภาในการสนับสนุนความตองการของสหกรณอีกชองทางหน่ึง

1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ

(ตอขอ 1.)

การชำระหน้ีเงินตนจัดสรรงวดท่ี 5/2561 , 6/2561 และ 7/2562 : การจายชำระหน้ีจะข้ึนกับความสามารถในการรวบรวมรายไดจากการดำเนินธุรกิจ 

ติดตามและขายทรัพยบังคับคดี และดอกผลจากเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการจากภาครัฐ ซึ่งคกก.ผูบริหารแผนเรงดำเนินการในปจจุบัน คาดวาจะมี

การจายชำระหนี้ไดอีกบางสวนในเดือนตุลาคม 2562 นี้ รายละเอียดและกำหนดการจะมีการประกาศอยางเปนทางการอีกครั้ง

ยอดรวมการชำระหน้ีเงินตนจัดสรร : นับตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ สหกรณฯ

คลองจ่ันไดดำเนินการชำระหน้ีใหกับเจาหน้ี ท้ังสมาชิกรายยอยและสหกรณเจาหน้ีกวา 74 แหง ไปแลวกวา 3,008 ลานบาท แตจากปญหาสภาพคลอง

ทางการเงินและขอติดขัดการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ทำใหสหกรณฯคลองจั่นมีเหตุแหงการผิดนัดชำระหนี้ของป 2561 - 2562 เปนจำนวน

3 งวด โดยมีเงินคางจายอยูประมาณ 1,600 ลานบาท

2/20ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 43 วันที่ 27 กันยายน 2562)



ลำดับที่ สาระสำคัญ

2. สรุปผลการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำป 2561 ของสหกรณฯ คลองจั่น

     ตามที่ผูสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดดำเนินการตรวจสอบบัญชีงบการเงิน ประจำป 2561 ของสหกรณฯคลองจั่นเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย

 โดยไดมีการรับรองงบการเงินอยางไมมีเง�อนไข และไดแถลงตอคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 เปนที่เรียบรอยแลว เม�อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

 ซึ่งสรุปรายงานงบการเงินประจำป 2561 มีสาระสำคัญๆ ดังนี้

(1) ฐานะการเงิน

    (1.1) รวมสินทรัพย 3,175.68 ลานบาท

    (1.2) รวมหนี้สิน 15,711.51 ลานบาท

    (1.3) ทุนเรือนหุน 4,178.95 ลานบาท

    (1.4) ขาดทุนสะสม -17,075.14 ลานบาท

    (1.5) รวมทุนของสหกรณ -12,535.82 ลานบาท

(2) งบกําไรขาดทุน

    (2.1) รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 84.39 ลานบาท

    (2.2) รวมรายไดอ�น 1,340.96 ลานบาท

    (2.3) รวมคาใชจายในการดำเนินงาน 1,273.51 ลานบาท

    (2.4) กำไรสุทธิ 151.85 ลานบาท

(3) สรุปรายงานงบการเงินโดยยอ สคจ.นำเสนอแจงใหทราบตามรายงานฉบับนี้ และโดยการติดบอรดประชาสัมพันธที่สำนักงานคลองจั่นและรมเกลา

(4) สรุปรายงานงบการเงินฉบับเต็มนั้น สคจ.ไดดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสหกรณฯคลองจั่น ที่สมาชิก เจาหนี้ สหกรณเจาหนี้ 

    และผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงรายละเอียดไดทั้งหมด
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ตอขอ 2.

หมายเหตุ  1.  สินทรัพยรวม มียอดสะสมลดลงจากป 2560 จำนวน 294.873 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.50 เน�องจากการจายชำระเจาหนี้ ฟ.20 

            และการคำนวณคาเส�อมราคาทรัพยสิน

   2.  หนี้สินรวม มีจำนวนลดลงจากป 2560 จำนวน 199.123 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.25 เน�องจากการจายชำระเจาหนี้ ฟ.20 

            และการเปลี่ยนทุนเรือนหุนเปนหนี้สินของสมาชิกที่เสียชีวิต และพนสมาชิกภาพจำนวน 35,239 ราย

                                                             งบแสดงฐานะการเงิน

                                          ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

     31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 60  ป 2561 เพิ่ม/(ลด) จากป 2560

  สินทรัพย                  บาท     บาท            บาท              %

สินทรัพย         

  สินทรัพยหมุนเวียน            290,744,092.38                   349,849,128.31                       (59,105,035.93)      (16.89)

  สินทรัพยไมหมุนเวียน        2,884,945,783.08               3,120,713,264.65    (235,767,481.57)        (7.55)

 รวมสินทรัพย             3,175,689,875.46               3,470,562,392.96    (294,872,517.50)        (8.50)

    หนี้สินและทุนของสหกรณ

หนี้สิน

  หนี้สินหมุนเวียน              2,576,519,743.72               1,664,032,608.68      912,487,135.04        54.84

  หนี้สินไมหมุนเวียน          13,134,990,765.14              14,246,601,398.67   (1,111,610,633.53)        (7.80)

 รวมหนี้สิน             15,711,510,508.86              15,910,634,007.35     (199,123,498.49)        (1.25)

ทุนของสหกรณ       

  ทุนเรือนหุน              4,178,957,330.00                4,389,333,040.00     (210,375,710.00)        (4.79)

  ทุนสะสมตามขอบังคับ          208,510,198.30                 168,636,172.91       39,874,025.39        23.65

  ขาดทุนสะสม            (17,075,143,678.43)           (17,502,830,719.62)     427,687,041.19        (2.44)

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ            151,855,516.73                 504,789,892.32     (352,934,375.59)       (69.92)

 รวมทุนของสหกรณ    (12,535,820,633.40)           (12,440,071,614.39)     (95,749,019.01)         0.77

 รวมหนี้สินและ            3,175,689,875.46               3,470,562,392.96     (294,872,517.50)        (8.50)

      ทุนของสหกรณ
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ตอขอ 2.

หมายเหตุ 1.  รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ เพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 39.886 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.61 เน�องจากมีการ

                 ปรับปรุงบัญชีลดคาใชจาย(รายการหนี้สงสัยจะสูญจากการปดยอดลูกหนี้โครงการบานเอื้ออาทรคางชำระมาเปนทรัพยสินรอจำหน�าย 

                 โดยไมมีกระแสเงินสดรับเขา

  2.  รายไดอ�น-จากการดำเนินคดี (ปรับปรุงบัญชี) เพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 768.721 ลานบาท คิดเปนรอยละ 134.33 เปนการปรับปรุง

                 เพิ่มรายไดดอกเบี้ยรับตามคำพิพากษาซึ่งโอนเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษา และเพิ่มคาใชจายรายการหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจำนวนแลว 

                 โดยไมมีกระแสเงินสดรับเขา

  3.  คาใชจายดำเนินงานอ�น (ปรับปรุงบัญชี) ป 2561 มียอดสูง จำนวน 1,173 ลานบาท เน�องจากระหวางป สหกรณฯไดขายที่ดิน

      อำเภอวังดง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนทรัพยในคดี หมายเลขดำที่ 1674/2557 หมายเลขแดงที่ พ5594/2559 กรมบังคับคดีไดจัดทำ

           บัญชีรับ-จายคำนวณดอกเบ้ียตามคำพิพากษาอัตรารอยละ 7.5 เปนเงินจำนวน 1,259.39 ลานบาท ซ่ึงถือเปนรายไดทางบัญชี(ไมมีกระแสเงินสด

                 รับจริง) สหกรณฯ บันทึกเพ่ิมเปน "รายไดอ�น-จากการดำเนินคดี (ปรับปรุงบัญชี)" ตามอางอิง 2 ผูสอบบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ

                 คาดวาจะไมไดรับดอกเบี้ยจากคดี จึงไดตั้งหนี้สงสัยจะสูญของรายไดดังกลาวทั้งจำนวนบันทึกไว ใน "คาใชจายดำเนินงานอ�น(ปรับปรุง

                 บัญชี) (ไมมีกระแสเงินสดจายจริง) ตามอางอิง 4 ซึ่งเปนการปรับปรุงบัญชีที่เพิ่มทั้งรายไดและคาใชจายในจำนวนที่เทากัน จึงไมสงผล

                 กระทบกับงบกำไรขาดทุนของสหกรณ

                 ทั้งนี้ การปรับปรุงบัญชีเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยผานการตรวจรับรอง

                 งบการเงินจากผูสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณแลวเม�อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

  4.  กำไรสุทธิประจำป 2561 จำนวน 151.856 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จำนวน 352.934 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.92 เน�องจากในป

                 2561 สหกรณมีรายไดจากการติดตามหนี้คางจากคดีไดต่ำกวาป 2560

                                                                     งบกำไรขาดทุน

                                        สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

         31 ธ.ค. 61           31 ธ.ค. 60               ป 2561 เพิ่ม/(ลด)         จากป 2560

            บาท                     บาท         บาท                       %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ   84,397,199.77          44,510,656.84               39,886,542.93                89.61

รวมรายไดอ�น                    1,340,968,975.90         572,247,502.69              768,721,473.21              134.33

รวมคาใชจายในการดำเนินงาน                 1,273,510,658.94        111,968,267.21            1,161,542,391.73           1,037.39

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  151,855,516.73         504,789,892.32  (352,934,375.59)             (69.92)
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3. การจายเงินปนผล ประจำป 2561 ของสหกรณฯ คลองจ่ัน

ตามท่ีสรุปผลการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของสหกรณฯคลองจ่ันสำหรับป 2561 เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยผลประกอบการมีกำไรทางบัญชี 

จำนวนกวา 151.85 ลานบาท ประกอบกับสหกรณไดรับเงินจากการบังคับคดี จึงมีสภาพคลองเพียงพอที่จะชำระหนี้งวด 5/1 ตามแผนการแกไขเหตุ

แหงการผิดนัดชำระหน้ีในเดือนตุลาคม 2562 และจายเงินปนผลของป 2561 ใหกับสมาชิกผูถือหุนในเดือนพฤศจิกายน 2562 หลังการชำระหน้ีงวดท่ี 5/1

คณะกรรมการดำเนินการไดมีมติในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562 เม�อวันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2562 กำหนดหลักเกณฑการจายเงินปนผลป 2561 ดังน้ี

รายละเอียดของประกาศ คำแนะนำกรณีมารับเงินสดดวยตนเอง หรือกรณีมอบอำนาจใหผูอ�นมารับแทน เอกสารสำคัญที่นำมาประกอบการรับเงิน 

อธิบายช้ีแจงอยูในประกาศฉบับท่ี 19/2562 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2562 จำนวน 2 แผน

(1) อัตราการจายเงินปนผล 

    (1.1) หุนทุนเดิม ใหจายในอัตรารอยละ 0.50 

    (1.2) หุนทุนใหม ใหจายในอัตรารอยละ 3.00

(2) สมาชิกผูมีสิทธ์ิไดรับเงินปนผล

    (2.1) สงเงินคาหุนป 2561 ครบ 12 งวด หรือครบ 1,200 บาท 

    (2.2) สงเงินคาหุนป 2562 ครบ 9 งวด หรือครบ 900 บาท นับส้ินสุดถึงเดือนกันยายน 2562

    กรณีสงเงินคาหุนในขอ (2.1) และ (2.2) ไมครบถวน ใหสมาชิกนำเงินคาหุนมาชำระใหครบถวน ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562

    (2.3) สมาชิกท่ีเสียชีวิตแลว หากสงเงินคาหุนครบ 12 งวดในป 2561 กอนการเสียชีวิต ใหผูรับผลประโยชนมีสิทธ์ิไดรับเงินปนผลของป 2561

(3) การขอรับเงินปนผล 

    (3.1) สมาชิกท่ีมีบัญชีเงินฝาก "ออมทรัพยคุมคา" กับสหกรณ สหกรณจะโอนเงินปนผลเขาบัญชีเงินฝากให ในวันศุกรท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

    (3.2) สมาชิกท่ีไมมีบัญชีเงินฝาก "ออมทรัพยคุมคา" กับสหกรณ สหกรณจะจายใหเปนเงินสด สมาชิกขอรับเงินปนผลไดต้ังแตวันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน

          2562 โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน หรือหากมอบอำนาจใหผูอ�นมารับเงินแทน โปรดเตรียมหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป 

          10 บาท บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนา 1 ฉบับของผูมอบอำนาจ และผูรับมอบอำนาจ
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4. การขายหุนบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด

สหกรณฯ คลองจั่น ไดลงทุนโดยการถือหุนในบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปนหุนจำนวน 30,000,000 หุน ๆ ละ 10 บาท 

เปนเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ซึ่งในปจจุบันมีหุนอยูบางสวนถูกเจาหนี้บางรายฟองอายัดเพ�อที่จะไปบังคับคดีชำระหนี้คืน แบงออก

เปน 2 กลมุ กลุมท่ี 1 เปนจำนวน 9,850,000 หุน มูลคา 98,500,000 บาท และกลุมท่ี 2 จำนวน 1,049,644 หนุ มูลคา 10,496,440 บาท

ซึ่งตอมาเม�อสหกรณฯ เขาสูการฟนฟูกิจการ หยุดการฟองบังคับดคี จึงไดขออนุญาตใหศาลเพิกถอนการอายัดหุนสวนนี้ ซึ่งศาลก็อนุญาต

ในกลุมที่ 1 แตสหกรณฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมการถอนอายัดในอัตรา 2 % เปนเงินประมาณเกือบ 2 ลานบาท ในสวนกลุมที่ 2 ที่

มีการอายัดหุนจำนวน 1,049,644 หุน มูลคา 10,496,440 บาท ที่ยังถูกเจาหนี้อุทธรณคดี จึงจำเปนตองดำเนินการทางกฎหมายเพ�อการ

คืนสิทธ์ิใหสหกรณฯ ตอไป

เม�อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 คกก.ชุด 34 นำเสนอมติ คกก.ตอ คกก.เจาหน้ีเพ�อขอความเห็นชอบท่ีจะดำเนินการขายหนุบริษัท สหประกันชีวิต

เพ�อนำเงินมาชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งก็ไดรับความเห็นชอบ ใหขายตามจำนวนทั้งหมด ตามราคาพารที่ไมต่ำกวา 10 บาท และ

จะตองดำเนินการขายตามขอบังคับ คือขายใหกลุมสหกรณเทาน้ัน

เม�อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ทางสหกรณฯ โดยบริษัท RALC ท่ีปรึกษากฎหมายไดย�นคำรองตอศาลขออนุญาตขายหนุเปนจำนวน 28,950,356 หุน

มูลคา 289,503,560 บาท พรอมสงหนังสือเสนอขายหนุไปถึงบริษัท สหประกันชีวิต และสหกรณออมทรัพย จำนวน 66 แหง เพ�อนำเงินท่ี

ไดจากการขายหนุมาชำระหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการ โดยขอใหแจงจำนวนหนุท่ีตองการซ้ือและราคาซ้ือมายังสหกรณฯ คลองจ่ัน ภายในวันท่ี 

30 กันยายน 2562

นับถึงกลางเดือนกันยายน ทราบวามีสหกรณฯ แสดงความจำนงขอซ้ือหุนของสหกรณฯ คลองจ่ัน ครบตามจำนวนแลวในราคาพาร 10 บาท

ซ่ึงเม�อสหกรณฯ ไดรับหนังสือยืนยันการซ้ือหนุครบถวนแลว จะนำเสนอตอท่ีประชุมคกก.ชุด 34 และคกก.เจาหน้ีเพ�อขอนุมัติและดำเนินการ

ย�นตอศาลลมละลายกลางไมเกินเดือนพฤศจิกายน โดยใหมีการชำระเงินคาหุนท้ังหมดเพ�อนำเงินไปชำระหน้ีแกเจาหน้ีในเดือนธันวาคม 2562 น้ี
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5. การขายท่ีดินท่ีอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีขายทอดตลาด ศาลส่ังงดการขาย รอการตรวจสอบรวมกับ สปก.

  โดยเม�อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตามการรองขอตอศาลโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย ศาลมีคำสั่งใหทำการงดการขายทอดตลาดที่ดินแปลง

อ.ไทรโยคนี้ไว จนกวาศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ�น โดยศาลไดกำหนดนัดพรอมเพ�อสอบถามขอเท็จจริงจาก คกก.,ผูบริหารแผนเพิ่มเติม

  เม�อวันที่ 9 กันยายน 2562 ในการพิจารณาหารือที่ศาล ผลการตรวจสอบจำนวนพื้นที่ทับซอนตามเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.3ก)

ที่เปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณฯคลองจั่นรวม 704 แปลง เนื้อที่รวม 1,616 ไร 1 งาน 39 ตารางวา ซึ่งที่ดินผืนนี้มีการออกเอกสารสิทธิ์ เม�อวันที่ 3

มิถุนายน 2537 ซึ่งเปนการออก น.ส.3ก ภายหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2520 จึงเปนการออก น.ส.3ก

ทับที่ดินของรัฐบางสวน

  จากการตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธิ์ในเบื้องตนพบวามีที่ดินเนื้อที่ประมาณ 324 ไร 3 งาน 63 ตารางวา อยูในพื้นที่เขต สปก.ซึ่งจำเปนตอง

พิจารณาตรวจสอบกรรมสิทธิ์ใหชัดเจนตอไป ในขณะที่สหกรณฯ ก็มีความจำเปนที่จะดำเนินการขายที่ดิน เพ�อใหไดเงินมาชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ

ซึ่งศาลนัดพรอมครั้งตอไปในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เพ�อพิจารณาหารือในหลาย ๆ ทางเลือก

 - พิจารณางดการขายท่ีดินท้ังหมด หรืองดการขายเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาทับซอน จำนวน 324 ไร 3 งาน 63 ตารางวา ท่ีจะตองพิสูจนกรรมสิทธ์ิอีกคร้ัง

 - พิจารณาอนุญาตใหขายที่ดินสวนที่ไมมีการทับซอน โดยอนุญาตใหสหกรณฯ สามารถดำเนินการขายเองได นอกเหนือจากที่ผานมาใหทาง

        เจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดีดำเนินการ เพ�อเปนการลดขั้นตอนและเรงรัดการขายไดอยางรวดเร็ว

  ศาลไดอนุญาตใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดีดำเนินการขายเปนครั้งที่ 2 อีก 4 นัด ในชวงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2561 แตก็

ยังไมมีผูสนใจเสนอซื้อ จึงดำเนินการประกาศขายเปนครั้งที่ 3 อีก 4 นัด ในวันที่ 12 กรกฎาคม , 2 สิงหาคม , 23 สิงหาคม และ 13 กันยายน 2562

  ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่ง

ใหดำเนินการขายที่ดิน โดยมีเง�อนไขใหเปนไปตามวิธีขายทอดตลาด ที่ดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ซึ่งไดมีผูเสนอซื้อเม�อเดือน

มกราคม 2561 แตก็มีผิดสัญญาชำระเงินในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ไมเปนไปตามนัดหมาย และไดถูกริบเงินมัดจำ 14 ลานบาท

  แตเม�อวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 สหกรณฯ คลองจ่ันไดรับหนังสือแจงจาก สปก.กาญจนบุรี(สำนักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี) ขอใหตรวจสอบ

ขอเท็จจริง เน�องจากทาง สปก.พบวาตำแหน�งที่ดินบางสวนทับซอนที่ดินซึ่งสปก.กาญจนบุรี ไดออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนในเขตปฏิรูป

ท่ีดิน (สปก.4-01) ใหแกเกษตรกรไปแลว และพ้ืนท่ีบางสวนไดถูกดำเนินการรังวัดท่ีดินแลว แตยังมิไดออกหนังสืออนุญาตใหแกเกษตรกร เพ�อใหเกิดความ

ถูกตองชัดเจน และเปนธรรมทุกฝาย จึงขอความรวมมือใหระงับการขายทอดตลาดท่ีดินแปลง อ.ไทรโยคน้ีไวกอน เพ�อตรวจสอบความถูกตองและจำนวน

พื้นที่ตามกรรมสิทธิ์ที่แทจริง
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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 นับแต

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงเปนวันท่ีย�นฟองคดีเปนตนไปจากจำเลย 11 ราย โดยมี 5 รายปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และยกฟองจำเลย 2 ราย

(1) การดำเนินคดี 

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

สืบเน�องการดำเนินการทางกฎหมายฟองคดีแพงตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวกรวม 18 ราย จนมีคำพิพากษา และการดำเนินการบังคับคดี

เพ�อการชำระชดใชทรัพยคืนจากทรัพยของจำเลยประเภทอสังหาริมทรัพย จำนวน 299 รายการ ซึ่งทาง DSI ไดปลดอายัดตามการรองขอของ คกก. 

เม�อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

แตยังคงมีอุปสรรคปญหาในการไดรับการชดใชจากทรัพย 299 รายการชุดน้ีเน�องจากมีจำนวนทรัพยสวนหน่ึง (สวนมาก) เปนทรัพยท่ีมีการบังคับคดีเพ�อ

การชำระชดใช ใหกับสหกรณฯ มงคลเศรษฐีท่ีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ไปทำสัญญายอมในคดีท่ีถูกฟองฐานความผิดสัญญากูยืมเงินจำนวน 493.98 ลานบาท

จึงทำให สคจ. ไมสามารถดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสวนน้ีได และจำเปนตองดำเนินการทางกฎหมายตอไปเพ�อใหไดรับสิทธ์ิการรับชำระชดใชคืน

(2) การบังคับคดี

(3) การขายทอดตลาดทรัพยเพ�อการชำระชดใชคืน

- สหกรณฯ คลองจั่น ไดประสานการบังคับคดีกับกรมบังคับคดีในแตละจังหวัดที่มีทรัพยสินที่ดิน ที่ไดรับการเพิกถอนการอายัดแลว โดยขอให

  เรงการดำเนินการขายทอดตลาดเพ�อที่จะไดนำเงินมารวบรวมเพ�อการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการตอไป

- รายงานความคืบหนาการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยของจำเลยตางๆ เพ�อการชำระชดใชคืนมีดังนี้

3.1 การขายท่ีดิน ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

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

ราคาประเมิน 11,972,400 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด : - ดำเนินการขายครั้งที่ 1 เม�อ 13 กุมภาพันธ 2562 มีผูเสนอซื้อ 2 แปลง จำนวน 10 ไร 1 งาน 94 ตารางวา 

  ในราคารวม 3,820,000 บาท สนง. บังคับคดี จ.นครราชสีมาดำเนินการโอนเงินไปยัง สนง. บังคับคดีกรุงเทพมหานคร

  1 ตามคำขอของ สหกรณฯ คลองจ่ันแลวเม�อ 10 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงไดรับเงินแลวเม�อเดือนสิงหาคมท่ีผานมา

6.
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สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

- สนง. บังคับคดี จ.นครราชสีมาดำเนินการประกาศขายที่ดิน 3 แปลงที่เหลือ จำนวน 39 ไร 1 งาน 60 ตารางวา ราคา

  ประเมินท่ี 9,444,000 บาท ซ่ึงในอีก 3 นัดตอมาในวันท่ี 22 มิถุนายน 13 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2562 ก็ยัง

  ไมมีผูสนใจเสนอซ้ือทาง  สนง.บังคับคดีจะดำเนินการประกาศขาย คร้ังท่ี 2 จำนวน 4 นัดตอไป

(ตอขอ 6.)

3.3 การขายท่ีดิน ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

ทรัพยท่ีจำหน�าย   :   ท่ีดิน 2 แปลง เน้ือท่ี 3 ไร 2 งาน 99 ตารางวา

ราคาท่ีกำหนดขาย   :   38,524,300 บาท

สถานท่ีขาย    :   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ

กำหนดนัดการขาย :   การขายคร้ังท่ี 1 จำนวน 4 นัด เม�อวันท่ี 18 มิถุนายน , 9 กรกฎาคม , 30 กรกฎาคม และ 20 สิงหาคม 2562 ไมมีผูเสนอซ้ือ

                         ทาง สนง.บังคับคดีจะดำเนินการประกาศคร้ังท่ี 2 จำนวน 4 นัด ตอไป

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

3.4 การขายที่ดิน  ตำบลวังดง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดิน 4 แปลง เนื้อที่ 367 ไร 48 ตารางวา

ราคาประเมิน  28,190,125 บาท : ขายได ในราคา 110,200,000 บาท 

ขายทอดตลาด : เม�อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

การชำระเงิน : ผูซ้ือขอขยายเวลาการชำระเงินออกไป 3 เดือน และไดชำระเงินครบถวนแลวเม�อ 16 สิงหาคม 2562 รอการโอนเงินจาก สนง.

                บังคับคดีกาญจนบุรีใหกับ สนง.บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 คาดวาจะไดรับเงินในเดือนกันยายนน้ี

3.2 การขายทรัพยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ขายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง (อาคารพาณิชย 3 ช้ัน) เน้ือท่ี 18 ตารางวา ในราคา 1,285,920 บาท เม�อวันท่ี 21 มีนาคม 2562

ผูซื ้อชำระเงินเรียบรอยแลว รอการโอนเงินจาก สนง.บังคับคดีอุทัยธานีใหกับ สนง.บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 คาดวาจะไดรับเงินใน

เดือนกันยายนน้ี
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(ตอขอ 6.) 3.5 การขายที่ดิน 4 ตำบล 2 อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา

ทรัพยที่จำหน�าย : 4 แหง 18 แปลง เนื้อที่ 428 ไร 1 งาน 99 ตารางวา

แหงที่ 1 : 1 แปลง ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย เนื้อที่ 53 ไร 2 งาน 77 ตารางวา ราคาที่เปดขาย 76,458,120 บาท ขายได 76,460,000 บาท

แหงที่ 2 : 6 แปลง ต.ลำนางแกว อ.ปกธงชัย เนื้อที่ 137 ไร 2 งาน 69 ตารางวา ราคาที่เปดขาย 5,506,900 บาท ขายได 7,210,000 บาท

แหงที่ 3 : 9 แปลง ต.ภูหลวง (สะแกราช) อ.ปกธงชัย เนื้อที่ 201 ไร 41 ตารางวา ราคาที่เปดขาย 11,749,815 บาท ขายได 11,750,000 บาท

แหงที่ 4 : 2 แปลง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย  เนื้อที่ 36 ไร 12 ตารางวา ราคาที่กำหนดขาย 7,061,880 บาท ยังขายไมได ในนัดที่ 1

3.6 การขายที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

ทรัพยที่จำหน�ายที่ดิน 5 ไร 3 งาน 12 ตารางวา (ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร)

ราคาประเมิน : 42,936,725 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด : รอการจัดทำประกาศขายทอดตลาดของ สนง.บังคับคดีจังหวัดนครสวรรค

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค

กำหนดการขายทอดตลาด : รอการอนุญาตและการจัดทำประกาศขายทอดตลาดที ่ สนง. บังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) ตามการ

     รองขอของสหกรณฯ คลองจั่น เพ�อประหยัดคาใชจายในการขนยายรถยนตทั ้ง 5 คันที่เก็บรักษาอยูที ่

     อาคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) 

3.7 การขายรถยนต จำนวน 5 คัน

ทรัพยที่จำหน�าย   : รถยนตจำนวน 5 คัน

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

ราคาประเมิน      : รวมทั้งสิ้น 3,840,000 บาท (รายละเอียดตามที่แจง)

รวมราคาที่กำหนดขาย 100,776,715 บาท ขาย 3 แหงได 95,420,000 บาท ในนัดที่ 1 เม�อ 11 กันยายน 2562

สถานที่ขายทอดตลาด :  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กำหนดนัดการขาย  :  4 นัด

- นัดท่ี 1 : วันท่ี 11 กันยายน 2562 - นัดท่ี 2 : วันท่ี  2 ตุลาคม 2562  - นัดท่ี 3 : วันท่ี 22 ตุลาคม 2562  - นัดท่ี 4 : วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
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8. การฟองคดีอาญานายศุภชัย ศรีศุภอักษร

และพวก กรณีทุจริต ฉอโกง และฟอกเงิน

(คดีพิเศษ/DSI)

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

มูลคาความเสียหาย 13,334 ลานบาท ผูกระทำผิด 4 ราย 

อัยการสั่งฟองเม�อ 28 กันยายน 2560   

คดีอาญาท่ีทาง DSI และอัยการดำเนินการส่ังฟองแลว ศาลไดส่ัง

ใหรวมการพิจารณาพรอม ๆ กัน ซึ่งมีหมายเลขคดี และความคืบ

หนาดังนี้   

คดีที ่ อ.3339/2559 (DSI 63/2557)พวง อ.3734/2559 

กรณีฉอโกงประชาชน มูลคาความเสียหาย 5,600 ลานบาท 

ผูกระทำผิด 12 ราย อัยการสั่งฟองเม�อ 15 พฤษภาคม 2560

พิพากษาเม�อ 30 ก.ย. 59

การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและพวก

รวม 5 ราย คดี พ.736/2557 

(ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 818.79 ลานบาท

ศาลมีคำพิพากษาใหจำเลยชดใชคืนเต็มจำนวน และมีการชดใช

คืนจากกองทุนคณะลูกศิษยฯ แทนวัดพระธรรมกายและพระ

ธัมมชโย เปนจำนวนเงิน 684.78 ลานบาท 

7.

สคจ.ดำเนินการติดตามการชดใชสวนที่เหลืออีก 134 ลาน จาก

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร  นางศศิธร โชคประสิทธ์ิ และมูลนิธิรัตนคีรี 

แตนางศศิธรหลบหนี

ดำเนินการทางกฎหมายตอ

มูลนิธิรัตนคีรีเจรจาทำสัญญาประนีประนอมยินดีชำระคืนเงินตน

พรอมดอกเบ้ียท้ังหมด จำนวน 39 ลานบาทเศษ แบงชำระ 3 งวด

- งวดที่ 1 จำนวน 10 ลาน เม�อ 5 กันยายน 2562

- งวดที่ 2 จำนวน 20 ลาน ภายใน 30 กันยายน 2562

- งวดที่ 3 จำนวน 9 ลานเศษ ภายใน 31 ธันวาคม 2562

ตามการเจรจาเม�อ 5 ก.ย. 62
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(ตอขอ 8.) คดีที ่ ฟย. 47/2560 (DSI 27/2559) กรณีรวมกันฟอกเงิน

มูลคาความเสียหาย 2,993 ลานบาท ผูกระทำผิด 5 ราย อัยการ

สั่งฟองกอน 3 ราย เม�อ 30 พฤศจิกายน 2559 และใหติดตาม

ผูตองหาอีก 2 ราย ภายในอายุความ 15 ป

ศาลนัดพรอม สืบพยานโจทกและ

จำเลย 96 นัด ตั้งแต 25 ก.ค. 62

ถึง 24 ก.ย. 63

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

ที่ดิน อ.คลองหลวง มูลคาความเสียหาย 300 ลานบาท อัยการ

สั่งฟองเม�อ 27 เมษายน 2560

อัยการเล�อนนัดฟงคำส่ัง 2 ต.ค. 62

ศาลนัดพรอม สืบพยานโจทก และ

จำเลย 28 นัด ตั้งแต 1 ส.ค. 62

ถึง 11 ก.ย. 62

คดีพิเศษท่ี 68/2558 (ฟอกเงิน) มูลคาความเสียหาย 250 ลานบาท 

ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกูล บริษัท เอสดับบลิว 

โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI เล�อนนัดฟงคำสั่ง 2 ตุลาคม 2562

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

(ฟอกเงิน) มูลคาความเสียหาย 231 ลานบาท บริษัท เอ็มโฮม 

เอสพีวี2 จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI เม�อ 27 กันยายน 2561 พรอมและตรวจพยานหลักฐาน 4 

กุมภาพันธ2562 ศาลนัดพรอม  สืบพยานโจทกและจำเลยรวม 

28 นัด เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 ถึง 11 กันยายน 2562

     เม�อ 25 กุมภาพันธ 2562 ศาลนัดพรอมเพ�อประชุมคดี

ตรวจเอกสารพยานหลักฐาน และนัดวันสืบพยานโจทกและ

จำเลยรวม 96 นัด (นัดพรอม 1 นัด)สืบพยานโจทก 60 นัด

และสืบพยานจำเลย 35 นัด ตรวจความพรอมเม�อ 17 มิถุนายน

2562 เริ ่มสืบพยาน 25 กรกฎาคม ถึง 24 กันยายน 2563 

คาดวาจะมีคำพิพากษาภายใน ป 2563
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9. การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก  

รวมคดีพระครูปลัดวิจารณ 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)

10. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา, จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558 (ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

กรมบังคับคดีจังหวัดนครปฐมดำเนินการบังคับ ยึดทรัพยที่ดิน

พรอมสิ่งปลูกสราง จำนวน 14 แปลง ในจังหวัดนครปฐมเม�อ

7 พฤษภาคม 2561

ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใช

เงินให สคจ.พรอมดอกเบี้ย 

ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58

พิพากษาเม�อ 31 ม.ค. 61

รอคำสั่งศาลอุทธรณ

ยึดทรัพยเม�อ 7 พ.ค. 61

สนง. บังคับคดี จ.นครปฐม ประสาน สนง. บังคับคดี ภาค 7

(จ.เพชรบุรี) ดำเนินการประเมินราคาทรัพยสินใหม เพ�อการจัด

ทำประกาศขายทอดตลาด

อยูระหวางเตรียมการขายทอดตลาด

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหนายศุภชัย 

ศรีศุภอักษรและพวกรวม 36 รายชดใชชำระเงินคืนตาม

จำนวนเงินที่ระบุในเช็คสั่งจายและเช็คที่ไดรับเงินจาก สคจ.

ศาลพิพากษายกฟอง 5 ราย โดย 3 ราย จะไปถูกดำเนินคดี

ในคดีฟอกเงินใหถึงที่สุดกอน

สคจ.ดำเนินการบังคับคดี ขณะที่จำเลยบางรายอุทธรณคดี รอ

คำสั่งศาลอุทธรณ
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11. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.140/2560

กรณีอายัดทรัพยสินนายอมร-นางนาฎยา

มุตตามระ

พนักงานอัยการรองขอใหอาคารชุดเมืองทองธานี จำนวน 84 

รายการ ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.114/2560 ใหคืน

หรือชดใชทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารชุดน้ีใหกับ สคจ.ท่ีเปนผูเสียหาย

หรือ ตกเปนของแผนดิน ราคาประเมินท้ังส้ิน 38,020,970 บาท

ย�นคำรอง 22 ธ.ค. 60

ศาลส่ังใหคืน สคจ.เม�อ 24 ม.ค. 62

สคจ.ย�นคำคัดคาน 26 มี.ค. 61

เม�อ 24 มกราคม 2562 ศาลมีคำส่ังใหคืนอาคารชุดท่ีเมืองทองธานี

จำนวน 84 รายการ พรอมดอกผลใหกับ สคจ.

คูความขออุทธรณคดี รอการพิจารณาศาลอุทธรณ

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

เม�อ 17 พฤษภาคม 2562 ศาลอุธรณมีคำสั่งเห็นชอบตามศาล

ข้ันตน กรณีไมรับคำคัดคาน ของผูคัดคานท่ี 131 ถึง 248 (สมาชิก

เจาหนี้ สคจ.) ที่ขอเปนผูเสียหาย

สคจ.ย�นคัดคาน 23 ก.ค. 61

สั่งเม�อ 17 พ.ค. 62

รอฟงคำพิพากษาศาลอุทธรณ กรณีวัดพระธรรมกายและมูลนิธิ

ธรรมกายคัดคานคดี ศาลนัด 18 ธันวาคม 2562

รอฟงคำสั่งศาลอุทธรณ 18 ธ.ค. 62
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รอฟงคำส่ังศาลอุทธรณ

หากการขายทอดตลาดไดเงินมากกวายอดเงินจำนวนดังกลาวท่ี

ใหคืนกลับสหกรณฯ คลองจ่ัน ใหเงินสวนท่ีเหลือน้ันพรอม

ดอกผลตกเปนของแผนดิน

มูลนิธิฯ ย�นคำรองขอขยายระยะเวลาการย�นอุทธรณคำพิพากษา

รอฟงคำพิพากษาศาลอุทธรณ

14. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ 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

13. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.75/2560

กรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน รับซ้ือท่ีดิน

จากนายศุภชัยฯ จำนวน 8 แปลง

พนักงานอัยการรองขอใหศาลส่ังคืนหรือชดใชทรัพยสินท่ีดิน 8

แปลง ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.57/2560 แกสหกรณ

ผูเสียหาย ราคาประเมินท้ังส้ิน 298,000,000 บาท

เม�อ 25 ธันวาคม 2561 ศาลพิพากษาใหคืนท่ีดินจำนวน 8 แปลง

พรอมดอกผลใหกับ สคจ.

คูความขออุทธรณคดี รอการพิจารณาศาลอุทธรณ

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 2560

สืบพยาน ส.ค. - ก.ย. 61

ศาลมีคำสั่งเม�อ 25 ธ.ค. 61
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15.

16.

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

ธุรกรรมที่ ย.66/2560 ขอใหตกเปนของแผนดินราคาประเมิน

ท้ังส้ิน 121,585,938 บาท

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 60

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 ก.ย. 60

ศาลนัดสืบพยานชวง 7 พ.ย. 62 ถึง

29 พ.ย. 62

ศาลสืบพยานชวง 4 มิ.ย. 62 ถึง

31 ต.ค. 62

สคจ.ย�นคำคัดคาน 7 ธ.ค. 60

สคจ.ย�นคำคัดคาน 18 ธ.ค. 60โดยสหกรณฯคลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน

ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ

คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ

คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย

โดยเม�อวันจันทรท่ี 10 กันยายน 2561 ศาลยกคำรองสมาชิกเจาหน้ี

และมีคำส่ังดำเนินการสืบพยาน 39 ปากใน 9 วัน ต้ังแตชวงวันท่ี 

7 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562 เพ�อการพิจารณาคดี

โดยสหกรณฯคลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน

ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ

คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ

คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย 

โดยเม�อวันจันทรที่ 10 กันยายน 2561 ศาลยกคำรองสมาชิก

เจาหน้ีและมีคำส่ังดำเนินการสืบพยาน 32 ปาก 32 นัด ของผูรอง

ผูคัดคานที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ตั้งแตชวงวันที่ 4 มิถุนายน

2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพ�อการพิจารณาคดี
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17. การฟองคดีแพง คดี พ.144/2562 กรณีการ

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร

ใหกับสหกรณฯ สุวรรณภูมิ จำกัด

สคจ.ย�นฟองคดีตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

สุวรรณภูมิ และพระวิทยา ชุมภูวัง เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินที่ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จำนวน 55 แปลง เนื้อที่ 278 ไร

1 งาน 40 ตารางวา มูลคาประมาณ 109,984,000 บาท ทั้งๆ 

ที่ดินชุดนี้ถูกอายัดโดย DSI ไว

ในขณะเดียวกัน สคจ.รองเรียน เรียกรองสิทธิ์ผานหน�วยงานภาครัฐ

3 หน�วยงาน ประกอบดวย DSI, กรมที่ดิน และ ปปช. เพ�อผลักดัน

การแกไขและคืนกรรมสิทธิ์ใหกับ สคจ.

การไกลเกลี่ยเม�อ 14 พฤษภาคม 2562 ไมเปนผลสำเร็จ นัดชี้ 2

สถานหรือสอบพยาน 8 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบเอกสาร 8

กรกฎาคม 2562 กำหนดสืบพยาน 3 นัด ในวันที่ 11 , 12 และ

13 ธันวาคม 2562

สงหนังสือรองเรียน 3 หน�วยงาน

เม�อ 20 ก.พ. 62

สคจ. ย�นฟอง 13 มี.ค. 62

DSI มีหนังสือแจงอธิบดีกรมที่ดิน เม�อ 6 มีนาคม 2562 กรณี

การจดทะเบียนนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ชำระหนี้ที่เปนการฝาฝน

คำสั่งการอายัดของ DSI นั้น ไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา

61 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และขอให

พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่

DSI  สงหนังสือ เม�อ 6 มี.ค. 62

ปปช. แจง สคจ. ไดรับหนังสือเอกสารรองเรียน อยูระหวาง

การสอบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ปปช.

จะแจงกลับเม�อทราบผลสรุปการสอบสวน

แจงเบื้องตน เม.ษ. 62

สคจ. ทำหนังสือติดตามเจาหนาที่กรมที่ดินและขอเขาเรียนพบ

อธิบดีเพ�อการเรงรัด และติดตามการพิจารณาดำเนินการคืน

กรรมสิทธิ์ให สคจ. ทีมกฎหมาย สคจ.ไปย�นหนังสือติดตามทวง

ถามความคืบหนาอีกครั้ง

ไปติดตามที่กรมที่ดิน

ศาลนัดสืบ 11 , 12 และ 13 

ธ.ค. 62
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18. คดีฟอกเงิน คดีดำที่ ฟ.101/2561 กรณีอายัด

อาคาร 100 ป คุณยายอาจารยมหารัตน

อุบาสิกาจันทรขนนกยูง

ตามที่ DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษ กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและ

พวกเบียดบังเอาทรัพยสินเงิน สคจ. ออกไปโดยทุจริต รวมกัน

ยักยอก ฉอโกง และประเด็นความผิดฐานรวมกันฟอกเงินสมคบ

กันฟอกเงิน

คกก. ธุรกรรม ปปง. พิจารณาตามการสอบสวนของ DSI และ

มีมติใหอายัดทรัพยสินเปนอาคาร 100 ปคุณยายอาจารยมหารัตน

อุบาสิกาจันทรขนนกยูงของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร

ขนนกยูง ตามเสนทางการสั่งจายเช็คของสคจ. และไดนำเงิน

ไปใช ในการกอสรางอาคาร 100 ป คุณยายฯ มูลคา 663.1

ลานบาท 

สคจ. ย�นคำรองขอคุมครองสิทธิ์

ผูเสียหาย 25 ก.ค. 61

พนักงานอัยการรองขอใหศาลมีคำสั่ง ใหนำทรัพยสินที่อายัดไว

ไปชดใชคืนแกผูเสียหายหรือใหตกเปนของแผนดิน ตามคำสั่ง

คกก.ธุรกรรม ปปง. ที่ ย.87/2561

อัยการย�นฟอง 6 ก.ย. 61

ศาลไตสวนคำรอง 3 ธันวาคม 2561, 11 กุมภาพันธ 2562

และเจรจาไกลเกลี่ย 16 กันยายน 2562 ศาลนัดพรอม 2 

ธันวาคม 2562

ศาลนัดพรอม 2 ธ.ค. 62

ปปง. มีมติอายัด 18 มิ.ย. 61
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19. คดีฟอกเงินศาลแพงคดี ดำที่ ฟ.116/2562 

กรณียึดแรหินสีน้ำเงินลาพิส ลาซูล่ี (Lapis 

Lazuli) ของนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและพวก

ตามที่ DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษ ที่ 25/2559 ความผิดฐานรวมกัน

ฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ตามเสนทางการเงินที่นายศุภชัย

ศรีศุภอักษรและพวกเบิกเงินสดและสั่งจายเช็คของ สคจ.จำนวน 

350.5 ลานบาทออกไป ซึ่งจำนวนเงินบางสวนถูกนำไปใชซื้อแร

ลาพิส ลาซูลี่ น้ำหนักรวม 124,300 กิโลกรัม จำนวน 7 ตู

คอนเทนเนอร ราคาประเมิน 124,300,000 บาท ซึ่งถูกยึด 

และเก็บรักษาไวที่คายดารารัศมี ของตำรวจตระเวนชายแดน

ภาค 3 ต.แมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม

ทาง คกก. ธุรกรรม ปปง. พิจารณาและมีมติใหอายัดทรัพยไว

ชั่วคราว ตามคำสั่งที่ ย.76/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

และโดยตามขั้นตอนทางกฎหมาย คกก.ธุรกรรม ปปง. จะ

สงเร�องใหพนักงานอัยการพิจารณาย�นคำรองตอศาลเพ�อใหมี

คำสั่งคืนตอผูเสียหายหรือตกเปนของแผนดิน

สคจ. ไดย�นคำรองขอคุมครองสิทธิ์ตอ ปปง. เปนที่เรียบรอย

แลวเม�อ 26 มีนาคม 2562

อัยการย�นคำรองขอใหศาลมีคำสั่งใหนำทรัพยสินที่อายัดไวไป

ชดใชคืนแกผูเสียหายหรือใหตกเปนของแผนดิน ศาลนัดไตสวน

เม�อ 5 กันยายน 2562

ปปง. มีมติยึด 27 มี.ค. 62

สคจ. ย�นเร�อง 26 มี.ค. 62

อัยการย�นฟอง 6 มิ.ย. 62 ศาล

ไตสวน 5 ก.ย. 62

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 27 กันยายน 2562 ใหคืนแรลาพิส

ลาซูลี่ทั้งหมดใหกับสหกรณฯ คลองจั่น

ศาลพิพากษา 27 ก.ย. 62
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