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. 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 โอชา ไดติดตามเร�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 โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเขากองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)จำนวน 15,000 ลานบาท โดยทยอย
จัดสรร เพ�อใหกพส.พิจารณาใหเงินกูตามโครงการฯแกสหกรณเปนทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามปกติ และกพส.จะจัดสรรดอกเบี้ย
ที่ ไดรับตามโครงการฯเขาบัญชีรวม เพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ เพ�อใหสหกรณที่เขาเง�อนไขไดกูยืมในรูปแบบดอกเบี้ย
อัตราต่ำเพ�อใชหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และสงใชคืนเม�อสามารถดำเนินธุรกิจไดเปนปกติ
เม�อกุมภาพันธ 2563 กรมสงเสริมสหกรณนำความเห็นของหน�วยงานที่เกี่ยวของประกอบการนำเสนอสำนักงบประมาณเพ�อขอความเห็นชอบ
โครงการฯ และเสนอเร�องตอนายกรัฐมนตรีเพ�อใหความเห็นชอบ แตสำนักงบประมาณไดแจงกระทรวงเกษตรและสหกรณวา เห็นควร
ใหกรมสงเสริมสหกรณนำแนวคิดของธนาคารออมสินที่เสนอใหจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ ที่เปนไปตามหลัก
การในการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางขบวนการสหกรณมาพิจารณา

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ลำดับที่
(ตอขอ 1.)

2/24

สาระสำคัญ
ความคืบหนาการจัดตัง้ โครงการบัญชีรว มเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณสรุปรวบรวมผลการตอบรับการเขารวมโครงการจากสหกรณ
ตาง ๆ โดย ณ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2563 มี 40 สหกรณออมทรัพยและ 54 สหกรณเครดิตยูเนีย่ น รวมจำนวน 94 แหง ยินดีเขารวมโครงการบัญชีรว มนี้
เม�อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณลงนามออกคำสัง่ แตงตัง้ คณะทำงานจัดตัง้ บัญชีรว มเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ โดยมี
องคประกอบคณะทำงาน 9 สวนงาน จำนวน 13 คน ซึง่ มีขา ราชการจากกรมสงเสริมสหกรณเปนแกนหลัก และมีผแู ทนจำนวน 6 คน จากชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่ น โดยมีบทบาทหนาทีห่ ลัก ดังนี้
(1) กำหนดแนวทางการขับเคล�อนการจัดตัง้ บัญชีรว มเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ
(2) รางขอกำหนดและหลักเกณฑทเ่ี กีย่ วของ
(3) ติดตอประสานผูเ ชีย่ วชาญหรือผูม ปี ระสบการณ รวมประชุมใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
ยอดรวมการชำระหนี้เงินตนจัดสรร : นับตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ สหกรณฯ
คลองจัน่ ไดดำเนินการชำระหนี้ใหกบั เจาหนี้ ทัง้ สมาชิกรายยอยและสหกรณเจาหนีก้ วา 74 แหง ไปแลวกวา 3,614 ลานบาท จากหนีท้ ต่ี อ งชำระ 17,552
ลานบาท หรือคิดเปน 20.59% แตจากปญหาสภาพคลองทางการเงินและขอติดขัดการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ทำใหสหกรณฯคลองจั่นมีเหตุ
แหงการผิดนัดชำระหนี้ของป 2561 - 2562 เปนจำนวน 3 งวดเต็ม และงวดที่ 5 (สวนที่เหลือ) โดยมีเงินคางจายอยูประมาณ 1,577 ลานบาท
การชำระหนี้เงินตนจัดสรรงวดที่ 5/4 , 6/2561, 7/2562 และ 8/2562 :
(1) การจายชำระหนีจ้ ะขึน้ กับความสามารถในการรวบรวมรายไดจากการดำเนินธุรกิจ ติดตามและขายทรัพยบงั คับคดี และดอกผลจากเงินสนับสนุน
การฟนฟูกิจการจากภาครัฐ ซึ่งคกก.ผูบริหารแผนเรงดำเนินการในปจจุบนั
(2) สำหรับการจายเงินชำระหนี้งวดที่ 5/4 นั้น ไมสามารถดำเนินการได สืบเน�องจากการที่สหกรณฯ ไมไดรับเงินจากการขายที่ดินตำบลดานเกวียน
(ทาจะหลุง) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ติดขัดเร�องการไมปลดอายัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) จึงทำใหไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์
ใหกับผูซื้อที่ดินได
(3) สหกรณฯ คางชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ งวดที่ 5 (สวนที่เหลือ) เปนเงิน 96 ลานบาท , งวดที่ 6 เปนเงิน
583 ลานบาท , งวดที่ 7 เปนเงิน 449 ลานบาท และงวดที่ 8 เปนเงิน 449 ลานบาท รวมเปนเงินคางทัง้ หมด 1,577 ลานบาท โดยหนีค้ า งชำระขางตน
และอ�น ๆ จะนำไปชำระตามแผนฟน ฟูฯ ทีแ่ กไข ซึง่ สหกรณฯ ไดยน� ตอเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยไปแลวเม�อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และวันที่ 23 มิถนุ ายน
2563 และมีกำหนดนัดประชุมเจาหนี้ทุกกลุมทุกรายในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เพ�อการพิจารณาและลงมติแผนฟนฟูฯ ฉบับแกไขตอไป

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ลำดับที่
2.

3/24

สาระสำคัญ
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 พฤษภาคม 2563 มีการผิดนัดชำระหนี้ ในงวดที่ 5 (สวนทีเ่ หลือ) เปนเงิน 96 ลานบาท , งวดที่ 6 เปนเงิน 583 ลานบาท , งวดที่ 7 เปนเงิน 449
ลานบาท และงวดที่ 8 เปนเงิน 449 ลานบาท รวมเปนเงินคางชำระทัง้ หมด 1,577 ลานบาท ซึง่ มีสาเหตุจากหลายๆ ปจจัย เชน
(1) ความลาชาจากการติดตามทรัพย ฟองบังคับคดี และการขายทอดตลาด
(2) การที่ยังไมไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เพ�อการฟนฟูกิจการ ที่จำเปนจะตองไดรับตั้งแตป 2559
(3) การที่ ไมสามารถดำเนินธุรกิจใหม การลงทุนในโครงการใหมในทรัพยสิน ที่ดิน อาคารของสหกรณ เน�องจากการขาดความเช�อถือ
เช�อมั่นและสภาพคลองทางการเงิน
(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
กำหนดการจัดทำแผนฟนฟูกิจการ ฉบับแกไข
หมายเหตุ
งาน
กำหนดเวลา
• ย�นคำรองเม�อ 3 มี.ค. และ 23 มิ.ย. 2563
• ย�นคำรองขอแกไขแผน และการขอขยายระยะเวลา ฉบับแกไข (2 ฉบับ) 3 มี.ค. / 23 มิ.ย. 2563
3 มี.ค. / 23 มิ.ย. 2563 • สงมอบจำนวน 7,000 เลมตอฉบับ
• สงมอบแผนฟน ฟูกจิ การ ฉบับแกไข (2 ฉบับ)
• จพท.ดำเนินการจัดสงเอกสารและจดหมาย
10 กันยายน 2563
• จัดประชุมใหญเจาหนีท้ กุ รายเพ�อพิจารณาแผนฟน ฟูฯ ฉบับแกไข
เชิญประชุมเจาหนีท้ กุ กลุม
ปลายป 2563
• ศาลพิจารณาคำรอง (กรณีเจาหนีล้ งมติเห็นชอบตอแผนฯ ทีแ่ กไข)
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การปรับปรุงบัญชีเพ�อโอน “เงินรอจายคืน” และ “เงินโอนรอการตรวจสอบ” เขาเปนทุนสำรองของสหกรณฯ คลองจัน่ จำกัด
เน�องดวยสหกรณฯไดทำการปดบัญชีสิ้นป 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากการตรวจสอบรายละเอียดทางบัญชีพบ "เงินรอจายคืน" ใหกับอดีต
สมาชิกซึง่ ไมสามารถติดตอได และพบ "เงินโอนรอการตรวจสอบ" ที่ไมสามารถตรวจสอบตนทางไดวา สมาชิกรายใดเปนผู โอนเงินจำนวนดังกลาวเขามา
ในบัญชีสหกรณ
ในการประชุมคกก.,ผูบริหารแผน ครั้งที่ 12/2563 เม�อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยคำแนะนำของผูตรวจสอบกิจการ ไดมีมติใหสหกรณฯจัดทำ
ประกาศเพ�อแจงแกอดีตสมาชิก หรือทายาทของอดีตสมาชิก เพ�อมาติดตอขอรับเงินคางจายคืน หรือขอรับเงินโอนรอการตรวจสอบคืน ดังนี้
(1) เงินรอจายคืน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ใหอดีตสมาชิกหรือทายาทของอดีตสมาชิก แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
หลักฐานการเปนทายาทเพ�อประกอบการขอรับเงินคืน (จำนวน 1,075 ราย)
(2) เงินโอนรอการตรวจสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ใหสมาชิกผู โอนเงินแสดงหลักฐานการโอนเงิน เพ�อประกอบการขอรับเงินคืน
(ผานธนาคาร 7 แหง ชวงตั้งแตป 2557 ถึง 2562)
เม�อครบกำหนด 90 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศนี้ (ประกาศเม�อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563) หากไมมีผูมาติดตอขอรับเงินคืน สหกรณฯอาศัยอำนาจ
ผูบริหารแผนตามที่กำหนดไว ในแผนฟนฟูกิจการ ในขอ 5.2.2(4) ใหสหกรณฯโอนเงินที่ไมมีผูมารับคืนในขอ (1) และขอ (2) เขาบัญชีทุนสำรอง
ของสหกรณฯ
สามารถตรวจสอบช�อ-นามสกุลของอดีตสมาชิก "เงินรอจายคืน" และธนาคารซึ่งทำรายการ "เงินโอนรอการตรวจสอบ" พรอมติดตอขอรับ
เงินคืน ไดที่สำนักงานคลองจั่นทุกวันทำการ หรือติดตอทางโทรศัพทที่หมายเลข 02-022-7900 ตอ 402 ฝายทะเบียนหุนและสมาชิก หรือ
ที่บอรดประชาสัมพันธ หรือเว็บไซตของสหกรณ www.cukj.or.th
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4.

รายงานการประชุมใหญสมาชิกสามัญ ประจำป 2562 ของสหกรณฯ คลองจั่น จำกัด
เม�อวันอาทิตยท่ี 28 มิถนุ ายน 2563 เวลา 9:30 - 12:20 น. ณ ศูนยประชุมสหกรณ อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพ สหกรณฯคลองจัน่ ได
ดำเนินการจัดประชุมใหญสมาชิกสามัญ ประจำป 2562 เพ�อรายงานผลการดำเนินการ และลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครกรรมการดำเนินการทดแทน
เขารวมเปนกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 35 โดยมีสมาชิกเขารวมประชุมทั้งหมด จำนวน 283 คน ซึ่งในการดำเนินการจัดประชุม มีสรุปสาระ
สำคัญ ตามลำดับการประชุม ดังนี้
(1) ระเบียบวาระที่ 1 ประธานกลาวเปดแจงเร�องใหที่ประชุมทราบ และพิจารณาวาระการประชุม 5 วาระ
วาระที่ 1 : ประธานกลาวเปดการประชุม และแจงเร�องใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 : พิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ
(2.1) กำหนดวิธกี ารเลือกตัง้ กรรมการดำเนินการ (2.2) เลือกตัง้ คณะอนุกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) (2.3) เลือกตัง้ กรรมการดำเนินการทดแทน
วาระที่ 3 : เร�องเสนอเพ�อทราบ
(3.1) รับทราบรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2561 (3.2) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดที่ 34 ผูบ ริหารแผน
วาระที่ 4 : เร�องอ�นๆ (ถามี)
วาระที่ 5 : ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
(2) ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ทดแทนกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ
(2.1) กำหนดวิธกี ารเลือกตัง้ กรรมการดำเนินการทีค่ รบวาระ : ประธานเสนอในทีป่ ระชุม ขอใชวธิ กี ารลงคะแนนแบบลับ โดยการกาบัตรลงคะแนน
ในคูหาเลือกตั้งแทนการนับคะแนนโดยวิธียกมือ สมาชิกในที่ประชุมรับรองตามที่ขอ และรับรองให ใชวิธีการลงคะแนนแบบลับ โดยการ
กาบัตรลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
(2.2) เลือกตัง้ คณะอนุกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) : ประธานในทีป่ ระชุมขอใหสมาชิกรวมกันเสนอช�อ และรับรองการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการการ
เลือกตัง้ จำนวน 5 คน โดยมีรายช�อดังตอไปนี้
(1) นายสมชาย ชุม ชูบญ
ุ (2) นางไสว เกตุหอม (3) นางสาวนิตยา เทพสำราญ (4) นางปยะศิริ นาโคศิริ (5) นายอัครเรศ เพชรวิภษู ติ
และเพ�อการกำกับ ดูแล ตรวจสอบความถูกตอง และความเรียบรอยของการลงคะแนน มีการขออาสาสมัครจากสมาชิกผูเ ขารวมประชุมอีก
3 คน เขาเปนผูสังเกตการณการเลือกตั้งประจำคูหา ทั้ง 3 คูหา คูหาละ 1 คน
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(2.3) เลือกตัง้ กรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการทีค่ รบวาระ : เม�อเวลา 10:00 น. นายสมชาย ชุม ชูบญ
ุ ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตัง้
(กกต.) กลาวเปดคูหาใหลงคะแนนเลือกตั้ง
(3) ระเบียบวาระที่ 3 เร�องเสนอเพ�อทราบ
(3.1) รายงานการประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป 2561 : เปนรายงานของการประชุมในปที่แลวพรอม 7 เร�องสำคัญ
(3.2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 34 : โดยเปนการนำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 17 หนา และรายงาน
ผานการแสดงภาพ/บรรยายเสียง (Slide Multivision) จำนวน 45 แผนสไลด ซึ่งมีรายงานสำคัญ 7 เร�อง ดังนี้
(1) การชำระหนี้เงินฝากตามแผนฟนฟูกิจการในป 2562 ถึง 2563
(2) การจายเงินปนผลตามแผนฟนฟูกิจการ
(3) ผลประกอบการของป 2562 ในดานงบฐานะการเงินป 2562, งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, งบฐานะการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30
เมษายน 2563 และงบกำไรขาดทุนเบื้องตน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
(4) สรุปผลประกอบการรวมตั้งแตป 2557 ถึงปจจุบันในดานสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ
(5) ความคืบหนาดานคดีและการติดตามทรัพย
(6) การขายทรัพยสินรองของสหกรณฯที่ไมได ใช ในธุรกิจ
(7) ความคืบหนาในการขอความชวยเหลือดานการเงินจากรัฐบาล
(4) ระเบียบวาระที่ 4 เร�องอ�นๆ (ถาม-ตอบ) : มีสมาชิกจำนวน 6 ทาน ไดสอบถามมีคำถามในทีป่ ระชุม โดยประธาน คณะกรรมการ และรักษาการผูจ ดั การ
สหกรณรวมกันตอบคำถามชี้แจงในรายละเอียด
(5) ระเบียบวาระที่ 5 ประกาศผลการเลือกตัง้ กรรมการดำเนินการ : เม�อเวลา 12:10 น. ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ไดประกาศผลการ
ลงคะแนนการเลือกตัง้ และแจงรายช�อของผูไดรบั การเลือกตัง้ รวมจำนวน 7 คนจากผูส มัคร 9 คน (สรุปผลคะแนนเลือกตัง้ ของแตละผูส มัคร ตาม
รายงานในขอ 5) และกรรมการใหมทง้ั 7 คนพรอมกรรมการทีค่ งอยูใ นตำแหน�งอีก 8 คน เขารวมปฏิญาณตนเขารับหนาทีเ่ ปนคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 35 ผูบริหารแผน เปนที่เรียบรอยแลว
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5.

สรุปผลการลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 7 คน เพ�อเขารวมเปน คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
สหกรณฯ ไดจดั ประชุมใหญสมาชิกสามัญ เม�อวันอาทิตยท่ี 28 มิถนุ ายน 2563 ณ ศูนยประชุมสหกรณ อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพ
โดยมีผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการดังนี้
สมาชิกผูมาลงทะเบียนทั้งหมด 283 คน
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
หมายเลข ช�อ-นามสกุล
คะแนน
ลำดับ
(1) นายประกิต พิลังกาสา
230
2
(2) นางกรรณิการ อัคคะพู
235
1
(3) นางพรรณนี ณ สงขลา
224
3
(4) นางสาวอัจฉรี พรพินิจสุวรรณ
187
5
(5) นายเสรี สัพพะเลข
189
4
(6) นายกิตติ หลายวัชระ
119
8
(7) นายไพรัช ชมะฤกษ
175
6
(8) นายวีระวิทย พงศมาศ
131
7
(9) นายประพันธ ทรัพยแสง
(ยกเลิก ผูสมัครขอถอนตัว)
(10) นายวิชิต นิติธรรมวุฒิ
56
9
และเม�อเวลา 12.10 น. คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดประกาศผลคะแนนผูไดรับการเลือกตั้ง คือ กรรมการดำเนินการหมายเลข 1,
2,3,4,5,7 และ 8
โดยผูไดรบั การเลือกตัง้ ทัง้ 7 ทานพรอมคณะกรรมการชุดปจจุบนั อีก 8 ทาน ไดปฏิญาณตนเขารับตำแหน�งเปนคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 35
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เปนที่เรียบรอยแลว

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

8/24

ลำดับที่

สาระสำคัญ

6.

รายช�อผูด ำรงตำแหน�งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 ผูบ ริหารแผน
ตามทีส่ หกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จำกัด ไดจดั ประชุมใหญสมาชิกสามัญ ประจำป 2562 เพ�อเลือกตัง้ กรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการทีค่ รบ
วาระ เม�อวันอาทิตยท่ี 28 มิถนุ ายน 2563 และไดมกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 เปนผูบ ริหารแผนฟน ฟูกจิ การ ความละเอียดแจงแลวนัน้
เพ�อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2557 ขอ 68 วรรคสอง ทีก่ ำหนดใหกรรมการดำเนินการเลือกตัง้ ในระหวางกันเองขึน้ ดำรงตำแหน�งรองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก นอกนัน้ เปนกรรมการ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ผูบ ริหารแผน ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2563 เม�อวัน
อาทิตยที่ 28 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณาเห็นชอบใหกำหนดตำแหน�งหนาที่แลวตามประกาศ ดังนี้
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
9. นางสาววารุณี หัตถกิจอุดม กรรมการดำเนินการ
1. นางประภัสสร พงศพันธุพิศาล ประธานกรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
2. นายประกิต พิลังกาสา
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 10. นายเจริญ คุวินทรพันธุ
กรรมการดำเนินการ
3. นางกรรณิการ อัคคะพู
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2 11. นางเสาวณีย ควรคิด
12. นางสาวอัสณียา สงวนสิน
กรรมการดำเนินการ
4. นางพรรณนี ณ สงขลา
เลขานุการ
13. นายเสรี สัพพะเลข
กรรมการดำเนินการ
5. นายไพรัช ชมะฤกษ
เหรัญญิก
14. นางสาวอัจฉรี พรพินิจสุวรรณ กรรมการดำเนินการ
6. นายพุฒิพรชัย พัฒนาบุญไพบูลย กรรมการดำเนินการ
15. นายวีระวิทย พงศมาศ
กรรมการดำเนินการ
7. นางนันทชพร พินิจกลาง
กรรมการดำเนินการ
8. นางสาวณัชพัชช อัษฏบดีทิพย กรรมการดำเนินการ
คณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
1. นางประภัสสร พงศพันธุพิศาล ประธานผูบริหารแผน
2. นายประกิต พิลังกาสา
ผูบริหารแผน
3. นางกรรณิการ อัคคะพู
ผูบริหารแผน
ทัง้ นี้ใหมผี ลตัง้ แตวนั พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
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7.

รายงานคำพิพากษาศาลอาญาในคดี อ.1260/2561 และคดี อ.235/2562 กรณีสมาชิกเจาหนี้รายยอย 702 ราย ฟองคดีตอสหกรณฯคลองจั่นและ
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ในขอหาหรือฐานความผิดรวมกันฉอโกงประชาชน
เม�อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลไดมีคำพิพากษาทั้ง 2 คดี (1) คดี อ.1260/2561 โดยนางสาวนวลฉวี
เกตุวัฒนเวสน ที่ 1 กับพวกรวม 410 คนเปนโจทก และ(2) คดี อ.235/2562 โดยนายคนอง จุลมนต ที่ 1 กับพวกรวม 292 คนเปนโจทก ย�นฟอง
สหกรณฯคลองจั่น จำเลยที่ 1 และนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำเลยที่ 2 ในขอหาหรือฐานความผิดรวมกันฉอโกงประชาชน โดยมีประเด็นขอกลาวหา
หลักๆ ดังนี้
(1) โฆษณากลาวอางเปน "U Bank ธนาคารที่คุณเปนเจาของ" เพ�อให โจทกทั้ง 702 คนและประชาชนทั่วไปหลงเช�อวา กิจการสหกรณฯมีสถานะ
เปนธนาคาร จึงมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและน�าเช�อถือ
(2) โฆษณาประชาสัมพันธ ใหผลตอบแทน จากผลกำไรเปนเงินปนผล และดอกเบีย้ เงินฝากทีส่ งู ซึง่ เปนการหลอกลวงโจทกทง้ั 702 คนและประชาชน
ทั่วไป ใหหลงเช�อสมัครเปนสมาชิกและนำเงินมาฝาก
(3) ตกแตงบัญชีและจัดทำงบการเงินอันเปนเท็จ ซึง่ เปนการหลอกลวงโจทกทง้ั 702 คน ใหหลงเช�อวาสหกรณฯมีผลประกอบการเปนกำไรสุทธิจำนวนมาก
มีผลการจัดมาตรฐานสหกรณประจำป 2554 ในระดับดีเลิศ ซึ่งเปนความเท็จ
ซึ่งศาลชั้นตนไดพิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจำเลยทั้งสองฝายใน 2 คดี และมีคำวินิจฉัย ดังนี้
(1) การที่สหกรณฯใชคำวา U Bank ในอาคารสถานที่ตางๆ และในสมุดคูมือประจำตัวสมาชิก ไมเปนการหลอกลวงโจทกและประชาชนทั่วไป
เน�องจากยังมีคำวา "สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด" ควบคูอยูดวย รวมถึงการดำเนินกิจการของสหกรณก็แตกตางจากธนาคารพาณิชย
การที่จะมาฝากเงินกับสหกรณฯได ตองสมัครเปนสมาชิกและตองผานการอบรม สวนการใหบริการของธนาคารพาณิชยนั้น เปนการใหบริการแก
ประชาชนทั่วไป
(2) สหกรณฯคลองจั่นจัดตั้งเปนสหกรณออมทรัพยตั้งแตป 2526 ประกอบกิจการมากวา 30 ป และจายเงินปนผล เงินดอกเบี้ย ตามที่ประกาศ
ประชาสัมพันธมาได โดยตลอด จนกระทั่งในป 2556 ที่ไมสามารถดำเนินการจายเงินปนผล ดอกเบี้ย และการเบิกถอนเงินฝากได เน�องจากมี
เหตุการณการทุจริตยักยอกเงินออกไป
(3) กรณีที่กลาวอางวาสหกรณฯตกแตงบัญชีจัดทำงบดุลอันเปนเท็จ ก็ ไมปรากฏวานายศุภชัย ศรีศุภอักษร กระทำการหลอกลวงอันเปนความผิดฐาน
ฉอโกงประชาชนตอโจทก 702 รายอยางไร เน�องจากการจัดประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำปของสหกรณ จะมีการรายงานงบการเงินประจำป
โจทกทง้ั หมดหรือสมาชิกคนใด ก็มไิ ดทำการคัดคานหรือโตแยงวา งบการเงินไมถกู ตอง อีกทัง้ โจทกก็ ไมไดนำผูต รวจสอบบัญชีมาเบิกความ ยืนยัน
วามีการจัดทำงบการเงินเปนเท็จ โดยมีเพียงนายไพบูลย นิติตะวัน ซึ่งไมใชสมาชิก มาเปนพยานตามคำบอกเลาของโจทกเทานั้น
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สาระสำคัญ
(4) สวนที่กลาวอางคำพิพากษาของศาลปกครอง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำเลยที่ 2 ก็มิไดเปนคูความในคดีที่ฟองที่ศาลปกครอง คำพิพากษาของศาล
ปกครองกลางจึงไมผูกพันจำเลยที่ 2 ในคดีนี้
จากการพิเคราะหของศาลตามขอ 1 ถึงขอ 4 ศาลจึงพิพากษายกฟอง สหกรณฯคลองจั่น จำเลยที่ 1 และนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำเลยที่ 2
ขอคิดเห็นกรณีทม่ี กี ารฟองดำเนินคดีและคำพิพากษายกฟอง
ถาม : การทีศ่ าลสัง่ ยกฟองนายศุภชัย ศรีศภุ อักษร ใน 2 คดีอาญาหมายเลขคดี อ.1260/2561 และคดี อ.235/2562 ตามทีส่ มาชิกเจาหนีร้ ายยอย 702 ราย
ฟองขอหาฐานความผิดฉอโกงประชาชน จะมีผลกระทบอยางไร
(1) นายศุภชัยจะพนผิดในคดีอาญาฉอโกงประชาชนทัง้ หมดหรือไม
(2) ทำใหสหกรณฯจะไมไดรบั การชดใชทรัพยสนิ และการไดรบั ชำระหนีค้ นื หรือไม
ตอบ : ขอชีแ้ จงในรายละเอียด ดังนี้
(1) คำพิพากษาใน 2 คดีน้ี เปนเพียงการฟองคดีอาญาตอนายศุภชัย ศรีศภุ อักษร ฐานขอหาฉอโกงประชาชน แตมงุ หวังใหสหกรณฯเปนผูร ว มกระทำ
ความผิดดวยในฐานขอหาเดียวกัน โดยสมาชิกเจาหนี้ รายยอย 702 รายทีฟ่ อ งคดี คาดหวังจะไดรบั สิทธิใ์ นการเปนผูเ สียหายแทนสหกรณฯ เพ�อ
ใหไดรบั สิทธิใ์ นการไดรบั ทรัพยสนิ และการชำระหนีค้ นื จากการดำเนินคดีแพงและคดีฟอกเงิน แตประเด็นขอหาและพยานหลักฐาน ไมมนี ำ้ หนักพอ
ทีจ่ ะยืนยันขอกลาวหาและการกระทำความผิดได
(2) แมนายศุภชัย ศรีศภุ อักษร จะถูกยกฟองในคดีทถ่ี กู ฟองโดยสมาชิกและเจาหนีร้ ายยอย แตในปจจุบนั นายศุภชัยยังมีคดีอาญาทีท่ างสหกรณฯและ
สมาชิกเจาหนีอ้ กี สวนหนึง่ รองทุกขกลาวโทษผานทางกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) ใหดำเนินคดีทจุ ริต ยักยอก ลักทรัพยนายจาง ฉอโกงประชาชน
และฟอกเงิน (คดี อ.3339/2559, อ.3056/2560, ฟย.47/2560 และ ฟย.6/2560 ซึง่ 4 คดีใหญนอ้ี ยูร ะหวางการสืบพยานโจทกและจำเลย อางอิง
ขาวประชาสัมพันธฯ ในขอ 11 หนา 17-18 ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) คดีหลักเหลานี้ ศาลอาญาน�าจะมีคำพิพากษาภายในป 2563
นี้พรอมทัง้ ยังมีคดีอาญาอีกหลายคดีทจ่ี ะมีการดำเนินคดีเพิม่ อีก
(3) การยกฟองในคดีนเ้ี ปนผลดีตอ สหกรณฯคลองจัน่ เพราะสหกรณฯถูกฟองเปนจำเลยที่ 1 ซึง่ เม�อศาลสัง่ ยกฟอง จึงแสดงวาสหกรณฯไมไดกระทำ
หรือมีสวนรวมในการกระทำความผิดทุจริตฉอโกงตอสมาชิกและเจาหนี้ เพราะหากสหกรณฯถูกชี้วากระทำความผิด ก็จะตกเปนจำเลย ทำให
สูญเสียสิทธิค์ วามเปนผูเ สียหาย เสียสิทธิท์ จ่ี ะเรียกรองการไดรบั การชดใชทรัพยสนิ คืนกลับและการไดรบั ชำระหนีค้ นื ซึง่ ก็จะเปนผลกระทบโดย
ตรงตอการชำระหนีค้ นื ใหแกสมาชิกและเจาหนี้ ตามทีก่ ำหนดไว ในแผนฟน ฟูกจิ การ
จึงอยากชีแ้ จงใหสมาชิกและเจาหนีส้ ว นใหญเขาใจในจุดประสงคทแ่ี ทจริงของสมาชิก 702 ราย ทีฟ่ อ งคดี และผลดีตอ สหกรณฯคลองจัน่ ในการไดรบั คำ
พิพากษา "ยกฟอง" ครัง้ นี้
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8.

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 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 จึงขอความรวมมือใหระงับการขายทอดตลาดทีด่ นิ แปลง อ.ไทรโยคนี้ไวกอ น เพ�อตรวจสอบความถูกตองและจำนวนพืน้ ทีต่ ามกรรมสิทธิท์ แ่ี ทจริง
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
การพิจารณาไตสวนที่ศาลเม�อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 ผูแทน สปก.ไดนำสงเอกสารหนังสือจากสำนักงานที่ิดินจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่
11 กุมภาพันธ 2563 เร�องการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ปรากฏวาเปนการจัดทำ น.ส.3ก ขึ้นใหม เน�องจาก
ฉบับที่ดินอำเภอถูกเพลิงไหม จึงไมสามารถตรวจสอบประวัติการไดมากอนหนานี้ ได 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 แตเน�องจากมีสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ศาลจึงไดเล�อนนัดไตสวนออกไปเปนวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประเด็ น สาระสำคั ญ จึ ง ยั ง คงเป น เร� อ งการตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ ์ กรรมสิ ท ธิ ์ ตำแหน� ง แปลงและพื ้ น ที ่ ข องที ่ ด ิ น ซึ ่ ง จำเป น จะต อ งตรวจสอบ
ยืนยันใหชัดเจนกอนการดำเนินการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ตอไป
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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 ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ
ทรัพยทจ่ี ำหน�าย : ทีด่ นิ 2 แปลง เนือ้ ที่ 3 ไร 2 งาน 99 ตารางวา
ราคาทีข่ าย
: 26,970,000 บาท (ตามประกาศขายครัง้ ที่ 2)
กำหนดนัดการขาย : การขายครัง้ ที่ 1 ชวงเดือนมิถนุ ายน ถึงสิงหาคม 2562 ไมมผี เู สนอซือ้ ทางสนง.บังคับคดีจงึ ดำเนินการ
ประกาศครั้งที่ 2 พรอมลดราคาลง และมีผูเสนอซื้อเม�อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และไดชำระเงินครบถวนเม�อ 18
มิถุนายน 2563 รอการโอนเงินจาก สนง.บังคับคดีประจวบคีรีขันธ
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3.2 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 4,950,000 บาท ในการขาย
นัดที่ 4 เม�อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
รวมราคาที่กำหนดขาย 100,776,715 บาท ขาย 4 แหงได 100,363,316 บาท โดยขายเสร็จสิ้นทั้งหมดเม�อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
การชำระเงิน : อยูระหวางการประสานดำเนินการปลดอายัดกับหน�วยงาน DSI และอัยการที่ไมสั่งฟองคดีแต DSI โตแยงคำสั่งไมฟองของ
อัยการจึงยังไมปลดอายัด ยังตองรอการปลดอายัดโอนกรรมสิทธิ์และรับเงิน
3.3 การขายที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
ทรัพยที่จำหน�ายที่ดิน 5 ไร 3 งาน 12 ตารางวา (ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร)
ราคาประเมิน : 39,549,930 บาท
กำหนดการขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดี จ.นครสวรรค งดการขายเน�องจากการประเมินทรัพยสินไมครบถวน
สถานที่ขายทอดตลาด
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค
3.4 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)
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กำหนดการขายทอดตลาด : รอการอนุญาตและการจัดทำประกาศขายทอดตลาดที่ สนง. บังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) ตามการรองขอของ
สหกรณฯ คลองจัน่ เพ�อประหยัดคาใชจา ยในการขนยายรถยนตทง้ั 5 คันทีเ่ ก็บรักษาอยูท อ่ี าคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร
คาดวาจะมีการประกาศขายประมาณกรกฎาคม 2563 ในขณะทีส่ หกรณฯ คลองจัน่ ดำเนินการตัดโอนกรรมสิทธิร์ ถ
TOYOTA YARIS เพ�อนำมาใชงานสนับสนุนทางฝายกฏหมายและปฏิบตั กิ าร ที่ในปจจุบนั มีการติดตองานภายนอก
เพิ่มมากขึ้น
สถานที่ขายทอดตลาด
: สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง)
3.5 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและหองชุด จ.กรุงเทพฯ จำนวน 4 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : รายการที่ 1 ทาวนเฮาส 4.5 ชั้น ขนาด 28 ตร.ว. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ราคาประเมิน 4,050,350 บาท ขายได
4,550,000 บาท (ขายแลวเม�อ 15 พ.ย. 62)
: รายการที่ 2 ทาวนเฮาส 3 ชั้น ขนาด 20.6 ตร.ว. แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ราคาประเมิน 2,063,562.50 บาท
ขายได 2,750,000 บาท (ขายแลวเม�อ 6 ธ.ค. 62)
: รายการที่ 3 บานเดี่ยว 2 ชั้นพรอมที่ดิน ขนาด 80 ตร.ว. แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ราคาประเมิน 3,408,580 บาท
ขายชำระหนี้ใหสหกรณฯ 4,059,748.66 บาท (จำเลยขอขายทรัพยชำระหนี้เอง)
: รายการที่ 4 หองชุดเคหะคลองจั่น ขนาด 46.94 ตร.ม. แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ราคาประเมิน 352,050 บาท
ขายได 940,000 บาท (ขายแลวเม�อ 15 พ.ย. 62)
กำหนดการขาย : รอการชำระเงิน
สถานที่ขาย
: อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ
3.6 การขายที่ดินวางเปลา จ.นครปฐม จำนวน 1 แปลง (คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.3661/2558) (ติดภาระจำนอง)
ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดินวางเปลา ขนาด 1 งาน 26 ตร.ว. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ราคาประเมิน 441,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 , นัดที่ 3 วันที่ 27 มิถุนายน 2563
, นัดที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
สถานทีข่ าย : นัดที่ 1 หองสวัสดี โรงแรมริเวอร ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม นัดที่ 2-4 สำนักงานบังคับคดีจงั หวัดนครปฐม
ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม
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การขายทรัพยสินที่ดินและอาคารที่เคยเปนสำนักงานสาขาของสหกรณฯ ในตางจังหวัด จำนวน 11 รายการ (คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558)
10.1 การขายที่ดินเปลา จ.ปทุมธานี จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดินเปลา ขนาด 1 ไร ต.คลองหา(คลองหาออก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ราคาประเมิน : 1,000,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 , นัดที่ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ,
นัดที่ 4 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 การขาย 3 นัด ไมมีผูเสนอซื้อ รอการขายนัดทีี่ 4
สถานที่ขาย : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ซ.พหลโยธิน 80 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
10.2 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : ทาวเฮาส 2 ชั้น 2 คูหา ขนาด 32 ตร.ว. ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ราคาประเมิน : 2,380,800 บาท ขายไดที่ราคา 3,290,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 , นัดที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ,
นัดที่ 4 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ปดการขายในนัดที่ 2 ชำระเงินครบถวนเม�อ 19 มิถุนายน 2563
สถานที่ขาย : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ถ.ราษฎรพัฒนา ต.ไมเค็ต อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
10.3 การขายที่ดินวางเปลา กรุงเทพฯ จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดินวางเปลา ขนาด 1 งาน 38 ตร.ว. แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ราคาประเมิน : 1,188,000 บาท ขายไดที่ราคา 1,170,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 , นัดที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ,
นัดที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ปดการขายในนัดที่ 2 ชำระเงินครบถวนแลว รอโอนกรรมสิทธิ์
สถานที่ขาย : สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 3 (บริเวณศูนยการคาเสียงสมบูรณ) ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ลำดับที่
(ตอขอ 10.)

สาระสำคัญ
10.4 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดิน ขนาด 16.5 ตร.ว. พรอมตึกแถว 2 ชั้น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ราคาประเมิน : 2,063,560.50 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 , นัดที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2563 ,
นัดที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2563 การขายนัดที่ 1 ไมมีผูเสนอซื้อ ดำเนินการขายนัดที่ 2 ตอ
สถานที่ขาย : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ ถ.องคการบริหารสวนจังหวัดสาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
10.5 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.นครปฐม จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดิน ขนาด 20 ตร.ว. พรอมอาคารพาณิชย 4.5 ชั้น ต.กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ราคาประเมิน : 9,200,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 , นัดที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2563 ,
นัดที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2563 การขายนัดที่ 1 ไมมีผูเสนอซื้อ ดำเนินการขายนัดที่ 2 ตอ
สถานที่ขาย : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม
10.6 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.ราชบุรี จำนวน 2 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : แปลงที่ 1 ที่ดิน ขนาด 36 ตร.ว. พรอมตึกแถว 3 ชั้น ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
: แปลงที่ 2 ที่ดิน ขนาด 35 ตร.ว. พรอมตึกแถว 3 ชั้น มีชั้นลอย ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ราคาประเมิน : รวมทั้ง 2 แปลง 2,617,320 บาท ขายไดที่ราคา 2,970,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 , นัดที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2563 ,
นัดที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2563 ปดการขายในนัดที่ 1 ผูเสนอซื้อแจงการชำระเงินในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
สถานที่ขาย : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ถ.ยุติธรรม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
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ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

สาระสำคัญ

11.

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

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

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

(ตอขอ 11.)

12.

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

สาระสำคัญ
คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) มูลคาความเสียหาย 250
ลานบาท ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล บริษัท
เอสดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุป
สำนวนของ DSI เล�อนนัดฟงคำสั่ง 6 สิงหาคม 2563
คดีที่ ฟย.46/2561 (DSI 99/2558) กรณีรวมกันฟอกเงิน มูลคา
ความเสียหาย 231 ลานบาท บริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี2 จำกัด
อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ DSI เม�อ 27
กันยายน 2561 และตรวจพยานหลักฐาน 4 กุมภาพันธ
2562 ศาลมีคำสั่งจำหน�ายคดีชั่วคราวเพ�อรอการดำเนินคดี
ในคดีหลัก อ.3339/2559
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
รอคำสั่งศาลอุทธรณ
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อัยการเล�อนนัดฟงคำสัง่ 6 ส.ค. 63

ศาลสั่งจำหน�ายคดีชั่วคราว รอผลคดี
อาญาหลัก

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

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

13.

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

14.

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

สาระสำคัญ

19/24
กำหนดเวลา

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท
ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใช
เงินให สคจ.พรอมดอกเบี้ย

ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58

กรมบังคับคดีจังหวัดนครปฐมดำเนินการบังคับ ยึดทรัพยที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง จำนวน 14 แปลง ในจังหวัดนครปฐมเม�อ
7 พฤษภาคม 2561

ยึดทรัพยเม�อ 7 พ.ค. 61

สนง. บังคับคดี จ.นครปฐม ประสาน สนง. บังคับคดี ภาค 7
(จ.เพชรบุรี) ดำเนินการประเมินราคาทรัพยสินใหม ที่ยอดวงเงิน
24,850,000 บาท และอยูร ะหวางการจัดทำประกาศขายทอดตลาด

อยูระหวางการจัดทำประกาศขาย
ทอดตลาด

พนักงานอัยการรองขอใหอาคารชุดเมืองทองธานี จำนวน 84
รายการ ตามคำสัง่ คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.114/2560 ใหคนื
หรือชดใชทรัพยสนิ ซึง่ เปนอาคารชุดนี้ใหกบั สคจ.ทีเ่ ปนผูเ สียหาย
หรือ ตกเปนของแผนดิน
เม�อ 24 มกราคม 2562 ศาลชัน้ ตนมีคำสัง่ ใหคนื อาคารชุดทีเ่ มือง
ทองธานี จำนวน 84 รายการ พรอมดอกผลใหกบั สคจ.

ย�นคำรอง 22 ธ.ค. 60
สคจ.ย�นคำคัดคาน 26 มี.ค. 61

เม�อ 11 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณพพิ ากษาแก ใหขายทอดตลาด
หองชุด 84 หอง นำเงิน 40 ลานบาท คืนใหกบั สหกรณฯ หาก
มีเงินสวนทีเ่ หลือจากการขายใหตกเปนของแผนดิน
คูค วามขอฎีกาคดี และย�นฎีกาเม�อ 29 มิถนุ ายน 2563 สหกรณฯ
รอรับสำเนาเพ�อย�นคำคัดคานการขออนุญาตฎีกา

ศาลชัน้ ตนสัง่ ใหคนื สคจ.เม�อ
24 ม.ค. 62
ศาลอุทธรณพพิ ากษาแกเม�อ
11 มี.ค. 63
คูค วามย�นฎีกา 29 มิ.ย. 63

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ลำดับที่
15.

16.

หัวขอขาว
คดีฟอกเงิน คดี ฟ.173/2559 กรณีอายัดบัญชี
เงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกายและ
มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง

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

สาระสำคัญ
กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิ
มหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูงรวม 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7
ลานบาท
ศาลชั้นตนมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหทรัพยที่
ปปง.อายัดเปนบัญชีเงินฝาก 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7 ลานบาท
ไมตกเปนของแผนดินตามทีอ่ ยั การย�นฟอง แตใหคนื กลับพรอม
ดอกผลไปยังสหกรณฯคลองจั่น ที่เปนผูเสียหาย
เม�อ 21 กุมภาพันธ 2563 ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาล
ชั้นตนใหคืนเงิน 4 บัญชี จำนวน 58.76 ลานบาท พรอมดอก
ผลคืนกลับสหกรณฯ คลองจั่น
คูความขอฏีกาคดี และย�นฎีกาคดีเม�อ 21 กรกฎาคม 2563
สหกรณฯรอรับสำเนาเพ�อย�นคำคัดคานการขออนุญาตฎีกา
พนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งคืนหรือชดใชทรัพยสินที่ดิน 8
แปลง ตามคำสัง่ คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.57/2560 แกสหกรณ
ผูเ สียหาย ราคาประเมินทัง้ สิน้ 298,000,000 บาท
เม�อ 25 ธันวาคม 2561 ศาลชัน้ ตนพิพากษาใหคนื ทีด่ นิ จำนวน
8 แปลง พรอมดอกผลใหกบั สหกรณฯคลองจัน่
เม�อ 25 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณพิพากษาแก ใหนำที่ดิน 8
แปลงไปขายทอดตลาด แลวนำเงิน 298 ลานบาท คืนกลับ
สหกรณฯ สวนที่เกินใหตกเปนของแผนดิน
คูความขอฏีกาคดี อยูระหวางการขอขยายเวลาครั้งที่ 4 ภายใน
25 สิงหาคม 2563
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กำหนดเวลา

ศาลสั่ง 31 ม.ค. 61

ศาลอุทธรณพิพากษายืนเม�อ
21 ก.พ. 63

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 2560
สืบพยาน ส.ค. - ก.ย. 61
ศาลชั้นตนพิพากษาเม�อ 25 ธ.ค. 61
ศาลอุทธรณพพิ ากษาเม�อ 25 มี.ค. 63

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ลำดับที่
17.

18.

หัวขอขาว
คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.208/2559
กรณีอายัดอาคารและสิ่งปลูกสราง World
Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา
จันทร ขนนกยูง

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

สาระสำคัญ
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 588,085,691.45
บาท ที่ไดพรอมดอกผล ไปคืนกลับใหกบั สหกรณฯ คลองจัน่
หากการขายทอดตลาดไดเงินมากกวายอดเงินจำนวนดังกลาวที่ให
คืนกลับสหกรณฯ คลองจัน่ ใหเงินสวนทีเ่ หลือนัน้ พรอมดอกผล
ตกเปนของแผนดิน
เม�อ 27 พฤศจิกายน 2562 ศาลอุทธรณพพิ ากษายืนตามศาลชัน้ ตน
ใหชดใชคนื กลับสหกรณฯ คลองจั่น
มูลนิธิฯ ย�นฎีกาคดีพรอมคำรองขออนุญาตฎีกาเม�อ 13 พฤษภาคม
2563 สหกรณฯย�นคัดคานคำรองขอฎีกาคดีเม�อ 15 มิถนุ ายน 2563
รอการพิจารณาของศาลฎีกา
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 แตศาล
ยกคำรองเม�อ 12 ธันวาคม 2563
ศาลนัดสืบพยานใน 9 วัน โดยนัดสืบผูร อ งเดือนมิถนุ ายน และผูค ดั คาน
เดือนสิงหาคม 2563 แตเม�อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2563 ศาลสัง่ จำหน�าย
คดีออกจากสารบบชั่วคราว รอผลคดีหลักของศาลอาญาไวกอน
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กำหนดเวลา
ศาลพิพากษาเม�อ 28 ก.พ. 61

ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาล
ชั้นตนเม�อ 27 พ.ย. 62
รอการพิจารณาของศาลฎีกา
ย�นคำรอง 8 ก.ย. 60
สหกรณฯ ย�นคำคัดคาน 18 ธ.ค. 60
ศาลอุธรณ ไมรบั คำรองสมาชิก เม�อ
12 ธ.ค. 62
ศาลมีคำสัง่ เม�อ 2 มิ.ย. 63 ใหรอผล
คดีหลัก

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

19.

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

20.

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

สาระสำคัญ

22/24
กำหนดเวลา

พนักงานอัยการรองขอใหอาคาร ค.ส.ล. 6 ชัน้ (อาคารบุญรักษา)
และสิ่งปลูกสรางอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น ตามคำสั่งคณะกรรมการ
ธุรกรรมที่ ย.67/2560 ขอใหตกเปนของแผนดิน
โดยสหกรณฯ คลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานและขอใหคืนเงิน
และทรัพยสินกลับใหสหกรณฯคลองจั่นที่เปนผูเสียหาย
โดยเม�อ 6 กุมภาพันธ 2563 ศาลชั้นตนมีคำพิพากษาใหนำ
อาคารบุญรักษาพรอมพื้นที่จอดรถไปขายทอดตลาด นำเงิน
303 ลานบาท คืนใหแกสหกรณฯ สวนที่เกินใหตกเปนของผู
คดคานที่ 6 วัดพระธรรมกาย
คูความขออุทธรณคดี โดยย�นอุทธรณคดีเม�อ 3 กรกฎาคม
2563 ศาลสั่งรับอุทธรณ และใหผูรองย�นแกอุทธรณ

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 60

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 ดำเนินการสืบพยาน 3 นัด 16-17-18 มิถนุ ายน
2563 ศาลนัดฟงคำพิพากษา 10 สิงหาคม 2563
ในขณะเดียวกัน สคจ.รองเรียน เรียกรองสิทธิ์ผานหน�วยงานภาครัฐ
3 หน�วยงาน ประกอบดวย DSI, กรมที่ดิน และ ปปช. เพ�อผลักดัน
การแกไขและคืนกรรมสิทธิ์ใหกับ สคจ.

สคจ. ย�นฟอง 13 มี.ค. 62

สคจ.ย�นคำคัดคาน 7 ธ.ค. 60
ศาลชัน้ ตนพิพากษาเม�อ 6 ก.พ. 63

คูค วามย�นอุทธรณ 3 ก.ค. 63

ศาลนัดฟงคำพิพากษา 10 ส.ค. 63

สงหนังสือรองเรียน 3 หน�วยงาน
เม�อ 20 ก.พ. 62

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
สาระสำคัญ

ลำดับที่
(ตอขอ 20.)

21.

23/24

คดีฟอกเงิน คดีดำที่ ฟ.101/2561 กรณีอายัด
อาคาร 100 ป คุณยายอาจารยมหารัตน
อุบาสิกาจันทร ขนนกยูง

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

DSI สงหนังสือ เม�อ 6 มี.ค. 62

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

ไปติดตามที่กรมที่ดิน

DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษ กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและพวก
ประเด็นความผิดฐานรวมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินตามที่
ทุจริตเบียดบัง นำเงินสหกรณฯออกไปใช ในการกอสรางอาคาร
100 ปคุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง
มูลคา 663.1 ลานบาท ซึ่งคกก.ธุรกรรม ปปง.มีมติใหอายัด
ทรัพยสินอาคารนี้ ไว

ปปง. มีมติอายัด 18 มิ.ย. 61

พนักงานอัยการรองขอใหศาลมีคำสั่ง ใหนำทรัพยสินที่อายัดไว
ไปชดใชคืนแกผูเสียหายหรือใหตกเปนของแผนดิน ตามคำสั่ง
คกก.ธุรกรรม ปปง. ที่ ย.87/2561

สคจ. ย�นคำรองขอคุมครองสิทธิ์
ผูเสียหาย 25 ก.ค. 61

แจงเบื้องตน เม.ษ. 62

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 48 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
สาระสำคัญ

ลำดับที่
(ตอขอ 20.)

21.
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คดีฟอกเงิน คดีดำที่ ฟ.101/2561 กรณีอายัด
อาคาร 100 ป คุณยายอาจารยมหารัตน
อุบาสิกาจันทร ขนนกยูง

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

DSI สงหนังสือ เม�อ 6 มี.ค. 62

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

ไปติดตามที่กรมที่ดิน

DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษ กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและพวก
ประเด็นความผิดฐานรวมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินตามที่
ทุจริตเบียดบัง นำเงินสหกรณฯออกไปใช ในการกอสรางอาคาร
100 ปคุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง
มูลคา 663.1 ลานบาท ซึ่งคกก.ธุรกรรม ปปง.มีมติใหอายัด
ทรัพยสินอาคารนี้ ไว

ปปง. มีมติอายัด 18 มิ.ย. 61

พนักงานอัยการรองขอใหศาลมีคำสั่ง ใหนำทรัพยสินที่อายัดไว
ไปชดใชคืนแกผูเสียหายหรือใหตกเปนของแผนดิน ตามคำสั่ง
คกก.ธุรกรรม ปปง. ที่ ย.87/2561

สคจ. ย�นคำรองขอคุมครองสิทธิ์
ผูเสียหาย 25 ก.ค. 61

แจงเบื้องตน เม.ษ. 62

