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วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสั่งให้อายัดทรัพย์สินของนายสุวัฒน์  จารุมณี

โรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรช านาญการพิเศษ ส านักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 

วันนี้ (19 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายสรรเสริญ พล

เจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. 

ชี้แจงข้อมูลว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

ไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน ์อดีตนักวิชาการ

สรรพากรช านาญการพิเศษ ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 

กรมสรรพากร ร่ ารวยผิดปกติ และได้มีค าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการไต่สวน    

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. 

เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน นั้น 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจพบว่า นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ 

มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อน

ทรัพย์สินดังกล่าว จึงได้มีค าสั่งอายัดทรัพย์สินของนายสุวัฒน์ จารุมณี

โรจน์ และผู้ที่ เกี่ยวข้องไว้เป็นการชั่วคราว ได้แก่ เงินฝาก เงินลงทุน 

ทรัพย์สินในตู้นิรภัยกับธนาคาร และยานพาหนะ        รวมมูลค่าประมาณ 

19 ล้านบาทเศษ ดังนี้ 

 1. ทรัพย์สินของนายสุวัฒน์  จารุมณีโรจน์  ได้แก่ 

          1.1  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-11790-7   

          1.2  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

สาขาวัดไทร  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  

361 ถนนนนทบุรี ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

         ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ รวมพลงัขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 
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เลขที่บัญชี 704-2-44369-1   

          1.3  เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

สาขาส านักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 101-0-84704-2   

                         1.4  หลักทรัพย์ เงินฝาก และหลักประกันในบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์  

คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

                         1.5  หลักทรัพย์ NPARK  ที่ฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ 

ทิสโก้ จ ากัด  

                         1.6  เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

                         1.7  เงินวางประกัน กับบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด 

จ ากัด  

                         1.8  เงินฝากหลักประกันในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ และ

เงินลงทุนในบัญชีซ้ือขายสัญญา  ซ้ือขายล่วงหน้า กับบริษัทหลักทรัพย์ 

ทรีนีต้ี จ ากัด   
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                          1.9  เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุง

ศรี จ ากัด (มหาชน)  

                          1.10 หุ้นในบริษัท ซีดีซี อิฐ จ ากัด  จ านวน 40 หุ้น 

                          1.11 หุ้นในบริษัท ซีดีซี ดินดี จ ากัด  จ านวน 40 หุ้น 

                          1.12 หุ้นในบริษัท โฉลกดอทคอม จ ากัด  จ านวน 40 

หุ้น 

 2. ทรัพย์สินของนางฐิติรัตน์  จารุมณีโรจน์  ได้แก่ 
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          2.1  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-16233-3 

                         2.2  ทรัพย์สินที่อยู่ในตู้นิรภัยธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ณ โรงแรม โซฟิเทล       โซแบงคอก 

                         2.3  เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

สาขาส านักเพชรบุรี เลขที่บัญชี 084-6-01415-2  

                         2.4  หน่วยลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กสิกรไทย จ ากัด จ านวน 2 กองทุน ดังนี้ 

                                -  ก อ งทุ น เปิ ด เค  เอ็ น แ ฮนซท์   ต ราส ารหนี้

ต่างประเทศ  ๓  เดือน U เลขที่บัญชี กองทุน 0000-743-5-17494-3/01  

-  กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เลขที่

บัญชีกองทุน 0000-636-5-06399-9/03  

 3. ทรัพย์สินของนางสาวนพรดี  จารุมณีโรจน์ ได้แก่ 

                           3.1  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 738-2-70448-1  

                           3.2   เงินลงทุน เงินประกัน และผลประโยชน์อ่ืนใดจาก

การลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์     เออีซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

002185-2 

                           3.3  รถยนต์ ย่ีห้อ TOYOTA ลักษณะเก๋งสองตอน เลข

ทะเบียน ฆช - 6049 กรุงเทพมหานคร  

 4. ทรัพย์สินของนางสาวชนาภา  จารุมณีโรจน์ ได้แก่ 

                         4 .1   เงินฝากในบัญ ชี ธนาคารกสิก รไทย จ ากั ด 

(มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-22447-9  
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5. ทรัพย์สินของนายธนัช  ปฏิมาวดี ได้แก่ 

                         5.1  เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) สาขาบางมด เลขที่บัญชี 090-2-63515-7 

                         5 .2   เงินฝากในบัญ ชี ธนาคารกสิก รไทย  จ ากั ด 

(มหาชน) สาขาติวานนท์ 8 เลขที่บัญชี  

465-2-14791-2 

          5.3  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

สาขาพันธ์ุทิพย์ งามวงศ์วาน    เลขที่บัญชี 697-2-22228-1 

          5.4  เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-23723-6 

                         5 .5   เงินฝากในบัญ ชี ธนาคารกสิก รไทย จ ากั ด 

(มหาชน) สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์        เลขที่บัญชี 582-2-08553-0  

                         5.6  เงินฝากในบัญชีธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

สาขาบางบอน เลขที่บัญชี       089-2-21933-8  

                         5.7  เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

สาขาส านักเพชรบุรี เลขที่บัญชี  271-2-08164-5 

                         5.8  เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

สาขาส านักเพชรบุรี เลขที่บัญชี  271-2-07072-5  

                         5.9  รถยนต์ ยี่ห้อ VOLVO ลักษณะเก๋งสองตอน เลข

ทะเบียน 3ศ – 1349 กรุงเทพมหานคร 

                       5.10  รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะนั่งสามตอน เลข

ทะเบียน 1กว - 1289 กรุงเทพมหานคร  

                       5.11  รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะเก๋งสองตอน เลข

ทะเบียน ฎค - 2013 กรุงเทพมหานคร  
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 นอกจากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้มีค าสั่งให้ นายสุวัฒน์ 

จารุมณีโรจน์ แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง และคู่สมรส 

และบุคคลอ่ืนที่ถือทรัพย์สินไว้แทน ภายใน ๓๐ วัน ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 มาตรา 79 ด้วย 
 

จึงขอแถลงมาให้ทราบทั่วกัน  

 

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


