
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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กระทรวงการคลังใหความเห็นตอโครงการฯ วาเปนลักษณะงบรายจายอ�น จึงไมเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณใหความเห็นวา

เห็นควรใหดำเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ เร�องการพิจารณาวงเงินท่ีเหมาะสม สำนักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความเห็นวา กรมสงเสริมสหกรณจะตองคำนึงถึงภาระและความพรอมดานงบประมาณของประเทศ 

และดานตาง ๆ อยางรอบคอบ

และเม�อกรมสงเสริมสหกรณนำความเห็นของหน�วยงานที่เกี่ยวของประกอบการนำเสนอสำนักงบประมาณเพ�อขอความเห็นชอบโครงการฯ และ

เสนอเร�องตอนายกรัฐมนตรีเพ�อใหความเห็นชอบ เม�อกุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา สำนักงบประมาณไดแจงกระทรวงเกษตรและสหกรณวา เห็นควร

ใหกรมสงเสริมสหกรณนำแนวคิดของธนาคารออมสินที่เสนอใหจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ ที่เปนไปตามหลักการใน

การชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางขบวนการสหกรณมาพิจารณา

แนวทางการจัดต้ังบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ ตามแนวคิดของธนาคารออมสินไมใชเปนเร�องใหม เพราะแนวความคิดท่ีจะขอรับ

การสนับสนุนจากธนาคารของรัฐน้ัน มีการนำเสนอและผลักดันในป 2559 ปท่ีแผนฟนฟูกิจการไดรับความเห็นชอบโดยศาล แตภาคธนาคารพิจารณาการ

ปลอยสินเช�อ ตามหลักเกณฑมาตรฐานและความเช�อม่ัน จึงไมไดรับการตอบสนองท่ีผานมา และหากภาครัฐโดยรัฐบาล ไมใหหลักประกันใด ๆ ท่ีจะสรางความ

เช�อถือ เช�อม่ันแลว ก็คงเปนเร�องยากลำบากที่จะดำเนินการตามโครงการฯได คกก.ยังคงประสานผานกรมสงเสริมสหกรณในการใหความชวยเหลือและ

สนับสนุนแหลงเงินทุนเพ�อการฟนฟูกิจการ

(ตอขอ 1.)

กรมสงเสริมสหกรณไดเสนอเร�องตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม�อ 6 สิงหาคม 2562 และไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เม�อ 10 กันยายน 2562 ใหดำเนินการโครงการฯ และไดขอความเห็นเพ�อประกอบการพิจารณานำเสนอโครงการฯ ไปยังกระทรวงการคลัง

สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ใหกับขบวนการสหกรณ เพ�อแกไขปญหาสหกรณที่ตองปรับปรุงการ

ดำเนินงานหรือขาดสภาพคลองในภาพรวม โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเขากองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)จำนวน 15,000 ลานบาท

โดยทยอยจัดสรร เพ�อใหกพส.พิจารณาใหเงินกูตามโครงการฯ แกสหกรณเปนทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามปกติ และกพส.จะจัดสรรดอกเบ้ีย

ท่ีไดรับตามโครงการฯ เขาบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ เพ�อใหสหกรณท่ีเขาเง�อนไขไดกูยืมในรูปแบบปลอดดอกเบ้ียเพ�อ

ใชหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และสงใชคืนเม�อสามารถดำเนินธุรกิจไดเปนปกติ
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(ตอขอ 1.)

การชำระหนี้เงินตนจัดสรรงวดที่ 5/4 , 6/2561, 7/2562 และ 8/2562 : การจายชำระหนี้จะขึ้นกับความสามารถในการรวบรวมรายไดจาก

การดำเนินธุรกิจ ติดตามและขายทรัพยบังคับคดี และดอกผลจากเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการจากภาครัฐ ซึ่งคกก.ผูบริหารแผนเรงดำเนินการ

ในปจจุบัน คาดวาจะมีการจายชำระหน้ีงวดท่ี 5/4 ในเดือนพฤษภาคม 2563 น้ี รายละเอียดและกำหนดการจะมีการประกาศอยางเปนทางการอีกครั้ง

การชำระหนี้เงินตนจัดสรรงวดที่ 5/3 : โดยมติคกก.ชุดที่ 34 ผูบริหารแผนในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เม�อวันเสารที่ 14 มีนาคม 2563 มีมติ

เห็นชอบใหจายเงินชำระหนี้งวดที่ 5 (บางสวน) ในอัตรารอยละ 0.6343 ของยอดหนี้ของเจาหนี้แตละราย ซึ่งระบุไว ในแผนฟนฟูกิจการ โดยกำหนด

หลักเกณฑการจายเงินชำระหนี้ ดังนี้

(1) การจายชำระหนี้งวดที่ 5/3 เปนแบบวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยเพียงชองทางเดียว และโอนเขาบัญชีธนาคารพาณิชยของสมาชิกเจาหนี้ที่

    ย�นเอกสารแจงไวแลวกับสหกรณฯ

(2) ระงับการจายชำระหนี้เปนเงินสดที่สำนักงานสหกรณฯคลองจั่นทุกกรณี จนกวาสถานการณโรคระบาดกลับสูสภาวะปกติ หรือมีประกาศแจงจาก

    สหกรณฯ

(3) สหกรณฯ ดำเนินการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

(4) สำหรับสมาชิกเจาหนี้ที่ยังไมเคยย�นเอกสารแจงโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยไวกับสหกรณฯ ขอใหสมาชิกเจาหนี้ดำเนินการย�นเอกสารแจง

    โอนเงินเขาบัญชีตามแบบฟอรมเอกสาร สงสำเนาหนาบัญชีธนาคารพาณิชยท่ีเปนช�อบัญชีของสมาชิกเจาหน้ี และเปนธนาคาร 9 ธนาคารท่ีอยูในรายช�อ

     ธนาคารท่ีทำธุรกรรมกับสหกรณฯ สงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกเจาหนี้ พรอมลงนามรับรองเอกสาร 

(5) การย�นเอกสารแจงโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชย สามารถดำเนินการได 3 ชองทางคือ (5.1) สงทางไปรษณีย (5.2) สงทางแฟกซ หรือ 

    (5.3) สงทางอีเมล

(6) รายละเอียดของประกาศแจงอยูในประกาศฉบับท่ี 03/2563 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2563 ติดตอสอบถาม ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ฝายทะเบียนหุน

    และสมาชิก โทรศัพท Call Center : 02-022-7900 ตอ 4

ยอดรวมการชำระหนี้เงินตนจัดสรร : นับตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ สหกรณฯ

คลองจั่นไดดำเนินการชำระหนี้ใหกับเจาหนี้ ทั้งสมาชิกรายยอยและสหกรณเจาหนี้กวา 74 แหง ไปแลวกวา 3,161 ลานบาท แตจากปญหาสภาพคลอง

ทางการเงินและขอติดขัดการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ทำใหสหกรณฯคลองจั่นมีเหตุแหงการผิดนัดชำระหนี้ของป 2561 - 2562 เปนจำนวน

4 งวดเต็ม และงวดที่ 5 อีกบางสวน โดยมีเงินคางจายอยูประมาณ 1,576 ลานบาท

1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
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2. มาตรการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)

สหกรณฯ คลองจั่นมีความหวงใยตอสุขภาพและความเสี่ยงในการติดเชื้อของสมาชิก เจาหนี้ ผูมาติดตอ พนักงาน และประชาชนชาวไทยทุกคน 

จึงขอความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด – 19  ในการเขามาติดตอ ขอรับบริการ เขาพบ

หารือ หรือรวมประชุมธุรกิจตาง ๆ ภายในบริเวณสำนักงานสหกรณฯ คลองจั่น ดังนี้

1.  สวมใสหนากากอนามัย (MASK) ที่ผูมาติดตอจัดหานำมาเอง กอนเขาในบริเวณพื้นที่ของสหกรณฯ คลองจั่น (ผูที่ไมมีหนากากอนามัยจะ

    ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปในพื้นที่ของสหกรณ)

2.  ผานการตรวจวัดไขที่อุณหภูมิรางกายไมสูงกวา 37.5 เซลเซียส (ผูที่มีอุณหภูมิสูงกวาเกณฑมาตรฐานวามีไข จะไมไดรับการอนุญาตใหเขา

    และอยูในบริเวณพื้นที่ของสหกรณฯ)

3.  ติดสติ๊กเกอรที่หนาอกเสื้อดานซายมือ แสดงการผานการตรวจคัดกรองอุณหภูมิไขแลว และติดไวตลอดระยะเวลาที่อยูในพื้นที่สำนักงาน

    สหกรณฯ คลองจั่น

4.  ทำความสะอาดมือทั้งสองขางดวยแอลกอฮอลเจลที่ทางสหกรณจัดเตรียมไว ให

5.  นั่งบนเกาอี้ที่ไมมีเคร�องหมายหามนั่ง ซึ่งจะมีระยะเวนหางจากที่นั่งขางเคียงประมาณ 1 – 2 เมตร

6.  การเขาไปติดตอบริเวณสำนักงานสหกรณฯ อนุญาตใหเฉพาะสมาชิก เจาหนี้ และผูตองการการติดตอเทานั้น ญาติและ/หรือผูติดตามผู

    เขามาติดตอ จะไมไดรับการอนุญาตใหเขาไปในบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน และขอความรวมมือไปนั่งพักคอยที่บริเวณที่ทาง

    สหกรณจัดเตรียมไว ให

7.  ผูที่เขามาในบริเวณพื้นที่ของสหกรณฯทุกๆคน จะตองแจงช�อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพทติดตอ เพ�อการติดตอกลับหากมีกรณีจำเปน

ทางสหกรณฯ คลองจั่นขอขอบคุณสมาชิก เจาหนี้ และผูมาติดตอทุก ๆ ทาน ในการใหความรวมมือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและยับยั้งการ

แพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด–19 อยางเครงครัด ทั้งนี้เริ่มใชมาตรการปองกันตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 เปนตนไป

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 46 วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

การปดสำนักงานรมเกลา

ตามที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  ไดเปดสำนักงานรมเกลาเพ�อใหบริการสินเช�อ ธุรกรรมทางการเงินแกสมาชิกในชุมชนการเคหะ

รมเกลาและบริเวณพื้นที่ใกลเคียงตั้งแตป พ.ศ.2551 ดังเปนที่ทราบกันแลวนั้น

ทั้งนี้สมาชิกสามารถใชบริการสินเช�อ  ธุรกรรมทางการเงิน และโครงการบานเอื้ออาทร ณ สำนักงานสหกรณฯ คลองจั่นในวันและเวลาทำการ

หรือโทรศัพทสอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 02-022-7900

แตสืบเน�องจากการที่สหกรณฯ มีความจำเปนที่จะตองคืนพื้นที่ อาคารและสำนักงานรมเกลาทั้งหมดใหแกการเคหะแหงชาติ  ซึ่งจะทำใหมี

ผลกระทบตอการใหบริการและการดำเนินธุรกิจในบริเวณชุมชนรมเกลาและพื้นที่ใกลเคียง

ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ผูบริหารแผน ครั้งที่ 3/2563 เม�อวันเสารที่ 21 มีนาคม 2563 ไดมีมติของคณะกรรมการ

ดังนี้

  1. ปดสำนักงานรมเกลา ตั้งแตวันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป

  2. การใชบริการสินเช�อ และธุรกรรมทางการเงินตอไป  ขอใหสมาชิกใชบริการที่สำนักงานสหกรณฯ คลองจั่น เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 7 

      ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท : 02-022-7900 

  3. การชำระเงินคาหุน สินเช�อ และธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ สามารถดำเนินการได 4 ชองทาง

      (3.1)  ชำระที่หนาเคาทเตอรสำนักงานสหกรณฯ คลองจั่น

      (3.2)  ชำระผานธนาคารพาณิชยดวยระบบ Bill Payment Pay in Slip ตามแบบฟอรม และธนาคารพาณิชยที่สหกรณฯ ติดตอการ

             ทำธุรกรรมทางการเงินไว

      (3.3)  ชำระผานธนาคารพาณิชยโดยวิธีโทรศัพทแจงสหกรณฯ เพ�อการรับทราบและบันทึกการโอนชำระเงิน

      (3.4)  ชำระผานการหักบัญชีออมทรัพยของสหกรณฯ

  4. การใหบริการที่สำนักงานรมเกลาจะสิ้นสุดเปนวันสุดทาย ในวันเสารที่ 25 เมษายน 2563

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 46 วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

การแกไขแผนฟนฟูกิจการ และการขอขยายระยะเวลาการอยูในแผนอีก 1 ป

การฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจั่น กาวสูปที่ 5 ที่เปนปสุดทายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว ในเลมแผนฟนฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม

2558 การดำเนินงานตามที่เปนขอกำหนด และเง�อนไขในแผน มีอุปสรรค ขอติดขัด ทำใหฐานะทางการเงิน และการชำระหนี้ไมเปนไปตามแผน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีการผิดนัดชำระหน้ี ในงวดท่ี 5 บางสวน 6, 7,  และ 8 ยอดคงคางประมาณ 1,576 ลานบาท ซ่ึงมีสาเหตุจากหลายๆ ปจจัย เชน 

 (1) ความลาชาจากการติดตามทรัพย ฟองบังคับคดี และการขายทอดตลาด

 (2) การที่ยังไมไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เพ�อการฟนฟูกิจการ ที่จำเปนจะตองไดรับตั้งแตป 2559

 (3) การที่ไมสามารถดำเนินธุรกิจใหม การลงทุนในโครงการใหมในทรัพยสิน ที่ดิน อาคารของสหกรณ เน�องการขาดความเช�อถือ เช�อมั่น

     และสภาพคลอง

 (4) การท่ีไมสามารถแขงขันและขยายตัวในธุรกิจปจจุบันของสหกรณ

ตามสมมติฐานเพ�อการดำเนินการฟนฟูกิจการตอไป จำเปนจะตองพิจารณาการแกไขแผน ที่จำเปนตองปรับเปลี่ยนประมาณการทางการเงิน และ

การปรับโครงสรางหนี้ ที่มีผลตออัตราและระยะเวลาของการชำระหนี้ และการขอขยายเวลาการอยูตอในแผนอีก 1 ป สาระสำคัญของการแกไขแผน

ประกอบดวย

 (1) การจัดทำประมาณการทางการเงิน

 (2) การพิจารณาและตัดสินใจทางเลือกการปรับโครงสรางหน้ี

 (3) แนวทางการปรับโครงสรางหน้ี

 (4) ขอสรุปการรับชำระหน้ีของเจาหน้ีทุกกลุม

 • ย�นคำรองขอแกไขแผน และการขอขยายเวลาฟนฟูฯ ฉบับแกไข

       • สงมอบแผนฟนฟูกิจการ ฉบับแกไข

 • จัดประชุมใหญเจาหน้ีทุกรายเพ�อพิจารณาแผนฟนฟูฯ ฉบับแกไข

 • ศาลพิจารณาคำรอง (กรณีเจาหน้ีลงมติเห็นชอบตอแผนฯ ท่ีแกไข)

กำหนดเวลา หมายเหตุงาน

3 มีนาคม 2563 

3 มีนาคม 2563 

กลางป 2563 

ปลายป 2563 

• ย�นคำรองเม�อ 3 มีนาคม 2563

• สงมอบจำนวน 19,000 เลม

• รอกำหนดเวลา ติดขัดโรคระบาดโควิด-19

กำหนดการจัดทำแผนฟนฟูกิจการ ฉบับบแกไขโดยประมาณ

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 46 วันที่ 31 มีนาคม 2563)

4.

6/20



ลำดับที่ สาระสำคัญ

การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

ตามขอบังคับสหกรณ ฉบับป พ.ศ.2557 ขอ 70 ระบุวา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตำแหน�งคราวละ 2 ป นับแตวันเลือกตั้งใน

วาระเริ่มแรก เม�อครบ 1 ป นับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดำเนินการสหกรณออกจากตำแหน�ง จำนวน 1 ใน 2 ของกรรมการดำเนินการสหกรณ

ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และใหถือเปนการพนจากตำแหน�งตามวาระ ในปตอไป ใหกรรมการดำเนินการที่อยูในตำแหน�งจนครบวาระหรืออยูนานสุด 

ออกจากตำแหน�งสลับกันไปทุกๆป 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ผูบริหารแผน ในการประชุมเม�อวันเสารที่ 21 มีนาคม 2563 ไดพิจารณาวามีกรรมการดำเนินการจำนวน 7 คน

ท่ีตองครบวาระตามขอบังคับท่ีกลาวขางตน โดยมีรายช�อกรรมการดำเนินการท่ีครบวาระดังตอไปน้ี

(1) นางจรัญญา  พงษสุทธิรักษ    (2) นายสุวิทย  กำจาย          (3) นายสมาน  ครองเมือง        (4) นางพรรณนี  ณ สงขลา

(5) นายวีระวิทย  พงศมาศ       (6) นางสาวอัจฉรี  พรพินิจสุวรรณ   (7) นายไพรัช  ชมะฤกษ

(1) จำนวนและตำแหน�งกรรมการที่จะตองมีการเลือกตั้งตามที่ครบวาระ

    (1.1) ตำแหน�งกรรมการ 7 คน : สำหรับผูที่ไดรับเลือกตั้ง จะอยูในตำแหน�งได 2 ป

(2) กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

    (2.1) กำหนดการรับสมัคร : ใน 5 วัน ตั้งแตวันอังคารที่ 21 เมษายน ถึงวันเสารที่ 25 เมษายน 2563

    (2.2) เวลา : 9:00 น. ถึง 16:00 น.

    (2.3) สถานที่รับสมัคร : ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารตนทุนความดี สำนักงานคลองจั่น กรุงเทพฯ

(3) กำหนดวัน เวลา และสถานที่การเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คน

    (3.1) วัน : วันอาทิตยที่ 24 พฤษภาคม 2563 

    (3.2) เวลา : 10:00 น. ถึง 12:00 น. (การประชุมเริ่ม 9:30 น.)

    (3.3) สถานที่การเลือกตั้ง : ณ ศูนยประชุมสหกรณ อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ

(4) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง, หลักฐานการลงสมัคร, การใชสิทธิ์เลือกตั้ง, การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกตั้งเปนไปตาม

    ประกาศฉบับที่ 06/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

การรับสมัครและเลือกตั้ง กำหนดการ และรายละเอียด ดังนี้

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 46 วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

การจัดประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป  2562 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณ ฉบับป พ.ศ. 2557 ขอ 75(3) ประกอบมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 34, ผูบริหารแผน เม�อวันเสารท่ี 21 มีนาคม 2563 จึงมีประกาศใหมีการจัดประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป 2562 โดยมี

กำหนดการ และรายละเอียดดังนี้

(1) กำหนดการประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม

    (1.1) วัน : วันอาทิตยที่ 24 พฤษภาคม 2563 

    (1.2) เวลา : 7:00 น. ถึง 12:00 น. 

    (1.3) สถานที่ : ณ ศูนยประชุมสหกรณ อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ

จดหมายหนังสือเชิญประชุมพรอมรายละเอียดของการจัดประชุม จะไดมีการจัดสงใหกับสมาชิกสามัญตามที่อยูที่แจงไว ประมาณตนเดือนพฤษภาคม

(2) หนังสือเชิญประชุมสมาชิกสามัญ : ทางสหกรณฯคลองจ่ันจะดำเนินการจัดสงจดหมายหนังสือเรียนเชิญสมาชิกสามัญเขารวมประชุม โดยมีวาระการ

    ประชุม 5 วาระ ดังนี้

    (2.1) วาระที่ 1 : ประธานกลาวเปด แจงเร�องใหที่ประชุมทราบ และพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

    (2.2) วาระที่ 2 : พิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ

    (2.3) วาระที่ 3 : แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

    (2.4) วาระที่ 4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ผูบริหารแผน

                      - รับทราบรายงานการประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป 2561

                      - ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ผูบริหารแผน เร�องการติดตามเงินคดี การจายเงินปนผล การจาย

                        เงินชำระหนี้ และการสนับสนุนเงินจากภาครัฐ

    (2.5) วาระที่ 5 : เลือกตั้งกรรมการดำเนินการที่ครบวาระเขาเปนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35
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7. การขายท่ีดินท่ีอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีขายทอดตลาด ศาลส่ังงดการขาย รอการตรวจสอบรวมกับ สปก.

ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่ง

ใหดำเนินการขายท่ีดิน โดยมีเง�อนไขใหเปนไปตามวิธีขายทอดตลาด ท่ีดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ซ่ึงไดมีผูเสนอซ้ือเม�อเดือน

มกราคม 2561 แตมีการผิดสัญญาชำระเงินในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ไมเปนไปตามนัดหมาย และไดถูกริบเงินมัดจำ 14 ลานบาท

ศาลไดอนุญาตใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดีดำเนินการขายโดยประกาศครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ในชวงป 2561 และ 2562 แตเม�อ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สหกรณฯ คลองจั่นไดรับหนังสือแจงจาก สปก.กาญจนบุรี(สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี) ขอใหตรวจสอบ

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

ไปบางแลว จึงขอความรวมมือใหระงับการขายทอดตลาดท่ีดินแปลง อ.ไทรโยคน้ีไวกอน เพ�อตรวจสอบความถูกตองและจำนวนพ้ืนท่ีตามกรรมสิทธ์ิท่ีแทจริง

โดยเม�อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตามการรองขอตอศาลโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย ศาลมีคำสั่งใหทำการงดการขายทอดตลาดที่ดินแปลง

อ.ไทรโยคนี้ ไว จนกวาศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ�น ในการพิจารณาไตสวนที่ศาลเม�อวันที่ 9 กันยายน 2562 และ 27 พฤศจิกายน 

2562 ทาง สปก.ไดจัดเตรียมและนำสงแผนผังและแผนที่ครอบคลุมพื้นที่ ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2520 ซึ่งมีพื้นที่

ทับซอนจำนวน 324 ไร 3 งาน 63 ตารางวา ในที่ดินจำนวน 1616 ไร 1 งาน 39 ตารางวา ที่เปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณฯ คลองจั่น ตามเอกสาร

หนังสือรับรองการทำประโยชน(นส.3 ก) ซึ่งมีการออกเอกสารสิทธิ์ใหเม�อ 3 มิถุนายน 2537 โดยกรมที่ดิน และการไดมาของกรรมสิทธิ์ก็จากการ

ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตามหนังสือกรมบังคับคดี ในป พ.ศ.2551
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ประเด็นสาระสำคัญจึงยังคงเปนเร�องการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ์ กรรมสิทธิ ์ ตำแหน�งแปลงและพื้นที ่ของที ่ดิน ซึ ่งจำเปนจะตองตรวจสอบ

ยืนยันใหชัดเจนกอนการดำเนินการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ตอไป

การพิจารณาไตสวนที่ศาลเม�อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 ผูแทน สปก.ไดนำสงเอกสารหนังสือจากสำนักงานที่ ิดินจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่

11 กุมภาพันธ 2563 เร�องการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ปรากฏวาเปนการจัดทำ น.ส.3ก ขึ้นใหม เน�องจาก

ฉบับที่ดินอำเภอถูกเพลิงไหม จึงไมสามารถตรวจสอบประวัติการไดมากอนหนานี้ได สวนหนังสือรับรองการทำประโยชน นส.3ก ดังกลาว ไดดำเนิน

การตามขั้นตอน หลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการตามที่ประมวลกฏหมายที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนดแลว โดยไดมีการรังวัดพิสูจนสิทธิ์

ในที่ดิน สอบสวนเจาของที่ดิน สอบสวนเจาของที่ดินขางเคียง ผูปกครองทองที่ มีการประกาศหาผูคัดคาน ซึ่งไมมีการโตแยงคัดคานแตอยางใด

อีกทั้งยังไมปรากฏขอเท็จจริงใดวา ไดมีการออก นส.3ก ดังกลาวไปโดยไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด และยังคงเหลือภาพถายทางอากาศ ซึ่ง

ยังอยูระหวางดำเนินการ ศาลจึงไดเล�อนนัดไตสวนออกไปเปนวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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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
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8.

(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

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

  ในราคารวม 3,820,000 บาท ซึ่งสคจ.ไดรับเงินแลวเม�อเดือนสิงหาคมที่ผานมา
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3.3 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 ราคาที่เปดขาย 7,061,880 บาท ขายได 4,943,316 บาท ในการขาย

           นัดที่ 4 เม�อ 13 พฤศจิกายน 2562

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 46 วันที่ 31 มีนาคม 2563)

11/20

- สนง. บังคับคดี จ.นครราชสีมา ดำเนินการขายที่ดินเสร็จสิ้นเม�อ 22 ตุลาคม 2562 ผูซื้อชำระเงินครบถวน 

  สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 จะโอนเงินจำนวน 6,420,499 บาท ใหสหกรณฯ คลองจั่นในวันที่ 

  30 มีนาคม 2563

3.2 การขายท่ีดิน ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

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

ราคาท่ีกำหนดขาย   : 26,970,000 บาท (ตามประกาศขายคร้ังท่ี 2)

สถานท่ีขาย    : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ

กำหนดนัดการขาย : การขายคร้ังท่ี 1 จำนวน 4 นัด ชวงเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม 2562 แตไมมีผูเสนอซ้ือ ทางสนง.บังคับคดีจึงดำเนินการ

      ประกาศครั้งที่ 2 พรอมลดราคาลง และมีผูเสนอซื้อเปนที่เรียบรอยเม�อวันที่ 3 มีนาคม 2563

(ตอขอ 8) - สนง. บังคับคดี จ.นครราชสีมา ดำเนินการประกาศขายท่ีดิน 3 แปลงท่ีเหลือ จำนวน 39 ไร 1 งาน 60 ตารางวา 

  ในอีก 3 นัดตอมาในวันที่ 22 มิถุนายน 13 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2562 ก็ยังไมมีผูสนใจเสนอซื้อ 
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3.4 การขายที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

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

ราคาประเมิน : 37,560,000 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด : อยูระหวางการสงรางพิมพประกาศขายทอดตลาด โดยจะมีการขายนัดแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

สถานที่ขายทอดตลาด     : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค

กำหนดการขายทอดตลาด : รอการอนุญาตและการจัดทำประกาศขายทอดตลาดท่ี สนง. บังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) ตามการรองขอของ

     สหกรณฯ คลองจ่ัน เพ�อประหยัดคาใชจายในการขนยายรถยนตท้ัง 5 คันท่ีเก็บรักษาอยูท่ีอาคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร

     คาดวาจะมีการประกาศขายประมาณพฤษภาคม 2563 ในขณะท่ีสหกรณฯ คลองจ่ันดำเนินการตัดโอนกรรมสิทธ์ิรถ 

                               TOYOTA YARIS เพ�อนำมาใชงานสนับสนุนทางฝายกฏหมายและปฏิบัติการ ท่ีในปจจุบันมีการติดตองานภายนอก

                               เพิ่มมากขึ้น

                               สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) 

3.5 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 4 แหงได 100,363,316 โดยขายเสร็จสิ้นทั้งหมดเม�อ 13 พฤศจิกายน 2562 บาท

สถานที่ขายทอดตลาด :  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

การชำระเงิน : อยูระหวางการประสานดำเนินการปลดอายัด รออัยการสูงสุดพิจารณาการปลดอายัด คาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2563

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 46 วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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9. 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

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

     เม�อ 25 กุมภาพันธ 2562 ศาลนัดพรอมเพ�อประชุมคดี

ตรวจเอกสารพยานหลักฐาน และนัดวันสืบพยานโจทกและ

จำเลยรวม 96 นัด (นัดพรอม 1 นัด) สืบพยานโจทก 60 นัด

และสืบพยานจำเลย 35 นัด เริ่มสืบพยาน 25 กรกฎาคม

แตเม�อ 21 มกราคม 2563 ศาลสั่งยกเลิกนัดสืบพยานบางวัน

และกำหนดการเริ่มสืบพยานใหม วันที่ 18 กุมภาพันธ 2563

ถึง 24 กันยายน 2563 คาดวาจะมีคำพิพากษาภายใน ป 2563

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 46 วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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(ตอขอ 9.) อัยการเล�อนนัดฟงคำส่ัง 30 เม.ย. 63

ศาลสั่งจำหน�ายคดีชั่วคราว รอผลคดี

อาญาหลัก

คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) มูลคาความเสียหาย 250

ลานบาท ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกูล บริษัท

เอสดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุป

สำนวนของ DSI เล�อนนัดฟงคำสั่ง 30 เมษายน 2563

คดีที่ ฟย.46/2561 (DSI 99/2558) กรณีรวมกันฟอกเงินเกี่ยวกับ

(ฟอกเงิน) มูลคาความเสียหาย 231 ลานบาท บริษัท เอ็มโฮม 

เอสพีวี2 จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI เม�อ 27 กันยายน 2561 พรอมและตรวจพยานหลักฐาน

4 กุมภาพันธ 2562 ศาลมีคำสั่งจำหน�ายคดีชั่วคราวเพ�อรอ

การดำเนินคดีในคดีหลัก อ.3339/2559

10. 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)

พิพากษาเม�อ 31 ม.ค. 61

รอคำสั่งศาลอุทธรณ

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหนายศุภชัย 

ศรีศุภอักษรและพวกรวม 36 รายชดใชชำระเงินคืนตาม

จำนวนเงินที่ระบุในเช็คสั่งจายและเช็คที่ไดรับเงินจาก สคจ.

ศาลพิพากษายกฟอง 5 ราย โดย 3 ราย จะไปถูกดำเนินคดี

ในคดีฟอกเงินใหถึงที่สุดกอน

สคจ.ดำเนินการบังคับคดี ขณะที่จำเลยบางรายอุทธรณคดี 

รอคำสั่งศาลอุทธรณ

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 46 วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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12. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.140/2560

กรณีอายัดทรัพยสินนายอมร-นางนาฎยา

มุตตามระ

พนักงานอัยการรองขอใหอาคารชุดเมืองทองธานี จำนวน 84 

รายการ ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.114/2560 ใหคืน

หรือชดใชทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารชุดน้ีใหกับ สคจ.ท่ีเปนผูเสียหาย

หรือ ตกเปนของแผนดิน

ย�นคำรอง 22 ธ.ค. 60

ศาลช้ันตนส่ังใหคืน สคจ.เม�อ 

24 ม.ค. 62

สคจ.ย�นคำคัดคาน 26 มี.ค. 61

เม�อ 24 มกราคม 2562 ศาลช้ันตนมีคำส่ังใหคืนอาคารชุดท่ีเมือง

ทองธานี จำนวน 84 รายการ พรอมดอกผลใหกับ สคจ.

คูความขออุทธรณคดี และเม�อ 11 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณ

พิพากษาแก ใหขายทอดตลาดหองชุด 84 หอง นำเงิน 40 

ลานบาท คืนใหกับสหกรณฯ หากมีเงินสวนท่ีเหลือจากการขาย 

ใหตกเปนของแผนดิน

ศาลอุทธรณพิพากษาแกเม�อ 

11 มี.ค. 63

11. 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

ยึดทรัพยเม�อ 7 พ.ค. 61

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

(จ.เพชรบุรี) ดำเนินการประเมินราคาทรัพยสินใหม เพ�อการจัด

ทำประกาศขายทอดตลาด

อยูระหวางเตรียมการขายทอดตลาด

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
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14. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.75/2560

กรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน รับซ้ือท่ีดิน

จากนายศุภชัยฯ จำนวน 8 แปลง

พนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งคืนหรือชดใชทรัพยสินที่ดิน 8

แปลง ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.57/2560 แกสหกรณ

ผูเสียหาย ราคาประเมินท้ังส้ิน 298,000,000 บาท

เม�อ 25 ธันวาคม 2561 ศาลช้ันตนพิพากษาใหคืนท่ีดินจำนวน 

8 แปลง พรอมดอกผลใหกับสหกรณฯคลองจ่ัน

คูความขออุทธรณคดี และเม�อ 25 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณ

พิพากษาแก ใหนำที่ดิน 8 แปลงไปขายทอดตลาด แลวนำเงิน 

298 ลานบาท คืนกลับสหกรณฯ สวนที่เกินใหตกเปนของ

แผนดิน

ศาลอุทธรณพิพากษาเม�อ 25 มี.ค. 63

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 2560

สืบพยาน ส.ค. - ก.ย. 61

ศาลชั้นตนพิพากษาเม�อ 25 ธ.ค. 61

13. คดีฟอกเงิน คดี ฟ.173/2559 กรณีอายัดบัญชี

เงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกายและ

มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง

กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิ

มหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูงรวม 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7 

ลานบาท

ศาลชั้นตนมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหทรัพยที่ 

ปปง.อายัดเปนบัญชีเงินฝาก 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7 ลานบาท 

ไมตกเปนของแผนดินตามท่ีอัยการย�นฟอง แตใหคืนกลับพรอม

ดอกผลไปยังสหกรณฯคลองจั่น ที่เปนผูเสียหาย

ศาลสั่ง 31 ม.ค. 61

เม�อ 17 พฤษภาคม 2562 ศาลอุธรณมีคำสั่งเห็นชอบตามศาล

ข้ันตน กรณีไมรับคำคัดคาน ของผูคัดคานท่ี 131 ถึง 248 (สมาชิก

เจาหนี้ สคจ.) ที่ขอเปนผูเสียหาย

สั่งเม�อ 17 พ.ค. 62

คูความอุทธรณคดี และเม�อ 21 กุมภาพันธ 2563 ศาลอุทธรณ

พิพากษายืนตามศาลชั้นตนใหคืนเงิน 4 บัญชี จำนวน 58.76 

ลานบาท พรอมดอกผลคืนกลับสหกรณฯ คลองจั่น

ศาลอุทธรณพิพากษายืนเม�อ

21 ก.พ. 63

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
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หากการขายทอดตลาดไดเงินมากกวายอดเงินจำนวนดังกลาวท่ีให

คืนกลับสหกรณฯ คลองจ่ัน ใหเงินสวนท่ีเหลือน้ันพรอมดอกผล

ตกเปนของแผนดิน

มูลนิธิฯ ย�นอุทธรณคำพิพากษา และเม�อ 27 พฤศจิกายน 2562

ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลช้ันตนใหชดใชคืนกลับสหกรณฯ

คลองจั่น ผูคัดคานขอฎีกาคดี

15. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.208/2559

กรณีอายัดอาคารและสิ่งปลูกสราง World

Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา

จันทร ขนนกยูง

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

ผูคัดคานขอฎีกาคดี

ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาล

ชั้นตนเม�อ 27 พ.ย. 62

16. 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 ก.ย. 60

ศาลอุธรณ ไมรับคำคานสมาชิก เม�อ

12 ธ.ค. 62

ศาลนัดสืบพยานผูรอง มิ.ย. 63

ผูคัดคาน ส.ค. 63

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

ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ

คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ

คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย

โดยเม�อวันจันทรท่ี 12 ธันวาคม 2562 ศาลยกคำรองสมาชิกเจาหน้ี

และมีคำส่ังดำเนินการสืบพยาน ใน 9 วัน โดยนัดสืบผูรองเดือน

มิถุนายน 2563 ผูคัดคานเดือน สิงหาคม 2563

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
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17. 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 ก.ย. 60

ศาลช้ันตนพิพากษาเม�อ 6 ก.พ. 63

สคจ.ย�นคำคัดคาน 7 ธ.ค. 60โดยสหกรณฯ คลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน

ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ

คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย

โดยเม�อ 6 กุมภาพันธ 2563 ศาลชั้นตนมีคำพิพากษาใหนำ

อาคารบุญรักษาพรอมพื้นที่จอดรถไปขายทอดตลาด นำเงิน

303 ลานบาท คืนใหแกสหกรณฯ สวนที่เกินใหตกเปนของผู

คดคานที่ 6 วัดพระธรรมกาย ยกคำคัดคานของผูคัดคานที่ 

4 และที่ 7

18. 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 ศาลไมสบาย เล�อน

สืบพยานไป 16-17-18 มิถุนายน 2563

สงหนังสือรองเรียน 3 หน�วยงาน

เม�อ 20 ก.พ. 62

สคจ. ย�นฟอง 13 มี.ค. 62

ศาลนัดสืบ 11, 12 และ 13 ธ.ค. 62

ศาลไมสบายเล�อนสืบพยานไป

16-17-18 มิถุนายน 2563
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19. คดีฟอกเงิน คดีดำที่ ฟ.101/2561 กรณีอายัด

อาคาร 100 ป คุณยายอาจารยมหารัตน

อุบาสิกาจันทร ขนนกยูง

DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษ กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและพวก

ประเด็นความผิดฐานรวมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินตามที่

ทุจริตเบียดบังนำเงินสหกรณฯ ออกไปใช ในการกอสรางอาคาร

100 ปคุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง

มูลคา 663.1 ลานบาท ซึ่ง คกก.ธุรกรรม ปปง.มีมติใหอายัด

ทรัพยสินอาคารนี้ไว

สคจ. ย�นคำรองขอคุมครองสิทธิ์

ผูเสียหาย 25 ก.ค. 61

พนักงานอัยการรองขอใหศาลมีคำสั่ง ใหนำทรัพยสินที่อายัดไว

ไปชดใชคืนแกผูเสียหายหรือใหตกเปนของแผนดิน ตามคำสั่ง

คกก.ธุรกรรม ปปง. ที่ ย.87/2561

ปปง. มีมติอายัด 18 มิ.ย. 61

(ตอขอ 18.) 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

เม�อธันวาคม 2562 เจาพนักงานที่ดิน จ.นครราชสีมาตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และสรุปความเห็นใหอธิบดีกรมที่ดิน ในสวนกลาง

แลว รอผลการพิจารณาและดำเนินการของอธิบดีกรมที่ดิน

ไปติดตามที่กรมที่ดิน

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
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อัยการย�นฟอง 6 ก.ย. 61ศาลไตสวนคำรอง 3 ธันวาคม 2561, 11 กุมภาพันธ 2562

และเจรจาไกลเกลี่ย 16 กันยายน 2562 ศาลนัดฟงคำสั่ง

2 มีนาคม 2563

โดยเม�อคดีมีความเก่ียวเน�องในคดีหลักคดีอาญาท่ี อ.3339/2559

และ อ.3056/2560 ฐานความผิด ยักยอก ฉอโกง ปลอมและใช

เอกสารปลอมซึ่งอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน โดย

เม�อ 2 มีนาคม 2563 ศาลจึงมีคำสั่งจำหน�ายคดีออกจากสารบบ

ชั่วคราว รอผลคดีหลักไวกอน

โดยเม�อคดีมีความเก่ียวเน�องในคดีหลักคดีอาญาท่ี อ.3339/2559

และ อ.3056/2560 ฐานความผิด ยักยอก ฉอโกง ปลอมและใช

เอกสารปลอมซึ่งอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน โดย

เม�อ 2 มีนาคม 2563 ศาลจึงมีคำสั่งจำหน�ายคดีออกจากสารบบ

ชั่วคราว รอผลคดีหลักไวกอน

ศาลมีคำสั่งเม�อ 2 มี.ค. 63 ใหรอ

ผลคดีหลัก

20. คดีฟอกเงิน คดีดำที่ ฟ. 221/2561 กรณี

วัดพระธรรมกายรับเงินจากสหกรณฯ

คลองจั่นไปใช ในโครงการอาคารมหา

รัตนวิหารคด

DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษกรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและ

พวกประเด็นความผิดฐานรวมกันฟอกเงิน สมคบ

กันฟอกเงินตามที่ทุจริต เบียดบัง นำเงินสหกรณฯ ออกไปใช ใน

การกอสรางอาคารมหารัตนวิหารคด ตามราคาประเมิน 778.4 

ลานบาท

พนักงานอัยการรองขอใหศาลมีคำสั่งใหนำทรัพยสินที่อายัด

ไวไปชดใชคืนแกผูเสียหายหรือใหตกเปนของแผนดินตามคำส่ัง

คกก.ธุรกรรม ปปง.ที่ ย.206/2561

อัยการย�นฟอง 19 ธ.ค. 61

ศาลมีคำสั่งเม�อ 2 มี.ค. 63 ใหรอ

ผลคดีหลัก

ปปง.มีมติอายัด 25 ก.ย. 61

(ตอขอ 19.)
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