ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่
1.

1/20

สาระสำคัญ

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

1.1 นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ
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
นับแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ คกก.,ผูบริหารแผนทุกชุดดำเนินการประสานติดตาม
อยางใกลชดิ กับ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ หน�วยงานของภาครัฐตางๆ
ในการขอรับเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการ
เม�อวันที่ 20 มีนาคม 2561 พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร โอชา ไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหน�วยงานหลัก
รวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการแก ไขปญหาที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนประสบปญหาทางการเงิน และในการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร เม�อวันที่ 15 มกราคม 2562 พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร โอชาไดติดตามเร�องและขอสั่งการ กำชับให
เรงรัดดำเนินการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว ทัง้ นี้ใหพจิ ารณาแนวทางใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ ที่ไดรบั ผลกระทบทางการเงินดวย
ในชวงป 2561 ถึงกลางป 2562 ภายใตการกำกับ ดูแล และสนับสนุนของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรฯ คุณวิวัฒน ศัลยกำธร (อดีตรัฐ
มนตรีชุดกอน) ไดผลักดันการขับเคล�อนจนมีขอสรุป แนวทางการระดมทุนเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ ตามนโยบายและแผน
พัฒนาสหกรณเขมแข็ง ผานกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) กระทรวงเกษตรฯ โดยจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ให
กับขบวนการสหกรณ ขอรับจัดสรรงบประมาณใหกองทุนกพส. จำนวน 15,000 ลานบาท ปละ 5,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป ระหวางป
2562 - 2564 อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ คุณกฤษฎา บุญราช ลงนามหนังสือเห็นชอบ นำเสนอขอความเห็นชอบตอ พณฯ
รองนายกรัฐมนตรี คุณสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ แตเน�องจากเปนชวงเปลีย่ นผานคณะรัฐบาลใหม พณฯรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจึงอยากใหรฐั มนตรีวา การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณคนใหม รับทราบ พิจารณาโครงการนีอ้ กี ครัง้ หากเห็นชอบแลว ใหนำเสนอเขาเปนวาระใหคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาเห็นชอบ
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เม�อวันที่ 15 กรกฎาคม และวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ประธานคกก.,ผูบ ริหารแผน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามเงินชวยเหลือจากภาครัฐ
พรอมดวยกรรมการ และคณะทำงานสหกรณฯคลองจั่น เขาเรียนพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณคนใหม คุณเฉลิมชัย ศรีออน
เพ�อใหขอ มูลและรายละเอียดของปญหาความเดือดรอนของสมาชิก สหกรณตา งๆ เจาหนีต้ า งๆ ทีน่ ำเงินมาฝากไวทส่ี หกรณฯคลองจัน่ แตไมสามารถ
ทำการเบิกถอนเงินได พรอมทั้งรายงานสถานการณของการแกไขปญหาตามแนวทางการฟนฟูกิจการ เงินสนับสนุนจากภาครัฐที่เปนปจจัยสำคัญ
ซึ่งทานรัฐมนตรีเฉลิมชัย ไดสั่งการใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ จัดเตรียมเอกสารโครงการ เพ�อการลงนามและนำเสนอเขาคณะรัฐมนตรี
ตามขั้นตอนของระบบราชการ
เม�อวันที่ 5 กันยายน 2562 คกก.และสมาชิก สคจ.ไดขอเรียนพบ น.พ.ระวี มาศฉมาดล หัวหนาพรรคพลังธรรมใหมที่รัฐสภา เพ�อขอใหชวยเหลือ
และประสานติดตามการสนับสนุนเงินชวยเหลือจากภาครัฐ จนนำไปสูการประสานงานเขาเรียนพบคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในวันศุกรที่ 6 กันยายน 2562 ซึ่งทาน รมช.มนัญญา รับทราบขอเรียกรองและรับปากจะเรงรัดเร�องของสหกรณฯ
ใหเร็วที่สุด
เม�อวันเสารท่ี 28 กันยายน 2562 ทาง น.พ.ระวี หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม และคณะไดมาเยีย่ มพบสมาชิก พนักงาน และคกก.ทีส่ ำนักงานคลองจัน่
เพ�อการรับทราบ เขาใจ และดำเนินการผลักดันภาครัฐผานทางรัฐสภาในการสนับสนุนความตองการของสหกรณอีกชองทางหนึ่ง
เม�อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่รัฐสภาใหม เกียกกาย คุณประกิต พิลังกาสา ประธานอนุกรรมการติดตามเงินชวยเหลือจากภาครัฐ เขาเรียนพบ
คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ�ออธิบายชี้แจงรายละเอียดของการฟนฟูกิจการ เงินสนับสนุนจากภาครัฐ และเงินรายได
ตางๆ เพ�อการชำระหนี้ และการดำเนินการตอกิจการสหกรณฯ คลองจั่น ซึ่งตามแผนและกำหนดการแลว เงินสนับสนุนจากภาครัฐนี้ จำเปนจะตอง
ไดรับการพิจารณาอนุมิติตั้งแตป 2559 จึงใครขอเรงรัดใหทางภาครัฐพิจารณาใหการชวยเหลือและอนุมัติโดยเร็ว
รายงานความคืบหนา ณ เดือนมกราคม 2563 ทางสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ไดทำหนังสือกราบเรียน พณฯ นายกรัฐมนตรี ในการพิจารณา
ใชงบกลาง ซึ่งอยูภายใตอำนาจและการสั่งการอนุมัติของนายกรัฐมนตรี และหากเม�อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบสั่งการในการใชงบกลางนี้แลว ทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะทำหนังสือนำเสนอผานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ�อนำเสนอเร�องเขาคณะ
รัฐมนตรีขอความเห็นชอบและอนุมัติเงินสนับสนุน
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1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
ยอดรวมการชำระหนี้เงินตนจัดสรร : นับตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ สหกรณฯ
คลองจัน่ ไดดำเนินการชำระหนี้ใหกบั เจาหนี้ ทัง้ สมาชิกรายยอยและสหกรณเจาหนีก้ วา 74 แหง ไปแลวกวา 3,059 ลานบาท แตจากปญหาสภาพคลอง
ทางการเงินและขอติดขัดการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ทำใหสหกรณฯคลองจัน่ มีเหตุแหงการผิดนัดชำระหนีข้ องป 2561 - 2562 เปนจำนวน
4 งวด โดยมีเงินคางจายอยูประมาณ 1,800 ลานบาท
การชำระหนี้เงินตนจัดสรรงวดที่ 5/2 : โดยมติคกก.ชุดที่ 34 ผูบริหารแผนในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เม�อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบใหจายเงินชำระหนี้งวดที่ 5 (บางสวน) ในอัตรารอยละ 1.74 ของยอดหนี้ของเจาหนี้แตละราย ซึ่งระบุไว ในแผนฟนฟูกิจการ โดยกำหนด
หลักเกณฑการจายเงินชำระหนี้ ดังนี้
(1) จายเงินชำระหนี้ดวยวิธีโอนเงินผานเขาบัญชีธนาคารพาณิชย ตามที่เจาหนี้ ไดแจงความประสงคไว โดยไดรับเงินตั้งแตวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2562
(2) จายเงินชำระหนี้เปนเงินสด เริ่มตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
(3) การขอรับชำระหนี้เปนเงินสด ที่เคานเตอรสำนักงานของสหกรณฯ ใหปฏิบัติดังนี้
(3.1) กรณีมารับดวยตนเอง : ใหแสดงหลักฐาน สมุดยอดหนีเ้ พ�อการชำระหนี้ (เลมสีสม ) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนาบัตร 1 ฉบับ
(3.2) กรณีมอบอำนาจใหผูอ�นมารับแทนตนเอง : ใหนำเอกสารประกอบดวย สมุดยอดหนี้เพ�อการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ (เลมสีสม),
หนังสือมอบอำนาจพรอมปดอากรแสตมป 10 บาท บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนาบัตร 1 ฉบับ ของทั้งผูมอบอำนาจและ
ผูรับมอบอำนาจ
หมายเหตุ : รายละเอียดของประกาศแจงอยูในประกาศฉบับที่ 27/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2562
การชำระหนี้เงินตนจัดสรรงวดที่ 5/3 , 6/2561, 7/2562 และ 8/2562 : การจายชำระหนี้จะขึ้นกับความสามารถในการรวบรวมรายไดจาก
การดำเนินธุรกิจ ติดตามและขายทรัพยบังคับคดี และดอกผลจากเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการจากภาครัฐ ซึ่งคกก.ผูบริหารแผนเรงดำเนินการ
ในปจจุบนั คาดวาจะมีการจายชำระหนีง้ วดที่ 5/3 ในเดือนมีนาคม 2563 นี้ รายละเอียดและกำหนดการจะมีการประกาศอยางเปนทางการอีกครั้ง
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การแกไขแผนฟน ฟูกจิ การ และการขอขยายระยะเวลาการอยูในแผนอีก 1 ป
การฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจั่น กาวสูปที่ 5 ที่เปนปสุดทายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว ในเลมแผนฟนฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม
2558 การดำเนินงานตามที่เปนขอกำหนด และเง�อนไขในแผน มีอุปสรรค ขอติดขัด ทำใหฐานะทางการเงิน และการชำระหนี้ไมเปนไปตามแผน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการผิดนัดชำระหนี้ ในงวดที่ 5 บางสวน 6, 7, และ 8 ยอดคงคางประมาณ 1,800 ลานบาท ซึง่ มีสาเหตุจากหลายๆ ปจจัย เชน
(1) ความลาชาจากการติดตามทรัพย ฟองบังคับคดี และการขายทอดตลาด
(2) การที่ยังไมไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เพ�อการฟนฟูกิจการ ที่จำเปนจะตองไดรับตั้งแตป 2559
(3) การที่ไมสามารถดำเนินธุรกิจใหม การลงทุนในโครงการใหมในทรัพยสิน ที่ดิน อาคารของสหกรณ เน�องการขาดความเช�อถือ เช�อมั่น
และสภาพคลอง
(4) การที่ไมสามารถแขงขันและขยายตัวในธุรกิจปจจุบนั ของสหกรณ
ตามสมมติฐานเพ�อการดำเนินการฟนฟูกิจการตอไป จำเปนจะตองพิจารณาการแกไขแผน ที่จำเปนตองปรับเปลี่ยนประมาณการทางการเงิน และ
การปรับโครงสรางหนี้ ที่มีผลตออัตราและระยะเวลาของการชำระหนี้ และการขอขยายเวลาการอยูตอในแผนอีก 1 ป สาระสำคัญของการแกไขแผน
ประกอบดวย
(1) การจัดทำประมาณการทางการเงิน
(2) การพิจารณาและตัดสินใจทางเลือกการปรับโครงสรางหนี้
(3) แนวทางการปรับโครงสรางหนี้
(4) ขอสรุปการรับชำระหนีข้ องเจาหนีท้ กุ กลุม
การกำหนดการจัดทำแผนฟนฟูกิจการ ฉบับบแกไขโดยประมาณ
งาน
กำหนดเวลา
• ย�นคำรองขอแกไขแผน และการขอขยายเวลาฟน ฟูฯ ฉบับแกไข
กุมภาพันธ 2563
• จัดประชุมใหญเจาหนีท้ กุ รายเพ�อพิจารณาแผนฟน ฟูฯ ฉบับแกไข
กลางป 2563
• ศาลพิจารณาคำรอง (กรณีเจาหนีล้ งมติเห็นชอบตอแผนฯ ทีแ่ กไข)
ปลายป 2563
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การสรรหาผูลงทุนโครงการพัฒนาธุกิจเพ�อเพิ่มศักยภาพและรายไดจากทรัพยสินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
สหกรณฯ คลองจั่นมีความประสงคจะสรรหาผูลงทุนโครงการพัฒนาธุรกิจเพ�อเพิ่มศักยภาพและรายไดจากทรัพยสินของสหกรณฯ บนที่ดินเนื้อที่
ประมาณ 28 ไร ตั้งอยูเลขที่ 411 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอีียดของโครงการ ดังนี้
(1) ความเปนมา : สหกรณคลองจั่นเปนองคกรที่ดำเนินกิจการใหบริการดานการงิน การลงทุน การออมเงิน และการใหกูยืมเงินแกสมาชิกตาม
วัตถุประสงคที่กำหนดในพรบ.สหกรณ สหกรณฯ มีความประสงคที่จะนำทรัพยสินที่มีมูลคาสูงของสหกรณฯ มาพัฒนาเพิ่มศักยภาพใหเหมาะสม
ในทางธุรกิจ และสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีแกสหกรณฯ ซึ่งทรัพยสินดังกลาวประกอบดวยอาคารสูง 9 ชั้น อาคารศูนยประชุมชั้นเดียว
อาคารคลังสินคา และพื้นที่จอดรถโดยรอบ (ยูทาวเวอร)
(2) วัตถุประสงคของโครงการ : เชิญชวนผูประกอบการเอกชนที่สนใจมีวิสัยทัศนดานธุรกิจ มีความรูประสบการณีในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ความพรอมดานเงินทุน เขามาดำเนินกิจการที่เพิ่มศักยภาพและมูลคาแกทรัพยสินของสหกรณฯ รวมทั้งสรางประโยชนผลตอบแทนที่คุมคา
ใหแกผูลงทุน โดยผูลงทุนจะเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสมเปนรายไดระยะยาวที่มั่นคงใหแกสหกรณฯ
(3) ขอบเขตขอเสนอในการดำเนินกิจการ : ลักษณะของธุรกิจที่จะดำเนินการ ควรจะมีกิจกรรมที่สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพปจุบันของที่ดิน
และอาคารทรัพยสิน และมีความเปนไปไดตามความตองการของตลาดในปจจุบันและอนาคต ผูย�นขอเสนอสามารถเสนอทางเลือกในการลงทุน
ระยะสั้น 1 ถึง 3 ป หรือระยะวลาเพ�อพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบกายภาพของอาคารเพ�อการใชประโยชนสูงสุดบนทรัพยสิน ตามแนวโนม
การขยายตัวเติิบโตของพื้นที่ในโซนกรุงเทพตะวันออก
(4) คุณสมบัติของผูเสนอราคา : ผูเสนอราคาที่อ�นขอเสนอการลงทุนและการบริหารจัดการพื้นที่ขอใดขอหนึ่ง (ไมเกิน 1 ขอ) หากเปนนิติบุคคล
หรือหางหุน สวน หรือคณะบุคคล ตองมีทนุ จดทะเบียนไมตำ่ กวา 1 ลานบาทถวน และหากผูเ สนอราคาย�นขอเสนอการลงทุนและการบริหารจัดการ
พื้นที่มากกวา 1 ขอ หรือพื้นพี่ทั้งหมด หากเปนนิติบุคคล หรือหางหุนสวน หรือคณะบุคคล ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ำกวา 10 ลานบาทถวน

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่
(ตอขอ 3)

6/20

สาระสำคัญ
(5) เง�อนไขการเสนอราคา : ย�นขอเสนอที่ชัดเจนของพื้นที่ที่จะลงทุนและการบริหารจัดการ และมีหลักเกณฑการสนอราคา โดยใหแยกย�นซอง (๑)
ซองคุณสมบัติของผูเสนอ (๒) ซองการดำเนินการบริหารจัดการ และ (๓) ซองเสนอราคา
(6) เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา : เอกสารหนังสือลำคัญ 6 อยางตามที่ระบุในหนังสือประกาศของสหกรณฯ
(7) หลักประกัน : ผูเ สนอราคาตองวางหลักประกันตามการบริหารจัดการพืน้ ที่ โดยใชหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือสถาบันการงินทีส่ หกรณฯ
ยอมรับ หรือเงินสด หรือเช็คทีธ่ นาคารเซ็นสัง่ จาย (แคชเชียรเช็ค) โดยสหกรณฯ จะคืนไห กรณีทค่ี ณ
ุ สมบัตไิ มครบและไมไดเปดชองราคา แตกจ็ ะ
ริบหลักประกันนี้ หากผูแสนอราคาถอนการเสนอราคา หรือไมเขาทำสัญญาหลังจากที่สหกรณฯ ตัดสินใหเปนผูชนะการเสนอราคาแลว
(8) ระยะเวลาการย�นซองเสนอราคาและแจงผลการพิจารณา : ผูย�นเสนอราคาตองย�นขอเสนอและเสนอราคาในชวงวันที่ 1 กุมภาพันธ ถึง
31 มีนาคม 2563 ระหวางเวลา 9:00 - 15:00 น. ในวันและเวลาทำการของสหกรณฯ (วันอังคาร-วันเสาร) ณ สำนักงาน สหกรณคลองจั่น เลขที่
1 ซอย เสรีไทย 7 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ และเม�อผลการพิจารณาราคาเปนที่สิ้นสุดแลว สหกรณฯ จะประกาศผล
พิิจารณาคัดเลือกในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยเปดเผย ณ บอรดประกาศขาวสารของสหกรณฯ และเว็บไซตสหกรณ
รายละเอียดของโครงการนี้ (TOR) มีจำนวนทั้งหมด 27 หนา ผูสนใจสามารถดาวน โหลดขอมูลทางเว็บไซตสหกรณฯ www.cukj.or.th หรือติดตอ
ขอรับเอกสารไดที่ คุณจันทรฉาย ขันธะหัตถ ผูอำนวยการ สำนักอำนวยการกลาง หรือที่ คุณอุรารัตน วิริยานนทหัวหนาสวนงานบริหารพัสดุและ
ทรัพยสินที่สำนักงานคลองจั่น ในวันและเวลาทำการ ไดตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2563 เปนตนไป
รายละเอีียดของประกาศ แจงอยูในประกาศฉบับที่ 29/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 จึงขอประชาสัมพันธและฝากการเผยแพรขาวสาร
ผานสมาชิก เจาหนี้ สหกรณเจาหนี้ ใหแกผูที่มีศักยภาพในการลงทุนโครงการพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ดวย

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่
4.

7/20

สาระสำคัญ
การสอบทานภาระหนี้สินที่มีระหวางกันของสหกรณฯ คลองจั่น กับสมาชิกและเจาหนี้
เน�องดวยขณะนี้สหกรณฯ คลองจั่นอยูในระหวางการสอบทานภาระหนี้สินที่มีระหวางกัน โดยใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณฯ คลองจั่น
ฉบับป 2557 ขอ 90(5) ที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่ของผูจัดการสหกรณที่ระบุวา "ใหผูจัดการสหกรณมีอำนาจและหนาที่จัดทั่วไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณฯ ซึ่งรวมถึงจัดทำรายละเอียดของสมาชิกและเจาหนี้รายบุคคลเกี่ยวกับ ยอดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ,
เงินฝาก, ทุนเรือนหุน หนี้เงินกู/สินเช�อ พรอมกับแจงใหสมาชิกและเจาหนี้ทราบเปนรายบุคคล"
สมาชิกและเจาหนีห้ ลายๆ ทานจะไดรบั จดหมายเอกสารสอบทานภาระหนีส้ นิ ทีม่ รี ะหวางกันดังกลาว โดยเปนการตรวจทานภาระหนีส้ นิ แตละรายการ
ทีม่ ยี อดเงินรวมตัง้ แต 6 ลานบาทขึน้ ไปและมีสมาชิกเจาหนีจ้ ากการสมุ รายช�ออีกจำนวนหนึง่ (ไมจำกัดจำนวนงิน) จะไดรบั การสอบทานพรอมกัน
ดวย ตามคำแนะนำของผูสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สหกรณฯ เริ่มดำเนินการสงเอกสารทางไปรษณียเม�อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 สมาชิกและเจาหนี้ทานใดที่ไดรับเอกสารนี้ใหทำการตรวจสอบ
ขอมูลยอดทีแ่ จงมา ลงนามและสงเอกสารนี้ใหผสู อบบัญชีตามทีอ่ ยูท แ่ี จงในเอกสาร ภายใน 7 วัน นับตัง้ แตวนั ที่ไดรบั เอกสาร เพราะหากไมตอบกลับ
ตามกำหนดเวลา จะถือวายอดทีแ่ จงนัน้ ถูกตองแลว (สหกรณฯ อำนวยความสะดวกในการสงเอกสารใหกบั ผูส อบบัญชีจา หนาเอกสารสง และ
ติดแสตมปไปรษณีย ใหพรอมแลว)
และขอเรียนชี้แจงใหสมาชิกและเจาหนี้ทราบวาการสอบทานภาระหนี้สินที่มีระหวางกันนี้ มีวัตถุุประสงค เพ�อการตรวจสอบรับรอง ในการ
ตรวจสอบบัญชีประจำป 2562 เทานั้น มิใชเปนยอดเงินเพ�อการชำระหนี้แตอยางใด
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5.

การขายทีด่ นิ ทีอ่ ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธขี ายทอดตลาด ศาลสัง่ งดการขาย รอการตรวจสอบรวมกับ สปก.
ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่ง
ใหดำเนินการขายทีด่ นิ โดยมีเง�อนไขใหเปนไปตามวิธขี ายทอดตลาด ทีด่ ำเนินการโดยเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย กรมบังคับคดี ซึง่ ไดมผี เู สนอซือ้ เม�อเดือน
มกราคม 2561 แตก็มีผิดสัญญาชำระเงินในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ไมเปนไปตามนัดหมาย และไดถูกริบเงินมัดจำ 14 ลานบาท
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
แตเม�อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สหกรณฯ คลองจั่นไดรับหนังสือแจงจาก สปก.กาญจนบุรี(สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี) ขอใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริง เน�องจากทาง สปก.พบวาตำแหน�งที่ดินบางสวนทับซอนที่ดินซึ่งสปก.กาญจนบุรี ไดออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชน ในเขตปฏิรูป
ทีด่ นิ (สปก.4-01) ใหแกเกษตรกรไปแลว และพืน้ ทีบ่ างสวนไดถกู ดำเนินการรังวัดทีด่ นิ แลว แตยงั มิไดออกหนังสืออนุญาตใหแกเกษตรกร เพ�อใหเกิดความ
ถูกตองชัดเจน และเปนธรรมทุกฝาย จึงขอความรวมมือใหระงับการขายทอดตลาดทีด่ นิ แปลง อ.ไทรโยคนี้ไวกอ น เพ�อตรวจสอบความถูกตองและจำนวน
พื้นที่ตามกรรมสิทธิ์ที่แทจริง
โดยเม�อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตามการรองขอตอศาลโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย ศาลมีคำสั่งใหทำการงดการขายทอดตลาดที่ดินแปลง
อ.ไทรโยคนี้ ไว จนกวาศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ�น โดยศาลไดกำหนดนัดพรอมเพ�อสอบถามขอเท็จจริงจาก คกก.,ผูบริหารแผนเพิ่มเติม
ในการพิจารณาหารือที่ศาล เม�อวันที่ 9 กันยายน 2562 และ 27 พฤศจิกายน 2562 ทาง สปก.ไดจัดเตรียมและนำสงแผนผังและแผนที่
ครอบคลุมพื้นที่ ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2520 ซึ่งมีพื้นที่ทับซอนจำนวน 324 ไร 3 งาน 63 ตารางวา ในที่ดินจำนวน
1616 ไร 1 งาน 39 ตารางวา ที่เปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณฯ คลองจั่น ตามเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน(นส.3 ก) ซึ่งมีการออกเอกสาร
สิทธิ์ใหเม�อ 3 มิถุนายน 2537
ประเด็นสาระสำคัญจึงยังคงเปนเร�องการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ตำแหน�งแปลงและพื้นที่ของที่ดิน ซึ่งจำเปนจะตองตรวจสอบ
ยืนยันใหชัดเจนกอนการดำเนินการซื้อขาย
ศาลนัดครั้งตอไปในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เพ�อการไตสวนและวินิจฉัยความถูกตองชัดเจนกอนมีคำสั่งตอไป

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่
6.

9/20

สาระสำคัญ
การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก คดีหมายเลขดำที่ พ. 5594/2559 (คดี พ.1674/2557) กรณีติดตามทรัพยคืน
(1) การดำเนินคดี
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
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ซึง่ เปนวันทีย่ น� ฟองคดีเปนตนไปจากจำเลย 11 ราย โดยมี 5 รายปฏิบตั ติ ามสัญญาประนีประนอมยอมความ และยกฟองจำเลย 2 ราย
(2) การบังคับคดี
สืบเน�องการดำเนินการทางกฎหมายฟองคดีแพงตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวกรวม 18 ราย จนมีคำพิพากษา และการดำเนินการบังคับคดี
เพ�อการชำระชดใชทรัพยคืนจากทรัพยของจำเลยประเภทอสังหาริมทรัพย จำนวน 299 รายการ ซึ่งทาง DSI ไดปลดอายัดตามการรองขอของ คกก.
เม�อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
แตยงั คงมีอปุ สรรคปญหาในการไดรบั การชดใชจากทรัพย 299 รายการชุดนีเ้ น�องจากมีจำนวนทรัพยสว นหนึง่ (สวนมาก) เปนทรัพยทม่ี กี ารบังคับคดีเพ�อ
การชำระชดใช ใหกบั สหกรณฯ มงคลเศรษฐีทน่ี ายศุภชัย ศรีศภุ อักษร ไปทำสัญญายอมในคดีทถ่ี กู ฟองฐานความผิดสัญญากูย มื เงินจำนวน 493.98 ลานบาท
จึงทำให สคจ. ไมสามารถดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสว นนี้ได และจำเปนตองดำเนินการทางกฎหมายตอไปเพ�อใหไดรบั สิทธิก์ ารรับชำระชดใชคนื
(3) การขายทอดตลาดทรัพยเพ�อการชำระชดใชคืน
- สหกรณฯ คลองจั่น ไดประสานการบังคับคดีกับกรมบังคับคดี ในแตละจังหวัดที่มีทรัพยสินที่ดิน ที่ ไดรับการเพิกถอนการอายัดแลว โดยขอให
เรงการดำเนินการขายทอดตลาดเพ�อที่จะไดนำเงินมารวบรวมเพ�อการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการตอไป
- รายงานความคืบหนาการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยของจำเลยตางๆ เพ�อการชำระชดใชคืนมีดังนี้
3.1 การขายทีด่ นิ ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ทรัพยทจ่ี ำหน�าย : ทีด่ นิ 5 แปลง เนือ้ ที่ 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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(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
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- สนง. บังคับคดี จ.นครราชสีมา ดำเนินการประกาศขายทีด่ นิ 3 แปลงทีเ่ หลือ จำนวน 39 ไร 1 งาน 60 ตารางวา ในอีก
3 นัดตอมาในวันที่ 22 มิถุนายน 13 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2562 ก็ยังไมมีผูสนใจเสนอซื้อ
- สนง. บังคับคดี จ.นครราชสีมา ดำเนินการประกาศขายทอดตลอด เปนครั้งที่ 2 พรอมลดราคาลงมา และก็มีการ
ซื้อ/ขายในราคา 6,620,000 บาท เม�อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คาดวาจะไดรับเงินในเดือนกุมภาพันธ 2563 นี้
รวมราคาที่ขายไดทั้งหมด : 10,440,000 บาท
3.2 การขายทรัพยทด่ี นิ พรอมสิง่ ปลูกสราง ต.อุทยั ใหม อ.เมือง จ.อุทยั ธานี
ขายทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสราง (อาคารพาณิชย 3 ชัน้ ) เนือ้ ที่ 18 ตารางวา ในราคา 1,285,920 บาท เม�อวันที่ 21 มีนาคม 2562
ผูซื้อชำระเงินเรียบรอยแลว สนง.บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 ได โอนเงินใหสหกรณฯ คลองจั่นเรียบรอยแลวเม�อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
3.3 การขายทีด่ นิ ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ
ทรัพยทจ่ี ำหน�าย : ทีด่ นิ 2 แปลง เนือ้ ที่ 3 ไร 2 งาน 99 ตารางวา
ราคาทีก่ ำหนดขาย : 26,970,000 บาท (ตามประกาศขายครัง้ ที่ 2)
กำหนดนัดการขาย : การขายครัง้ ที่ 1 จำนวน 4 นัด ชวงเดือนมิถนุ ายน ถึงสิงหาคม 2562 แตไมมผี เู สนอซือ้ ทางสนง.บังคับคดีจงึ ดำเนินการ
ประกาศครั้งที่ 2 พรอมลดราคาลง จำนวน 4 นัด ในวันที่ 3 มีนาคม, 24 มีนาคม, 10 เมษายน และ 5 พฤษภาคม 2563
สถานทีข่ าย
: สำนักงานบังคับคดีจงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ
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
สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
การชำระเงิน : สนง.บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 ได โอนเงินจำนวน 106,877,257 บาท ใหกบั สหกรณฯ คลองจัน่ เรียบรอยแลวเม�อ 22 ตุลาคม 2562
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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 ราคาที่เปดขาย 7,061,880 บาท ขายได 4,943,316 บาท ในการขาย
นัดที่ 4 เม�อ 13 พฤศจิกายน 2562
รวมราคาที่กำหนดขาย 100,776,715 บาท ขาย 4 แหงได 100,363,316 โดยขายเสร็จสิ้นทั้งหมดเม�อ 13 พฤศจิกายน 2562 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
การชำระเงิน : อยูระหวางการประสานดำเนินการปลดอายัดและชำระเงินที่ สนง.บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
3.6 การขายที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
ทรัพยที่จำหน�ายที่ดิน 5 ไร 3 งาน 12 ตารางวา (ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร)
ราคาประเมิน : 37,560,000 บาท
กำหนดการขายทอดตลาด : อยูระหวางการรอหมายตอบรับจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร เพ�อการจัดทำประกาศขายทอดตลาดตามการบังคับคดี
คาดวามีการประกาศขายประมาณมีนาคม 2563
สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค
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)
กำหนดการขายทอดตลาด : รอการอนุญาตและการจัดทำประกาศขายทอดตลาดที่ สนง. บังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) ตามการรองขอของ
สหกรณฯ คลองจัน่ เพ�อประหยัดคาใชจา ยในการขนยายรถยนตทง้ั 5 คันทีเ่ ก็บรักษาอยูท อ่ี าคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร
คาดวาจะมีการประกาศขายประมาณมีนาคม 2563
สถานที่ขายทอดตลาด
: สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง)
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7.

การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศภุ อักษรและพวก
รวม 5 ราย คดี พ.736/2557
(ติดตามทรัพยคืน)

8.

การฟองคดีอาญานายศุภชัย ศรีศุภอักษร
และพวก กรณีทจุ ริต ฉอโกง และฟอกเงิน
(คดีพเิ ศษ/DSI)

สาระสำคัญ
ทุนทรัพยฟอง 818.79 ลานบาท
ศาลมีคำพิพากษาใหจำเลยชดใชคืนเต็มจำนวน และมีการชดใช
คืนจากกองทุนคณะลูกศิษยฯ แทนวัดพระธรรมกายและพระ
ธัมมชโย เปนจำนวนเงิน 684.78 ลานบาท
สคจ.ดำเนินการติดตามการชดใชสวนที่เหลืออีก 134 ลาน จาก
นายศุภชัย ศรีศภุ อักษร นางศศิธร โชคประสิทธิ์ และมูลนิธริ ตั นคีรี
แตนางศศิธรหลบหนี
มูลนิธิรัตนคีรีเจรจาทำสัญญาประนีประนอมยินดีชำระคืนเงินตน
พรอมดอกเบีย้ ทัง้ หมด จำนวน 39.53 ลานบาท แบงชำระ 3 งวด
- งวดที่ 1 จำนวน 10 ลาน เม�อ 5 กันยายน 2562
- งวดที่ 2 จำนวน 20 ลาน เม�อ 27 กันยายน 2562
- งวดที่ 3 จำนวน 9.53 ลาน เม�อ 6 ธันวาคม 2562
คดีอาญาทีท่ าง DSI และอัยการดำเนินการสัง่ ฟองแลว ศาลไดสง่ั
ใหรวมการพิจารณาพรอม ๆ กัน ซึ่งมีหมายเลขคดี และความคืบ
หนาดังนี้
คดีที่ อ.3056/2560 (DSI 146/2556) กรณีลักทรัพยนายจาง
มูลคาความเสียหาย 13,334 ลานบาท ผูกระทำผิด 4 ราย
อัยการสั่งฟองเม�อ 28 กันยายน 2560
คดี ท ี ่ อ.3339/2559 (DSI 63/2557)พ ว ง อ.3734/2559
กรณีฉอโกงประชาชน มูลคาความเสียหาย 5,600 ลานบาท
ผูกระทำผิด 12 ราย อัยการสั่งฟองเม�อ 15 พฤษภาคม 2560
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กำหนดเวลา
พิพากษาเม�อ 30 ก.ย. 59
ดำเนินการทางกฎหมายตอ

ตามการเจรจาเม�อ 5 ก.ย. 62

ชำระครบถวน เม�อ 6 ธ.ค. 62

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่
(ตอขอ 8.)

หัวขอขาว

สาระสำคัญ
คดีที่ ฟย. 47/2560 (DSI 27/2559) กรณีรวมกันฟอกเงิน
มูลคาความเสียหาย 2,993 ลานบาท ผูก ระทำผิด 5 ราย อัยการ
สั่งฟองกอน 3 ราย เม�อ 30 พฤศจิกายน 2559 และใหติดตาม
ผูตองหาอีก 2 ราย ภายในอายุความ 15 ป
คดีท่ี ฟย. 6/2560 (DSI 70/2558) กรณีรว มกันฟอกเงินเกีย่ วกับ
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
คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) มูลคาความเสียหาย 250
ลานบาท ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล บริษัท
เอสดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุป
สำนวนของ DSI เล�อนนัดฟงคำสั่ง 5 มีนาคม 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
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กำหนดเวลา

ศาลนัดพรอม สืบพยานโจทกและ
จำเลย 96 นัด ตั้งแต 25 ก.ค. 62
ถึง 24 ก.ย. 63

อัยการเล�อนนัดฟงคำสัง่ 5 มี.ค. 63

ศาลสั่งจำหน�ายคดีชั่วคราวรอผลคดี
อาญาหลัก

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

9.

การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศภุ อักษร และพวก
รวมคดีพระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร
คดี พ.4462/2557 และ พ.3628/2557
(ติดตามทรัพยคืน)

10.

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

สาระสำคัญ
ทุนทรัพยฟอ ง 10,641.9 ลานบาท (พ.4462/2557) และ119.6
ลานบาท (พ.3628/2557)
กองทุนคณะลูกศิษยวัดพระธรรมกายทำสัญญายอมใหถอนคดี
กับวัดพระธรรมกายและหลวงพอธัมมชโย โดยชดใชคืนครั้งที่
2 จำนวน 370.78 ลานบาท ซึ่งทยอยชำระคืนครบถวน เม�อ
31 มีนาคม 2561
ศาลมี ค ำพิ พ ากษาเม� อ 31 มกราคม 2561 ใหนายศุภชัย
ศรีศุภอักษรและพวกรวม 36 รายชดใชชำระเงินคืนตาม
จำนวนเงินที่ระบุในเช็คสั่งจายและเช็คที่ไดรับเงินจาก สคจ.
ศาลพิพากษายกฟอง 5 ราย โดย 3 ราย จะไปถูกดำเนินคดี
ในคดีฟอกเงินใหถึงที่สุดกอน
สคจ.ดำเนินการบังคับคดี ขณะที่จำเลยบางรายอุทธรณคดี รอ
คำสั่งศาลอุทธรณ
ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท
ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใช
เงินให สคจ.พรอมดอกเบี้ย
กรมบังคับคดีจังหวัดนครปฐมดำเนินการบังคับ ยึดทรัพยที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง จำนวน 14 แปลง ในจังหวัดนครปฐมเม�อ
7 พฤษภาคม 2561
สนง. บังคับคดี จ.นครปฐม ประสาน สนง. บังคับคดี ภาค 7
(จ.เพชรบุรี) ดำเนินการประเมินราคาทรัพยสินใหม เพ�อการจัด
ทำประกาศขายทอดตลาด
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ย�นฟอง 15 ต.ค. 57
ทำสัญญายอมเม�อ เม.ย. 59 และ
ชำระคืน 370.78 ลานครบถวนเม�อ
31 มี.ค. 61
พิพากษาเม�อ 31 ม.ค. 61

รอคำสั่งศาลอุทธรณ
ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58
ยึดทรัพยเม�อ 7 พ.ค. 61
อยูร ะหวางเตรียมการขายทอดตลาด

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

11.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.140/2560
กรณีอายัดทรัพยสนิ นายอมร-นางนาฎยา
มุตตามระ

12.

คดีฟอกเงิน คดี ฟ.173/2559 กรณีอายัดบัญชี
เงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกายและ
มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูง

สาระสำคัญ
พนักงานอัยการรองขอใหอาคารชุดเมืองทองธานี จำนวน 84
รายการ ตามคำสัง่ คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.114/2560 ใหคนื
หรือชดใชทรัพยสนิ ซึง่ เปนอาคารชุดนี้ใหกบั สคจ.ทีเ่ ปนผูเ สียหาย
หรือ ตกเปนของแผนดิน ราคาประเมินทัง้ สิน้ 38,020,970 บาท
เม�อ 24 มกราคม 2562 ศาลมีคำสัง่ ใหคนื อาคารชุดทีเ่ มืองทองธานี
จำนวน 84 รายการ พรอมดอกผลใหกบั สคจ.
คูค วามขออุทธรณคดี
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
ของแผนดินตามทีอ่ ยั การย�นฟอง แตใหคนื กลับพรอมดอกผลไปยัง
สหกรณฯคลองจัน่ ทีเ่ ปนผูเ สียหาย
ทางวัดและมูลนิธยิ น� อุทธรณและคำรองขอทุเลาการบังคับคดีเม�อ
21 มิถนุ ายน 2561
สคจ.ย�นคำแกอทุ ธรณ และคัดคานการขอทุเลาการบังคับคดีเม�อ
23 กรกฎาคม 2561
เม�อ 17 พฤษภาคม 2562 ศาลอุธรณมีคำสั่งเห็นชอบตามศาล
ขัน้ ตน กรณีไมรบั คำคัดคาน ของผูค ดั คานที่ 131 ถึง 248 (สมาชิก
เจาหนี้ สคจ.) ที่ขอเปนผูเสียหาย
รอฟงคำพิพากษาศาลอุทธรณ กรณีวัดพระธรรมกายและมูลนิธิ
ธรรมกายคัดคานคดี ศาลเล�อนนัดฟงคำสัง่ 21 กุมภาพันธ 2563
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กำหนดเวลา
ย�นคำรอง 22 ธ.ค. 60
สคจ.ย�นคำคัดคาน 26 มี.ค. 61
ศาลสัง่ ใหคนื สคจ.เม�อ 24 ม.ค. 62
รอการพิจารณาศาลอุทธรณ

ศาลสั่ง 31 ม.ค. 61

สคจ.ย�นคัดคาน 23 ก.ค. 61
สั่งเม�อ 17 พ.ค. 62
ศาลอุทธรณเล�อนไปฟงคำสั่ง
21 ก.พ. 63

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

13.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.75/2560
กรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน รับซือ้ ทีด่ นิ
จากนายศุภชัยฯ จำนวน 8 แปลง

14.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.208/2559
กรณีอายัดอาคารและสิ่งปลูกสราง World
Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา
จันทรขนนกยูง

สาระสำคัญ
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พนักงานอัยการรองขอใหศาลสัง่ คืนหรือชดใชทรัพยสนิ ทีด่ นิ 8
แปลง ตามคำสัง่ คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.57/2560 แกสหกรณ
ผูเ สียหาย ราคาประเมินทัง้ สิน้ 298,000,000 บาท

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 2560

เม�อ 25 ธันวาคม 2561 ศาลพิพากษาใหคนื ทีด่ นิ จำนวน 8 แปลง
พรอมดอกผลใหกบั สคจ.

ศาลมีคำสั่งเม�อ 25 ธ.ค. 61

คูค วามขออุทธรณคดี ศาลอุธรณนดั ฟงคำสัง่ 24 มีนาคม 2563

ศาลอุทธรณนดั ฟงคำสัง่ 24 มี.ค. 63

ศาลมีคำพิพากษาใหทรัพยสนิ ที่ ปปง.ยึดอายัดเปนอาคารและสิง่
ปลูกสราง World Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา
จันทรขนนกยูง มูลคา 1,585,000,000 บาท ซึง่ ศาลพิพากษาให
นำทรัพยสนิ ทีเ่ ปนอาคารและสิง่ ปลูกสรางบางสวนจำนวน 9 จาก
12 รายการไปขายทอดตลาดแลวนำเงินจำนวน 598,905,691.45
บาท ที่ไดพรอมดอกผล ไปคืนกลับใหกบั สหกรณฯ คลองจัน่

ศาลพิพากษาเม�อ 28 ก.พ. 61

สืบพยาน ส.ค. - ก.ย. 61

หากการขายทอดตลาดไดเงินมากกวายอดเงินจำนวนดังกลาวที่ให
คืนกลับสหกรณฯ คลองจัน่ ใหเงินสวนทีเ่ หลือนัน้ พรอมดอกผล
ตกเปนของแผนดิน
มูลนิธิฯ ย�นอุทธรณคำพิพากษา และเม�อ 27 พฤศจิกายน 2562
ศาลอุทธรณพพิ ากษายืนตามศาลชัน้ ตนใหชดใชคนื กลับสหกรณฯ
คลองจั่น ผูคัดคานขอฎีกาคดี

ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาล
ชั้นตนเม�อ 27 พ.ย. 62
ผูคัดคานขอฎีกาคดี

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

15.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.91/2560
กรณีบริษทั เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน
ขายทีด่ นิ ใหกบั นายบรรณพจน ดามาพงศ

16.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.92/2560
กรณีบริษทั เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน
ขายทีด่ นิ ใหกบั นายอนันต อัศวโภคิน

สาระสำคัญ
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พนักงานอัยการรองขอใหทด่ี นิ 2 รายการ ตามคำสัง่ คณะกรรมการ
ธุรกรรมที่ ย.66/2560 ขอใหตกเปนของแผนดินราคาประเมิน
ทัง้ สิน้ 121,585,938 บาท
โดยสหกรณฯคลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน
ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ
คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ
คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย
โดยเม�อวันจันทรท่ี 12 ธันวาคม 2562 ศาลยกคำรองสมาชิกเจาหนี้
และมีคำสัง่ ดำเนินการสืบพยาน ใน 9 วัน โดยนัดสืบผูร อ งเดือน
มิถนุ ายน 2563 ผูค ดั คานเดือน สิงหาคม 2563

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 60

พนักงานอัยการรองขอใหอาคาร ค.ส.ล. 6 ชัน้ (อาคารบุญรักษา)
และสิง่ ปลูกสรางอาคาร ค.ส.ล 1 ชัน้ ตามคำสัง่ คณะกรรมการ
ธุรกรรมที่ ย.67/2560 ขอใหตกเปนของแผนดิน ราคาประเมิน
ทัง้ สิน้ 395,365,744.81 บาท
โดยสหกรณฯ คลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน
ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ
คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ
คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย
โดยเม�อวันจันทรท่ี 10 กันยายน 2561 ศาลยกคำรองสมาชิกเจาหนี้
และมีคำสั่งดำเนินการสืบพยาน 32 ปาก 32 นัด ของผูรอง
ผูคัดคานที่ 4 อนันต อัศวโภคิน ที่ 5 สคจ. ที่ 6 วัดธรรมกาย
และที่ 7 มูลนิธมิ หารัตนอุบาสิกาจันทร ตัง้ แตชว งวันที่ 4 มิถนุ ายน
2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพ�อการพิจารณาคดี
ศาลนัดฟงคำพิพากษา 6 กุมภาพันธ 2563

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 60

สคจ.ย�นคำคัดคาน 18 ธ.ค. 60

ศาลอุธรณ ไมรบั คำคานสมาชิก เม�อ
12 ธ.ค. 62
ศาลนัดสืบพยานผูร อ ง มิ.ย. 63
ผูค ดั คาน ส.ค. 63

สคจ.ย�นคำคัดคาน 7 ธ.ค. 60

ศาลสืบพยานชวง 4 มิ.ย. 62 ถึง
31 ต.ค. 62

ศาลนัดฟงคำพิพากษา 6 ก.พ. 63

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่
17.

หัวขอขาว
การฟองคดีแพง คดี พ.144/2562 กรณีการ
โอนกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ของนายศุภชัย ศรีศภุ อักษร
ใหกับสหกรณฯ สุวรรณภูมิ จำกัด

สาระสำคัญ

18/20
กำหนดเวลา

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
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
ในขณะเดียวกัน สคจ.รองเรียน เรียกรองสิทธิ์ผานหน�วยงานภาครัฐ
3 หน�วยงาน ประกอบดวย DSI, กรมที่ดิน และ ปปช. เพ�อผลักดัน
การแกไขและคืนกรรมสิทธิ์ใหกับ สคจ.
DSI มีหนังสือแจงอธิบดีกรมที่ดิน เม�อ 6 มีนาคม 2562 กรณี
การจดทะเบียนนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ชำระหนี้ที่เปนการฝาฝน
คำสั่งการอายัดของ DSI นั้น ไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา
61 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และขอให
พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่
ปปช. แจง สคจ. ไดรับหนังสือเอกสารรองเรียน อยูระหวาง
การสอบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ปปช.
จะแจงกลับเม�อทราบผลสรุปการสอบสวน

สคจ. ย�นฟอง 13 มี.ค. 62

เม�อธันวาคม 2562 เจาพนักงานที่ดิน จ.นครราชสีมาตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และสรุปความเห็นใหอธิบดีกรมที่ดิน ในสวนกลาง
แลว รอผลการพิจารณาและดำเนินการของอธิบดีกรมที่ดิน

ไปติดตามที่กรมที่ดิน

ศาลนัดสืบ 11, 12 และ 13 ธ.ค. 62
ศาลไมสบายเล�อนสืบพยานไป
16-17-18 มิถุนายน 2563
สงหนังสือรองเรียน 3 หน�วยงาน
เม�อ 20 ก.พ. 62
DSI สงหนังสือ เม�อ 6 มี.ค. 62

แจงเบื้องตน เม.ษ. 62

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่
18.

หัวขอขาว
คดีฟอกเงิน คดีดำที่ ฟ.101/2561 กรณีอายัด
อาคาร 100 ป คุณยายอาจารยมหารัตน
อุบาสิกาจันทรขนนกยูง

สาระสำคัญ
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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

ปปง. มีมติอายัด 18 มิ.ย. 61
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 ศาลเล�อนนัดไป
2 มีนาคม 2563

ศาลเล�อนนัดไป 2 มี.ค. 63

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 45 วันที่ 31 มกราคม 2563)
ลำดับที่
19.

หัวขอขาว
คดีฟอกเงิน คดีดำที่ 221/2561 กรณี
วัดพระธรรมกายรับเงินจากสหกรณฯ
คลองจั่นไปใช ในโครงการอาคารมหา
รัตนวิหารคด

สาระสำคัญ
ตามที่ DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษกรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและ
พวกเบียดบังเอาทรัพยสินเงิน สคจ. ออกไปโดยทุจริตรวมกัน
ยักยอกฉอโกง และประเด็นความผิดฐานรวมกันฟอกเงิน สมคบ
กันฟอกเงิน
คกก.ธุรกรรม ปปง.พิจารณาตามการสอบสวนของ DSI และมี
มติใหอายัดทรัพยสินเปนอาคารมหารัตนวิหารคดตามเสนทาง
การสั่งจายเช็คของ สคจ.และไดนำเงินไปให ในการกอสราง
อาคารมหารัตนวิหารคด ตามราคาประเมิน 778.4 ลานบาท
พนักงานอัยการรองขอใหศาลมีคำสั่งใหนำทรัพยสินที่อายัด
ไวไปชดใชคนื แกผเู สียหายหรือใหตกเปนของแผนดินตามคำสัง่
คกก.ธุรกรรม ปปง.ที่ ย.206/2561
ศาลเล�อนนัดไป 2 มีนาคม 2563
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ปปง.มีมติอายัด 25 ก.ย. 61

อัยการย�นฟอง 19 ธ.ค. 61
ศาลเล�อนนัดไป 2 มี.ค. 63

