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สาระสำคัญ

. การฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น : คดีหมายเลขดำที่ ฟ.20/2557, คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558
แนวทางและแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐเพ�อการฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น จำกัด
ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลังไดมีบทสรุป ในแนวทางและแหลงเงินทุนสนับสนุนจากกภาครัฐ เพ�อการฟนฟูกิจการสหกรณฯ
คลองจัน่ โดยคุณอำนวย ปะติเส ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนฟน ฟูกจิ การ ไดดำเนินการปรึกษา
หารือกับคุณสมชัย สัจจพงษ ปลัดกระทรวงการคลัง ตามแนวทางที่คณะกรรมการสหกรณเจาหนี้ 5 แหง และคณะกรรมการผูบริหารแผนสหกรณฯ คลองจั่น
นำเสนอจนมีความเห็นชอบในหลักการและกำหนดเปนนโยบายของภาครัฐในการแกปญหาสหกรณฯ คลองจั่น และขยายใหครอบคลุมสหกรณทั่วไปอีกดวย
(1) นโยบายของภาครัฐ
(1.1) การแก ไขปญหาสหกรณฯ คลองจั่น ใชแนวทางใหขบวนการสหกรณ สหกรณเจาหนี้เปนผูรวมกันแก ไขปญหา โดยภาครัฐใหการสนับสนุน
(1.2) ใหเงินกูแ กสหกรณเจาหนีเ้ พ�อการใหสนิ เช�อกับสมาชิก และ/หรือนำไปลงทุนกองทุนโครงสรางพืน้ ฐานเพ�ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future
Fund) แลวนำรายได ผลประโยชนสว นตาง มาสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ ทีต่ ง้ั เปายอดวงเงินไวท่ี 550 ลานบาทตอป เพ�อการ
แก ไขปญหาสหกรณ โดยแบง 450 ลานบาท เพ�อการแก ไขปญหาของสหกรณฯ คลองจั่น และอีก 100 ลานบาท สำหรับแก ไขสหกรณทั่วไป
(1.3) กระทรวงการคลังพรอมทีจ่ ะสนับสนุนใหธนาคารของรัฐ เชน ธกส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย สนับสนุนแนวทางนี้ โดยใหนำผลประโยชนสว นตาง
เขาบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ
(2) การจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ
(2.1) สหกรณเจาหนี้และสหกรณที่รวมโครงการรวมกันเปดบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ
(2.2) อัตราผลตอบแทนและวงเงินกูยืมที่จะตองใช ในโครงการ
โดยจะมีการพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ ในการใหกยู มื ของธนาคารภาครัฐ ผลประโยชนของสหกรณทร่ี ว มโครงการ และยอดวงเงินกูท ง้ั หมด
ที่จะนำมาบริหารจัดการให ไดตามเปาหมายของผลตอบแทนรายปที่ 550 ลานบาท ที่จะนำสงเขาบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ
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(ตอขอ 1.)

(3) จัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) เพ�อความเขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการดำเนินการ
(3.1) การประสานความรวมมือระหวางธนาคารและสหกรณ
(3.2) การสงเสริมระบบสหกรณ ใหมีการชวยเหลือกัน
(3.3) การรวมกันแก ไขปญหาของสหกรณและพิจารณาศึกษากลไกในการบริหารจัดการ พรอมระบบควบคุมการรักษาเสถียรภาพ รวมถึงมีคณะกรรมการกำกับดูแล
(4) ผลของการประชุมสหกรณเจาหนี้และการสนับสนุนของขบวนการสหกรณ
เม�อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 3 สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ถนนพิชัย กทม.
กรมสงเสริมสหกรณ โดย ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดี คุณพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดี และคุณอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ไดเรียนเชิญสหกรณเจาหนี้จำนวน 72 แหง เพ�อเขารวมประชุม แนวทางการจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณและ
การแก ไขปญหาสหกรณฯ คลองจัน่ ตามที่ ไดมกี ารปรึกษาหารือจนมีบทสรุปกับคุณสมชัย สัจจพงษ ปลัดกระทรวงการคลัง ในการพิจารณากำหนดแนวทางการสนับสนุน
ทางการเงินเพ�อการฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น
(5) ขั้นตอนสำคัญและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน
(5.1) กระทรวงเกษตรและกระทรวงการคลังเห็นชอบในการจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ........................(24 มี.ค. 60)
(5.2) คณะกรรมการผูบ ริหารแผนและคณะกรรมการเจาหนีเ้ ห็นชอบแนวทางในการจัดตัง้ บัญชีรว มเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ...(29 มี.ค. 60)
(5.3) สหกรณเจาหนี้เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพ........................................................(6 เม.ย. 60)
(5.4) สำรวจจำนวนสหกรณและวงเงินกูที่ตองการกูจากธนาคารของรัฐ....................................................................(พ.ค. 60)
(5.5) จัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) และเอกสารแนบทาย............................................................................(พ.ค.-มิ.ย. 60)
(5.6) การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพ..............................................................(พ.ค.-มิ.ย. 60)
(5.7) ประสานกระทรวงการคลังเพ�อใหการสนับสนุนธนาคารของรัฐใหเงินกูแกสหกรณเจาหนี้ที่เขารวมโครงการและ ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
รวมถึงพิจารณาอัตราดอกเบี้ยใหต่ำที่สุด.......................................................................................(พ.ค.-ต.ค. 60)
(5.8) นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ�อการเห็นชอบและอนุมัติโครงการ.....................................................................(มิ.ย.-ก.ค. 60)
(5.9) คณะกรรมการผูบริหารแผนและ คณะกรรมการเจาหนี้พิจารณาปรับปรุงแผนฟนฟูกิจการ...................................(มิ.ย.-ก.ค. 60)
(5.10) จัดประชุมเจาหนี้เพ�อใหความเห็นชอบการแก ไขแผนฟนฟูกิจการ................................................................(ก.ค.-ส.ค. 60)
(5.11) เสนอศาลเพ�อการเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการที่แก ไขใหม..........................................................................(ก.ย.-ต.ค. 60)
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(ตอขอ 1.)

(6) ความคืบหนาการจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ
(6.1) ขอมูลผลการสำรวจวงเงินกูของสหกรณเจาหนี้ นับถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มียอดวงเงินที่ประมาณ 14,327 ลานบาท
ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดตั้งบัญชีรวมจะยังคงประสานงานเพ�อให ไดยอดสรุปถึงเดือนมิถุนายนนี้ กอนนำสรุป ในชวงแรก
(6.2) การประชุมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จะมีการจัดประชุมในกลุมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสหกรณ
ออมทรัพยครูยโสธรประสานงานเปนเจาภาพการประชุมเพ�อการลงรายละเอียดของโครงการ ซึ่งคาดวาจะมีสหกรณออมทรัพยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวม
ประชุม ประมาณ 28 สหกรณ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วัน
:
วันศุกรที่ 2 มิถุนายน 2560
เวลา
:
13 : 00 - 16 : 30 น.
สถานที่
:
ณ สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จังหวัดยโสธร

2.

การประชุมใหญสามัญประจำป 2559
ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เขารวมประชุมใหญสามัญประจำป เพ�อรับทราบรายงานความคืบหนาการฟนฟูกิจการ และใชสิทธิ์
เลือกประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ตามกำหนดการ และวาระการประชุม ดังนี้
2.1 กำหนดการ
วัน
:
วันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 2560
เวลา
:
09 : 00 - 12 : 00 น. (เริ่มลงทะเบียน 07:00 น.)
สถานที่
:
ณ ศูนยประชุมสหกรณ ถ.ศรีนครินทร กรุงเทพฯ
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ คกก. ชุดที่ 31, ผูบริหารแผน
2.2 วาระการประชุม
ลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการชุดที่ 32

.
.
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. การจายเงินปนผลและการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ

การจายเงินปนผล : ตามแผนฟนฟูกิจการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ผูบริหารแผน พิจารณาตามผลกำไรของงบดุลการเงินประจำป 2558
โดยอนุมตั ิใหมกี ารจายเงินปนผลแกสมาชิกทีย่ งั คงมีสมาชิกภาพสงหุน สม่ำเสมอ โดยกำหนดใหหนุ ทุนใหมมสี ทิ ธิ์ ไดรบั เงินปนผลที่ 3% และหุน ทุนเดิมที่ 2% โดยมีสรุป
รายงานยอดการรับเงินถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ดังนี้
- เริ่มรับเงินปนผลเม�อ วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2559
- ยอดสมาชิกที่ ไดรับเงินทั้งผานวิธี ไปรับเงินสดที่สำนักงานคลองจั่น และให สคจ. โอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชย รวมทั้งสิ้น 8,369 ราย เปนยอดเงิน
รวม 75.9 ลานบาท
- สำหรับการจายเงินปนผลของป 2559 นั้น ขณะนี้ยังตองรอผลการสอบบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งคาดวาจะเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือน
มิถุนายน 2560
การจายเงินชำระหนี้ : ตามแผนฟนฟูกิจการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูบริหารแผนไดอนุมัติใหมีการชำระหนี้งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ประจำป 2559
ในอัตรา 3.76% ใหแกสมาชิก เจาหนี้ และสหกรณเจาหนี้ ซึ่งมีสรุปรายงานยอดการชำระเงินถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 ดังนี้
(๑) งวดทีี่ 1/2559 : เริ่มดำเนินการชำระหนี้เม�อ 30 มิถุนายน 2559
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(๒) งวดทีี่ 2/2559 : เริ่มดำเนินการชำระหนี้เม�อ 23 ธันวาคม 2559
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หัวขอขาว
การฟองคดีนายศุภชัย และพวกรวม 5 ราย
คดี พ.736/2557 (ติดตามทรัพยคืน)

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก
(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

สาระสำคั
ญญ
สาระสำคั
ทุนทรัพยฟอง 818.79 ลานบาท
ศาลมีคำพิพากษาใหจำเลยชดใชคืนเต็มจำนวน แตคดีนี้ ไดมีการทำ
สัญญายอมในคดีกับกองทุนคณะลูกศิษยวัดพระธรรมกาย เพ�อการ
ชดใชแทนวัดพระธรรมกาย และพระธัมมชโย เปนจำนวนเงิน 684.78
ลานบาท ซึ่งชำระครบถวนเม�อ 2 ธันวาคม 2558
การชดใชคนื ยังคงเหลือยอดรวมประมาณ 134 ลานบาท ที่ สคจ. ตอง
ติดตามบังคับคดีจากนายศุภชัย ศรีศภุ อักษร, นางศศิธร โชคประสิทธิ์
และมูลนิธิรัตนคีรี นางศศิธรทำสัญญายอมชำระคืนแตหลบหนี
มูลนิธิรัตนคีรีย�นอุทธรณสูคดี ศาลพิจารณาคำอุทธรณ
ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท
ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 25 พฤศจิกายน 59 ให สคจ.โจทกชนะคดี ได
รับการชำระเงินคืนเต็มจำนวน 3,811 ลานบาท พรอมดอกเบีย้ 7.5%
ตอป นับแตวันที่ 1 พฤษภาคม 57 ซึ่งเปนวันฟอง เปนตนไปจาก
จำเลย 11 ราย 5 รายปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
และยกฟองจำเลย 2 ราย
สคจ. ดำเนินการตามสัญญาประนีประนอมกับ 5 จำเลย กรณีที่ดิน
บ.เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยมีการชำระเงินคืนทั้งสิ้น 321.4
ลานบาท ตามปรากฎหลักฐานทางการเงินที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร
นำเงิน สคจ. ไปลงทุนเกีย่ วกับบริษทั ซือ้ ขายทีด่ นิ ตามจำนวนเงินดังกลาว
สคจ. ดำเนินการอุทธรณคำพิพากษาจำเลย 4 ราย รวม 2 รายทีย่ กฟอง
(1) นายวัฒนชานนท นวอิสรารักษ
(2) นายจิรเดช
วรเพียรกุล
(3) นายธวัชกิตต ธนานันทตระกูล
(4) นายกรณฐธัน ธนานันทตระกูล
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กำหนดเวลา
พิพากษาเม�อ 30 ก.ย. 59

ดำเนินการทางกฎหมายตอ
ดำเนินการทางกฎหมายตอ
ย�นฟองเม�อ 1 พ.ค. 57
ศาลพิพากษาเม�อ 25 พ.ย. 59 และ
มีรายละเอียดของคำพิพากษาเม�อ
16 ม.ค. 60
เสร็จสิ้นเม�อ 30 มี.ค. 60

ย�นอุทธรณ 24 เม.ย. 60
และศาลนัด 17 ก.ค. 60

ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการบริหาร/ผูบริหารแผน
(ครั้งที่ 32 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560)
ลำดับที่

หัวขอขาว

สาระสำคัญ

6.

การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา

ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู
เจาพนักงานพิทพั ษทรัพยดำเนินการตามคำขอ สคจ. โดยทำจดหมาย
ใหลูกหนี้ 6 รายคูสัญญาจำนองชำระหนี้ตามสัญญาจำนอง สคจ.
จัดทำเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามที่กรมบังคับคดีรองขอ

7.

การฟองคดีอาญานายศุภชัย ศรีศุภอักษร
และพวก กรณีทุจริต ฉอโกง และฟอกเงิน

รายงานความคืบหนาการดำเนินคดีอาญา
คดีพิเศษที่ 146/2556 (ลักทรัพยนายจาง) ทุนทรัพยฟอง 13,334
ลานบาท ผูกระทำผิด 4 ราย อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุป
สำนวนของ DSI นัดฟงคำสั่ง 12 กรกฎาคม 2560
คดีพิเศษที่ 63/2557 (ฉอโกงประชาชน) ขึ้นเปนคดีหมายเลขดำที่
อ.3339/2559 ทุนทรัพยฟอ ง 5,600 ลานบาท ผูก ระทำผิด 12 ราย
โดยอัยการมีคำสั่งใหฟองเม�อ 15 พฤศจิกายน 2559 ศาลนัดพรอม
เม�อ 15 พฤษภาคม 2560 และมีคำสั่งใหรวมคดีฟอกเงินเขามาดวย
ศาลนัดพรอมใหม 6 พฤศจิกายน 2560
และในคดี 63/2557 (อ.3339/2559) ซึง่ สคจ. ดำเนินการกลาวโทษ
รองทุกข โดยตัวแทน คกก. และสนับสนุนการกลาวโทษรองทุกขของ
สมาชิกอีกสวนหนึ่ง เม�อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศาลรับ สคจ.
เปนโจทกรวมในคดีนี้ดวย
คดีพเิ ศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) ขึน้ เปนคดีหมายเลขดำที่ ฟย.6/2560
ทุนทรัพยฟอ ง 250 ลานบาท ผูก ระทำผิดรวม นายสถาพร วัฒนาศิรนิ กุ ลู
บริษัทเอสดับบลิวโฮลดิ้ง จำกัด โดยเม�อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ศาลมีคำสัง่ ใหรวมคดีเขากับคดี อ.3339/2559 ศาลนัดตรวจเอกสาร
หลักฐาน 6 พฤศจิกายน 2560
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กำหนดเวลา
ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร
อยูร ะหวางดำเนินการ

อัยการนัดฟงคำสั่งฟอง 12 ก.ค. 60
อัยการสั่งฟอง 15 พ.ย. 59

ศาลนัด 6 พ.ย. 60

อัยการสั่งฟอง 27 เม.ย. 60

ศาลนัด 6 พ.ย. 60

ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการบริหาร/ผูบริหารแผน
(ครั้งที่ 32 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560)
ลำดับที่

หัวขอขาว

(ตอขอ 7.)

8.

สาระสำคั
สาระสำคั
ญญ
คดีพิเศษที่ 27/2559 (รวมกันฟอกเงิน) ขึ้นเปนคดีหมายเลขดำที่
ฟย.47/2559 ทุนทรัพยฟอง 2,993 ลานบาท อัยการสงฟองกอน
3 จำเลยคือ (1) นายศุภชัย ศรีศภุ อักษร (2) นางทองพิน กันลอม และ
(3) น.ส.ศรัณยา มานหมัด เม�อ 30 พฤศจิกายน 2559 และอัยการ
มีคำสั่งใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จัดการให ไดตัว 2
ผูตองหาคือ พระธัมมชโย และ น.ส.ศศิธร โชคประสิทธิ์ มาสงให
พนักงานอัยการภายในอายุความ 15 ป นับแตวันที่กระทำผิด เพ�อ
ดำเนินการตอไป
และศาลก็มคี ำสัง่ ใหรวมคดี ฟย.47/2559 นีเ้ ขากับ คดี อ.3339/2559
และนัดตรวจเอกสารหลักฐาน 6 พฤศจิกายน 2560
คดีพเิ ศษที่ 70/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอ ง 300 ลานบาท กรณี
ที่ดินคลองหลวง อัยการมีความเห็นสั่งฟอง ศาลนัดตรวจเอกสาร
30 พฤษภาคม 2560
คดีพเิ ศษที่ 99/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอ ง 231 ลานบาทกรณี
ทีด่ นิ บ.เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด อัยการมีความเห็นสัง่ ฟอง ศาลนัด
ตรวจเอกสาร 12 กรกฎาคม 2560

การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา, จำเลย 3 คน
คดี พ.590/2558 (ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท
ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใชเงินให
สคจ.พรอมดอกเบี้ย
อยูในระหวางการดำเนินการบังคับคดีชำระหนี้ ศาลนครปฐมออกหมาย
ตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ�อดำเนินการบังคับคดี
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กำหนดเวลา
อัยการสั่งฟอง 30 พ.ย. 59

ศาลสัง่ รวมคดีและนัดพรอม 6 พ.ย. 60
ศาลนัด 30 พ.ค. 60
ศาลนัด 12 ก.ค. 60

ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58
ศาลมีคำสั่งเม�อ มิ.ย. 59

ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการบริหาร/ผูบริหารแผน
(ครั้งที่ 32 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560)
ลำดับที่

หัวขอขาว

9.

การฟองคดีคุมครองทรัพยที่ยึดอายัดจากนาย
สถาพร วัฒนาศิรินุกูล และพวกรวม 18 คน
คดี พ.2331/2558 (ติดตามทรัพยคืน)

10.

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 8 คน รวมคดี
พระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร คดี พ.4462/2557
และ พ.3628/2557 (ติดตามทรัพยคืน)

สาระสำคัสาระสำคั
ญ ญ
ทุนทรัพยฟอง 7,186.3 ลานบาท
คกก.ไดดำเนินการย�นฟองคุมครองทรัพยตามที่ ปปง./DSI ไดเขา
ยึดอายัดจากนายสถาพร วัฒนาศิรนิ กุ ลู และพวกรวม 18 คน ตามที่
เปนขาวกับบริษัท เอส.ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด
ศาลดำเนินการสืบพยานโจทก 7 นัด ชวงเดือนมิถนุ ายน - กรกฎาคม
2559 และสืบพยานจำเลย 21 นัด ชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
2559
ศาลมีคำสัง่ เม�อ 22 ธันวาคม 2559 ใหยกฟอง โดยมีความเห็นวาใน
เม�อสหกรณฯ คลองจัน่ เขาสูก ารฟน ฟูกจิ การแลว การฟองคดีเปน
อำนาจของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย กรมบังคับคดี
สคจ. ดำเนินการอุทธรณคำพิพากษายกฟองพรอมขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาล โดยย�นอุทธรณเม�อ 15 พฤษภาคม 2560
ศาลนัดพิจารณา 31 กรกฎาคม 2560
ทุนทรัพยฟอ ง 10,641.9 ลานบาท(พ.4462/2557) และ119.6
ลานบาท(พ.3628/2557)
ศาลนัดพรอมเม�อเดือนเมษายน มีการเจรจาถอนคดี 2 ราย กับวัดพระ
ธรรมกายและหลวงพอธัมมชโย ตามทีก่ องทุนคณะลูกศิษยวดั พระธรรมกาย
ตกลงคืนเงินใหสหกรณฯ อีก 370.78 ลานบาท โดยกำหนดชำระ18 งวด
ใน 18 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2560
ศาลนัดสืบพยานโจทกและจำเลยทั้งหมด 39 ปาก ทุก ๆ วันอังคาร
เริ่ม 4 ตุลาคม 59 ขณะนี้สอบพยานโจทกครบแลว คงเหลือพยาน
จำเลยอีก 29 ปาก คาดวาคงจะใชเวลาสืบพยานอีก 2 เดือน
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กำหนดเวลา
ฟองเม�อ 28 พ.ค. 58

มีคำสั่งยกฟองเม�อ 22 ธ.ค. 59
ย�นอุทธรณ 15 พ.ค. 60
และศาลนัด 31 ก.ค. 60
ย�นฟอง 15 ต.ค. 57
รับชำระคืนแลว 12 งวด (พ.ค. 59
ถึง เม.ย. 60)

อยูระหวางศาลไตสวน

ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการบริหาร/ผูบริหารแผน
(ครั้งที่ 32 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560)
ลำดับที่

หัวขอขาว

11.

การถอนคดีนายศุภชัย ศรีศภุ อักษร กรณียกั ยอก
เงิน 27 ลาน
- เลขคดี DSI ที่ 64/2557
- คดีหมายเลขดำที่ อ. 1739/2558
- คดีหมายเลขแดงที่ อ. 708/2559

สาระสำคั
สาระสำคั
ญ ญ
ความเดิมเปนคดีที่ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 8 มีนาคม 2559 ลงโทษ
จำคุกนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ที่รับสารภาพเปนเวลา 16 ป ในคดี
ที่ยักยอกเงินจำนวน 27.6 ลานบาท ในชวงที่เปนประธานคณะ
กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 (ป 2556)
นายศุภชัย ย�นอุทธรณขอลดโทษเพิ่มเติม พรอมติดตอ สคจ.
เพ�อการชดใชชำระหนี้คืนพรอมดอกเบี้ย 7.5% ตอป และให สคจ.
ถอนคดี
คกก.พิจารณาขอดีขอเสีย และผลทางคดีที่ถูกสงจองจำ และอยู ใน
ระหวางการดำเนินการทางกฎหมาย มีมติรับเงินชดใชคืน จำนวน
34.75 ลานบาท และถอนคดีเม�อ 9 ธันวาคม 2559
เม�อ 21 มีนาคม 60 ศาลชัน้ ตนพิจารณาคำขออุทธรณของนายศุภชัย
และการถอนคดีของ สคจ. แตอยั การและนายทะเบียนพืน้ ที่ 2 ของกรม
สงเสริมสหกรณยน� คัดคานการถอนคดี ศาลสอบความทุกฝายแลวจะ
ทำบันทึกนำเสนอศาลอุทธรณเพ�อการพิจารณาตอไป
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กำหนดเวลา
ศาลพิพากษาเม�อ 8 มี.ค. 59

รับเงิน 34.75 ลานบาท เม�อ 9 ธ.ค. 59
รอการพิจารณาของศาลอุทธรณ

