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วนัศกุรท์ี ่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 

255๙ 
 

รายงานความคืบหน้าคดีซื้อขายข้าวจีทูจี  
 

ในวันนี้  (13 พฤษภาคม 2559) นายสรรเสริญ พลเจียก 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะ 

โฆษกส านักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ

ให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัย นายบุญทรง เตริยา

ภิรมย์ เม่ือครั้งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางปราณี 

ศิริพันธ์ เม่ือครั้งด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรณีเห็นชอบ

การซื ้อขายข้าวแบบร ัฐต่อร ัฐ  โดยแต่ง ตั ้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง นั้น 

 

  ในชั้นนี้ ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนได้ความว่าสัญญาซ้ือขายข้าว

แบบรัฐต่อรัฐ ผู้ที่เข้ามาท าสัญญาซ้ือขายจะต้องเป็นรัฐบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบ

อ านาจจากรัฐบาลเท่านั้น และหากเป็นการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่า China National 

Cereals, Oil, and Food stuffs Corporation หรือ COFCO ซ่ึงเป็น

รัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลเพียงหน่วยงานเดียว เท่านั้น ดังนั้น 

สัญญาซ้ือขายข้าวที่ท าขึ้นกับรัฐวิสาหกิจจีนทั้งสี่แห่ง ได้แก่ บริษัท Haikou 

Liangmao Cereals and Oils Trading Co., Ltd. บริษัท Haikou 

Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co., Ltd. บริษัท Hainan 

Province Land Reclamation Industrial Development and 

Construction General Corporation และบริษัท  Hainan land 

Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd. จึงไม่ใช่สัญญา

ซ้ือขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000       ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศ

ท้ังราษฎร์รัฐ 

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 

 



 

Office of the National Anti – Corruption Commission 
361 Nonthaburi Rd.,Thasaai District, Amphur Muang,Nonthaburi 11000, Thailand     Nacc Hotline 1205 

 

  ประกอบกับหากบริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils 

Trading Co., Ltd. บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils 

Trading Co., Ltd. บริษัท Hainan Province Land Reclamation 

Industrial Development and Construction General Corporation และ

บริษัท Hainan land Reclamation Commerce and Trade Group Co., 

Ltd. อยู่ในฐานะผู้ซ้ือข้าวจริง เงินที่น ามาช าระค่าข้าว   ตามสัญญาจะต้องมี

ที่มาจากบริษัทฯ เหล่านี้ แต่ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนกลับได้ความว่าในปี 

2556 ปี 2557 และปี 2558 จากการตรวจสอบฐานข้อมูลนิติบุคคลรับ

อนุญาตและตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งรายงานมายังธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ไม่พบว่าบริษัทดังกล่าวมีการส่งเงินเข้ามาในประเทศไทย 

และผู้รับมอบอ านาจจากบริษัทฯ ผู้รับมอบอ านาจช่วง ได้แก่ บริษัทอินเตอร์

ลิงค์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด บริษัทคอมพาวด์ อินเตอร์เทรด 

จ ากัด บริษัทแคปปิตอลซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด บริษัทซิมเปิ้ล เบสท์ เทรดดิ้ง จ ากัด 

นางสาวกรรณิกา เพชรสุวรรณ์ นายลิตร พอใจ Mrs.  Shaoyan Gong 

และ Mr. Guoxiong Zhou จากการตรวจสอบฐานข้อมูล    ก็ไม่พบว่าเคย

ได้รับเงินจากบริษัทฯ ที่เข้ามาท าสัญญาซ้ือขายข้าว  
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นอกจากนี้ หากสัญญาซ้ือขายข้าวกับบริษัท Haikou Liangmao 

Cereals and Oils Trading  
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Co., Ltd. บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co., 

Ltd. บร ิษ ัท Hainan Province Land Reclamation Industrial 

Development and Construction General Corporation และบริษัท 

Hainan land Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd. มี

อยู่จริง บริษัทฯ ดังกล่าว หรือผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้รับอ านาจช่วง ได้แก่ 

บริษัทอินเตอร์ลิงค์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด บริษัทคอมพาวด์ 

อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัทแคปปิตอลซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด บริษัทซิมเปิ้ล เบสท์ 

เทรดดิ้ง จ ากัด นางสาวกรรณิกา เพชรสุวรรณ์ นายลิตร พอใจ Shaoyan 

Gong และ Guoxiong Zhou จะต้องมีข้อมูลเป็นผู้ส่งออกข้าวออกนอก

ประเทศ แต่จากข้อมูลของกรมศุลกากร กลับไม่พบว่าในปี 2556 ปี 2557 

และปี 2558 บริษัทฯ ผู้ซ้ือ ผู้รับมอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจช่วง ได้ท า

การส่งออกข้าวไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

  อีกทั้งพบข้อเท็จจริงว่าสัญญาซื้อขายข้าวกับบริษัท Haikou 

Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co., Ltd ลงวันที่ 11 

มกราคม 2556 นั้น บริษัทฯ ได้มีหนังสือมอบอ านาจลงวันที่ 12 มกราคม 

2556 ให้บริษัทคอมพาวด์ อินเตอร์เทรด จ ากัด ช าระเงินและรับมอบข้าว โดย

ขณะที่มีการท าหนังสือมอบอ านาจ น้ัน บริษัทคอมพาวด์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 

ยังไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เพราะได้ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2556 และยังพบข้อเท็จจริงว่าท าสัญญาซ้ือขายข้าวกับบริษัท 

Hainan Province Land Reclamation Industrial Development and 

Construction General Corporation ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 แต่มีการท า

หนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ให้กับบริษัทแคปปิตอลซ์ เท

รดดิ้ง จ ากัด ช าระเงินและรับมอบข้าว ซ่ึงเป็นการมอบอ านาจก่อนที่จะมีการ

ลงนามในสัญญาฯ 
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  โดยระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง กรมการค้าต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ แจ้งข้อเท็จจริงว่าแคชเชียร์เช็คที่น ามาช าระค่าข้าวตาม

ส ัญญาซื ้อขายข ้าว  ม ีแคชเช ียร ์เช ็คอยู ่ส ่วนหนึ ่ง  จ านวน 46 ฉบ ับ          

จ านวนเงิน 1,878,219,993.50 บาท ซึ่งเป็นการช าระในชื่อของบริษัทฯ ที่

เข้ามาท าสัญญาซื้อขายข้าว     จ านวน 3 บริษัท จาก 4 บริษัท ได้แก่ 

บริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co., Ltd.บริษัท 

Hainan Province land Reclamation Industrial Development และบริษัท 

Hainan land Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd. แต่

ยังไม่ได้รับมอบข้าว แล้วต่อมาบริษัทฯ เหล่านี้ ได้มาเรียกร้องให้คืนเงินหรือ

ส่งมอบข้าว 
 

  ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนได้ความว่าเงินตามแคชเชียร์เช็ค

ดังกล่าวไม่ได้มีที่มาจากบริษัทฯ ที่เป็น   ผู้ซ้ือข้าวตามสัญญาแต่อย่างใด แต่

เป็นเงินซ่ึงมีที่มาจากบุคคลอ่ืนภายในประเทศ และพบว่ามีแคชเชียร์เช็คจ านวน       

40 ฉบับ จากจ านวน 46 ฉบับ จ านวนเงินประมาณ 1,868,029,241.85 บาท 

มาจากเงินในบัญชี               ของบริษัทสยามอินดิก้า จ ากัด บริษัทสิราลัย 

จ ากัด และนายสุธี เชื่อมไธสง 
 

  คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเงิน

จ านวนดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอันส าคัญที่จะพิสูจน์ความผิดและเป็น

พยานหล ักฐานที ่จะเอาตัวผู ้กระท าผิดมาฟ ้องลงโทษ  ตามมาตรา 26         

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2542 และเป็นทรัพย์สิน     ที ่ได้ใช้หรือมีไว้เพื ่อใช้ในการ

กระท าความผ ิดตามมาตรา  33 แห ่งประมวลกฎหมายอาญา 

คณะอนุกรรมการไต่สวนจึงใช้อ านาจตามความในมาตรา 25 (1) ประกอบ

มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย            การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีค าสั่งให้กรมการค้าต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ ด าเนินการเก็บ 
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รักษาเงินจ านวน 1,878,219,993.35 บาท เพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวน

ข้อเท็จจริง และอาศัยอ านาจตามความ    ในมาตรา  31 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประกอบมาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณา        ความอาญา ยึดและอายัดเงินจ านวนนี้ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

และเนื่องจากสัญญาที่ผู้ถูกกล่าวหาท ากับรัฐวิสาหกิจจีนไม่ใช่สัญญาซ้ือขาย

ข้าวแบบรัฐต่อรัฐและเงินจ านวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้

ในการกระท าความผิด กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ย่อมไม่

สามารถที่จะด าเนินการส่งมอบข้าวตามจ านวนเงินดังกล่าวได้  
 

   พร้อมนี้ คณะอนุกรรมการไต่สวน ได้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีมติสั่งไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติม ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง      พ.ศ. 2555 

ข้อ 35 จ านวน 33 ราย ได้แก ่

  1. บุคคลที่เข้ามาท าสัญญาซ้ือขายแบบรัฐต่อรัฐ รวมถึงผู้มอบ

อ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจช่วง จ านวน 18 ราย ได้แก่ 

  (1) บริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co., 

Ltd. โดย Mr. Han Liang General Manager ซ่ึงเป็นบริษัทฯ ที่เข้ามาท า

สัญญาซ้ือขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะนิติบุคคล 

  (2) Mr. Han Liang   

  (3) บริษัทอินเตอร์ลิงค์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด โดย 

Mr. Zhou Guoxiong หรือนายโจว กั๋วเซียง กรรมการ ผู้รับมอบอ านาจ

จากบริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co., Ltd. ให้

เป็นผู้รับช าระเงินและรับมอบข้าว  

  (4)  Mr. Zhou Guoxiong หรือนายโจว กั๋วเซียง 
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  (5) นางสาวกรรณิกา เพชรสุวรรณ์ ผู้รับมอบอ านาจช่วงจากบริษัท

อินเตอร์ลิงค์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด ให้เป็นผู้รับช าระเงินและรับ

มอบข้าว 

  (6) บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading 

Co., Ltd. โดย Mr. Lin Haihui General Manager ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่เข้า

มาท าสัญญาซ้ือขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ  

  (7) Mr. Lin Haihui  

  (8) บริษัทคอมพาวด์ อินเตอร์เทรด จ ากัด โดยนายลิตร พอใจ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้รับมอบอ านาจจากบริษัท Haikou Liangyunlai Cereals 

and Oils Trading Co., Ltd. ให้เป็นผู้รับช าระเงินและรับมอบข้าว  

  (9) นายลิตร พอใจ   

  (10) บริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial 

Development and Construction General Corporation โดย Mr. Huang 

Jian Qin General Manager ซ่ึงเป็นบริษัทฯ ที่เข้ามาท าสัญญาซ้ือขายข้าว

กับกรมการค้าต่างประเทศ 

                     (11) Mr. Huang Jian Qin   

                   (12) บริษัทแคปปิตอลซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด โดย Mrs. Shaoyan 

Gong หรือนางเชายาน กง ผู้รับมอบอ านาจจากบริษัท Hainan Province 

Land Reclamation Industrial Development and Construction 

General Corporation ให้เป็นผู้รับช าระเงินและรับมอบข้าว   

 (13) Mrs. Shaoyan Gong หรือนางเชายาน กง   

 

 

      -4- 
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  (14) บริษัท Hainan land Reclamation Commerce and Trade 

Group Co., Ltd. โดย Mr. Liang Dingquan General Manager ซึ่งเป็น

บริษัทฯ ที่เข้ามาท าสัญญาซ้ือขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ  

  (15) Mr. Liang Dingquan   

                   (16) Mr. Yang Pokai President บริษัท Hainan land 

Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd. ผู้มอบอ านาจให้

บริษัทซิมเปิ้ล เบสท์ เทรดดิ้ง จ ากัด   

  (17) บริษัทซิมเปิ้ล เบสท์ เทรดดิ้ง จ ากัด โดยนายเฉิน ยี่ถง ผู้รับมอบ

อ านาจจากบริษัท Hainan land Reclamation Commerce and Trade Group 

Co., Ltd. ให้เป็นผู้รับช าระเงินและรับมอบข้าว   

       (18) นายเฉิน ย่ีถง  
   

  2. บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการช าระเงินค่าข้าวตามสัญญา

ซ้ือขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจ านวน 15 ราย อาทิ ผู้ขอซ้ือแคชเชียร์เช็ค เจ้าของ

บัญชีที่น าเงินไปซ้ือแคชเชียร์เช็ค ผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่น าเงิน

ไปซ้ือแคชเชียร์เช็ค รวมถึงประธาน หรือเจ้าของ หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ

ของบริษัทสยามอินดิก้า จ ากัด ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

  (1) บริษัทสยามอินดิก้า จ ากัด 

  (2) นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร  

  (3) นางสาวรัตนา  แซ่เฮง กรรมการบริษัทสยามอินดิก้า จ ากัด 

  (4) นางสาวเรืองวัน เลิศศลารักษ ์กรรมการบริษัทสยามอินดิก้า 

จ ากัด 

  (5) นางสาวสุธิดา จันทะเอ หรือสุทธิดา ผลดี กรรมการบริษัท

สยามอินดิก้า จ ากัด 

  (6) บริษัทสิราลัย จ ากัด หรือบริษัทกีธา พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด 

  (7) นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร กรรมการบริษัทสิราลัย จ ากัด 
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  (8) นายสุธี เชื่อมไธสง 

  (9) นายสมคิด เอ้ือนสุภา 

          (10) บริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จ ากัด 

  (11) นายชู หมิง เช็น กรรมการบริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จ ากัด 

  (12) นางสาวลิอุ ยุก หมิง ไอลีน กรรมการบริษัทเอลัช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

  (13) นายชู หมิง คิน กรรมการบริษัทเอลัช (ประเทศไทย) จ ากัด 

                     (14) นางสาวณิชาภา วาณิชวรานนท์ 

  (15) นายประหยัด ต๊ิบมุ่ง 
 

 

------------------------------------------------------ 


