ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30
(ครั้งที่ 12 วันที่ 6 มกราคม 2558)
ลำดับที่
1.

2.

หัวขอขาว
การย�นคำรองขอฟนฟูกิจการ สคจ.ตอศาล

โครงการเงินกูเรงดวนเพ�อการบรรเทาความ
เดือดรอนสมาชิก

สาระสำคัญ
ศาลรับคำรองการขอฟนฟูกิจการที่ย�นโดย สคจ.ที่ผานการรับรอง
สนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณแลวเม�อ 26 สค.57
AUTO STAY หรือ การหยุดการฟองและการบังคับคดีลกู หนี้ โดยอัตโนมัติ
มีผลคุม ครองแลวทันที
ศาลได ไตสวนคำขอฟน ฟูกจิ การเม�อ 15 ธ.ค. 57 แต ไดเบิกความผูร อ งเพียง
5 จาก 11 คน เน�องจากมีผขู อคัดคาน 58 ราย ซึง่ ศาลทานก็ ไดเมตตาใหผู
คัดคานใชเวลาอยางเต็มทีแ่ มวา บางคำถามไม ไดเปนคำคานแตอยางใด
ศาลนัดไตสวนตออีก 5 วันในเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม 2558 ดังนี้
- ไตสวนผูรองขอฟนฟูกิจการ 2 วัน ในวันอังคารที่ 10 กพ. 58 และ
อังคารที่ 17 กพ. 58
- ไตสวนผูคัดคานการขอฟนฟูกิจการ 3 วัน ในวันจันทรที่ 2 มีค.58
อังคารที่ 3 มีค. 58 และวันจันทรท่ี 9 มีค. 58
โครงการเงินกูนี้มียอดวงเงินที่ 200 ลานบาท เพ�อนำมาใหสมาชิกกู
ยืมเพ�อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานการเงินของสมาชิกอยาง
เรงดวน โดยมีเง�อนไขอัตราดอกเบี้ยและการกูยืมแบบพิเศษ คกก.ได
ติดตอประสานงานเพ�อขอใหภาครัฐโดยกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนผูส นับสนุนดานการเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ
เม�อ 22 ธ.ค. 57 คุณชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไดเรียก
ประชุมขาราชการระดับสูง และ คกก.สคจ.เพ�อการเรงดำเนินการแก ไข
ระเบียบขอบังคับการค้ำประกันหลักทรัพยและการขออนุมัติโครงการ
อยางเรงดวน ซึ่งคาดวาจะมีการอนุมัติจากคณะผูบริหารกองทุน
พัฒนาสหกรณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ ภายในเดือน
มกราคม 2558
เม�อมีการอนุมตั แิ ลวคกก.ก็จะย�นคำรองขออนุญาตจากศาลลมละลายกลาง
ตามบทบัญญัตขิ องมาตรา 90/12 พ.ร.บ.ลมละลายโดยทันที
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กำหนดเวลา
AUTO STAY มีผล 26 ส.ค.57
ไตสวนครั้งแรกเม�อ 15 ธ.ค. 57
ศาลนัดไตสวนอีก 5 วัน ในวันที่
10 ก.พ. , 17 ก.พ. , 2 มี.ค. , 3 มี.ค.
และ 9 มี.ค. 58

คาดวาจะมีการอนุมัติโครงการภายใน
ม.ค.58

ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30
(ครั้งที่ 12 วันที่ 6 มกราคม 2558)
ลำดับที่
3.

4.

หัวขอขาว
การใหความชวยเหลือสมาชิกผานการเบิกถอน
เงินดอกเบีย้ หรือเงินปนผลคางจาย และมาตรการ
เยียวยา 4 เง�อนไข

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก
(ฉอโกง/ปปง.อายัดทรัพย)

สาระสำคัญ
เน�องจาก สคจ.ไดรับการคุมครองตามคำรองการขอฟนฟูกิจการ
AUTO STAY มีผลบังคับใชทั้งเจาหนี้และลูกหนี้ การจัดการและ/
หรือบริหารงานของสหกรณฯ เกี่ยวกับทรัยพสินของสหกรณฯ
รวมถึงการกระทำใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณฯ ตองอยู
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 90/12 ของพระราชบัญญัติลมละลาย
พ.ศ.2483 สคจ.มีอำนาจในการบริหารงานดังนี้
1. หาม สคจ.จำหน�ายจายโอนใหเชา ชำระหนี้ กระทำใด ๆ กอใหเกิด
ภาระในทรัพยสิน
2. การใด ๆ ที่เปนการกระทำที่จำเปน เพ�อให สคจ.สามารถดำเนิน
การคาไดตามปกติ เปนอำนาจของคณะกรรมการบริหาร สามารถ
ดำเนินการตอไปได
คกก. ไดทบทวนการปฏิบัติตาม พรบ. และมีมติ ใหระงับมาตรการ
ชวยเหลือเบิกถอนทางการเงินไวเปนการชั่วคราวเพราะอาจจะขัดคำสั่ง
ศาลในขอ 1.
คกก.ขอเรียนชี้แจงและใหความเช�อมั่นวา เม�อสิ้นสุดกระบวนการ
ไตสวนที่ศาลในวันที่ 9 มีนาคม 58 แลวนั้น คกก.จะรีบดำเนินการ
ขออนุญาตตอศาลเพ�อให สคจ.สามารถใหสมาชิกเบิกถอนเงิน 5%
ของดอกเบี ้ ย เงิ น ฝากและเงิ น ป น ผลค า งจ า ยโดยทั น ที จ ากสภาพ
คลองของ สคจ.ที่มีความเปนไปได ในปจจุบัน
ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท
ศาลไดพิจารณาคดีครั้งที่ 1 เม�อ 18 สค. สอบความแลว ศาลจัด
แบงจำเลย 18 คน เปนกลุม ๆ นัดไกลเกลี่ย 3 กลุม ในวันที่ 5 ก.ย.
8 ก.ย. , 18 ก.ย. แต ไมมขี อ ยุติในการไกลเกลีย่ รวมเม�อ 17 ตค. 57
ศาลพิจารณาเม�อ 17 ธค.57 และใหความเห็นวาคดีมีผลตอเน�อง
กับการที่โจทกย�นขอฟนฟูกิจการ จึงใหชะลอการพิจารณาและนัด
พรอมใหม ในเดือนเมษายน 2558
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กำหนดเวลา

หลังการไตสวนอีก 5 ครั้ง ในเดือน
ก.พ. และ มี.ค.58

ศาลนัดพรอม 28 เม.ษ.58

ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30
(ครั้งที่ 12 วันที่ 6 มกราคม 2558)
ลำดับที่

หัวขอขาว

สาระสำคัญ
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5.

การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง
ประชาชนรวมกับ DSI

คดียกั ยอก : คุณกิตกิ อ ง คณาจันทร ผอ.DSI ไดสรุปและสงสำนวน จะสงฟองในเดือน ม.ค. 58
ฟองเพิม่ เติมใหเจาพนักงานอัยการ ตามรายละเอียดความเสียหายที่ ได
มาสอบความจากสมาชิก สคจ. จากการติดตามกับทางเจาพนักงานอัยการ
คาดวาจะทำการสัง่ ฟองภายในมกราคม 2558
คดีฉอโกง : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ไดเขารับฟงขอกลาวหาที่กรม แจงขอกลาวหาเม�อ 16 ธค.57 และ
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เม�อ 16 ธค.57 และทาง DSI ไดพาไปฝาก ไดรับการประกันตัวในวันเดียวกัน
ขังที่ศาลอาญาในวันเดียวกันแต ไดรับการประกันตัวโดยนายธวัชชัย
ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ใชตำแหน�งหนาที่ เปนผูค ำ้ ประกันตัว
คกก. ไดทำหนังสือรองเรียนการใหประกันตัวถึงรัฐมนตรีวา การกระทรวง
ยุตธิ รรม และสำเนาถึงทานนายกรัฐมนตรี รอการนัดหมายใหเขาพบเพ�อ
รับฟงคำชีแ้ จง และการดำเนินการทางกฎหมายตอไป

6.

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก (ละเมิดสิทธิ์
ติดตามทรัพยคืน ลาภมิควรได)

สคจ.ยืนฟอง 15 ต.ค.57
ศาลนัด 26 ม.ค. 58

7.

การฟองลูกหนี้ 28 ราย 32 สัญญา

ทุนทรัพยฟอง 11,000 ลานบาท
สคจ.ย�นฟองใหมเดี่ยวหลังจากโจทกรวมถอนฟอง เม�อ 1 ก.ย. 57
ศาลนัดไตสวน 26 มกราคม 58
อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน
ดำเนิ น การฟ อ งคดี ต ั ๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ของสหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี ่ ย น
รัฐประชา วงเงิน 1,340 ลานบาท ศาลมีคำสัง่ ไมยกเวนฤชาธรรมเนียม
นัดให สคจ.ดำเนินการใหเสร็จสิน้ ใน 30 วัน เพ�อดำเนินคดีตอ

8.

การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย
(สคจ. ฟองใหม)

ย�นฟอง 25 สค. 57
ศาลนัดไกลเกลี่ย 19 มค. 58

9.

การฟองคดีพระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร
วัดพระธรรมกาย

ทุนทรัพยฟอง 818 ลานบาท สคจ.ไดดำเนินการย�นฟองเดี่ยว
ศาลพิจารณาตามคำขออนาถา ลดคาฤชาธรรมเนียมใหเม�อ20 พฤศจิกายน 57
และนัดไกลเกลี่ย 19 มกราคม 58
ทุนทรัพยฟอง 119 ลานบาท สคจ.ไดดำเนินการย�นฟอง
ศาลนัดไกลเกลี่ย 19 มกราคม 58

ศาลนัดไกลเกลี่ย 19 มค. 58

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร
คาดวาจะพิจารณาคดี กพ.58

ย�นฟอง 26 สค. 57

ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30
(ครั้งที่ 12 วันที่ 6 มกราคม 2558)
ลำดับที่

หัวขอขาว

สาระสำคัญ

กำหนดเวลา
เม�อจันทรท่ี 8 ธ.ค. 57 ที่ จ.นครราชสีมา
และอังคารที่ 9 ธ.ค. 57 ที่ ยูทาวเวอร
กรุงเทพมหานคร

10.

ผลสรุป คกก.เยี่ยมพบและประชุมกับสหกรณ
เจาหนี้ ในภาคอีสาน , กรุงเทพและปริมณฑล
(รวม 16 แหง)

ตามที่ คกก.ไดเดินทางไปเขาพบและจัดประชุมเพ�อชีแ้ จงอธิบายแนวทาง
แก ไขปญหา สคจ.ผานการฟนฟูกิจการ ยืนยันความรับผิดชอบ
ในสถานภาพความเปนลูกหนี้ และขอความรวมมือจากสหกรณ
เจาหนี้ ในการรวมฟนฟูกิจการรวมกัน
ณ ปจจุบันมี 7 สหกรณเจาหนี้สงเอกสารยืนยันสนับสนุนการฟน ฟู
กิจการคกก.สคจ.จะติดตามผลตอบรับอยางเปนทางการตอไป

11.

คกก.เยี่ยมพบสหกรณเจาหนี้ 4 ภาค
(รวม 58 แหง)

คกก.ไดมีกำหนดการเยี่ยมพบและประชุมชี้แจงกับสหกรณเจาหนี้ทั้ง
4 ภาค ดังนี้
เขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล : จำนวน 35 แหง ผูแทน 175 คน
ณ หองประชุม ชั้น 3 ยูทาวเวอร กรุงเทพฯ
เขตเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ : จำนวน 11 แหง ผูแทน 55 คน
ณ หองประชุมสหกรณเครดิตยูเนีี่ยนบานซอง อ.แกงกระจาน
จ.เพชรบุรี
เขตภาคเหนือ : จำนวน 6 แหง ผูแทน 30 คน ณ หองประชุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ต อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม
เขตภาคใต : จำนวน 6 แหง ผูแทน 30 คน ณ หองประชุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จ.ภูเก็ต

12.

คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน
กุมภาพันธ 2558
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ขอยกเลิกการพบสมาชิกในเดือน มกราคม ไปรวมไวกบั เดือน กุมภาพันธ
กำหนดนัดพบสมาชิก สำหรับเดือน กุมภาพันธ 2558
วันเสารท่ี 7 กุมภาพันธ 2558
เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร

ศุกรที่ 9 ม.ค. 58
อาทิตยที่ 18 ม.ค. 58
พฤหัสบดีที่ 22 ม.ค. 58
เสารที่ 31 ม.ค. 58

เสารที่ 7 ก.พ. 58
เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

