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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 4732/2560

ป.อ. มาตรา 83, 343
ป.วิ.อ. มาตรา 20
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
นายรวิ ปาตียาหรือปาตียาวงศ์

โจทก์
จําเลย

มาตรา 90, 289

จําเลยร่วมรับรูถ้ งึ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังของ บ. และ ม. ตลอดมา อีกทังจําเลยยังเป็ นผูล้ งลายมือชือในฐานะผูเ้ ช่าทีทําการของ บ. และเช่าหมายเลข
โทรศัพท์จากบริษทั ซ. เพือดําเนินการติดต่อธุรกิจของ บ. ซึงก็คอื การติดต่อซือขายหลักทรัพย์ ทังยังสามารถทําการแทน บ. ตังแต่
การเช่าสถานทีตังทีทําการ และซือหลักทรัพย์จากบริษทั ทีออกหลักทรัพย์และกลุม่ ของ บ. แล้วนํามาจําหน่ายต่อให้แก่นกั ลงทุน รวม
ทังออกใบหุน้ ให้แก่ลกู ค้าทัวไป พฤติการณ์ดงั กล่าวของจําเลยแสดงให้เห็นว่าจําเลยกับบุคคลทียังไม่ปรากฏชัดเป็ นตัวการร่วมกัน
กระทําความผิดฐานประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90, 289 ประกอบ ป.อ. มาตรา 83
การกระทําความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตาม ป.อ. มาตรา 343 ตังแต่โทรศัพท์หลองลวงผูเ้ สียหายทังสีขณะทีผูเ้ สีย
หายทังสีอยูท่ ประเทศออสเตรเลี
ี
ยจนกระทังผูเ้ สียหายทังสีโอนเงินเข้าบัญชีทเขตบริ
ี
หารพิเศษฮ่องกงเป็ นความผิดทีกระทํานอกราช
อาณาจักรตาม ป.วิ.อ. มาตรา 20 เมือพันตํารวจโท อ. เสนอความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชันเพือขอให้อยั การสูงสุดมอบ
หมายให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ ต่อมาอัยการสูงสุดมีคาํ สังมอบหมายให้พนักงานสอบสวนตาม
คําสังสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นพนักงานสอบสวนทีรับผิดชอบ ถือว่าคณะพนักงานสอบสวนดังกล่าวมีอาํ นาจทําการสอบสวนตาม
ป.วิ.อ. มาตรา 20 วรรคหนึง การสอบสวนในคดีนีจึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จงึ มีอาํ นาจฟ้ อง
___________________________
โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้ องขอให้ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 343 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90, 289 และให้จาํ เลยร่วมกันใช้เงินแก่นายไมเคิล ผูเ้ สียหายที 1 เป็ นเงิน 38,006.67 ดอลลาร์
สหรัฐ นายพอล ผูเ้ สียหายที 2 เป็ นเงิน 32,778.60 ดอลลาร์สหรัฐ นายรัสเชล ผูเ้ สียหายที 3 เป็ นเงิน 15,469.50 ดอลลาร์สหรัฐ และ
นายเอเดรียน ผูเ้ สียหายที 4 เป็ นเงิน 24,019.88 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็ นเงินทังสิน 110,274.67 ดอลลาร์สหรัฐ
จําเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90 วรรค
หนึง, 289 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จําคุก 3 ปี ทางนําสืบของจําเลยเป็ นประโยชน์ สมควรลดโทษให้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึงในสาม เป็ นจําคุก 2 ปี คืนของกลางแก่เจ้าของ ข้อหาและคําขออืนนอกจากนีให้ยก
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โจทก์และจําเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นว่า ลงโทษจําคุกจําเลย 2 ปี ทางนําสืบของจําเลยเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้หนึง
ในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 1 ปี 4 เดือน นอกจากทีแก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลชันต้น
โจทก์ฎกี า โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎกี า
จําเลยฎีกา โดยผูพ้ พิ ากษาซึงพิจารณาและลงชือในคําพิพากษาศาลชันต้นอนุญาตให้ฎกี าในปั ญหาข้อเท็จจริง
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบืองต้นรับฟั งเป็ นยุตวิ า่ จําเลยเป็ นพนักงานของเมสัน ทอมป์ สัน ในตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ าย
ธุรการและจําเลยลงลายมือชือในแบบฟอร์ม
คดีมปี ั ญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยประการแรกว่า การกระทําของจําเลยทีโจทก์บรรยายฟ้ องและนําสืบกล่าวหาว่า
จําเลยร่วมกันกระทําความผิดฐานประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ในนาม เบนสัน ดูปองท์ มอร์แกน
แปซิฟิค และบริษทั อีก 6 แห่ง โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังตามมาตรา 90 ประกอบมาตรา 289 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
นัน ไม่เป็ นความผิด เพราะจําเลยเป็ นเพียงพนักงานลูกจ้างในฝ่ ายธุรการ
กระทําการตามหน้าทีของฝ่ ายธุรการและตามคําสังของนายจ้าง โดยรับเพียงเงินเดือนตามทีลูกจ้างพึงได้รบั จําเลยไม่เคยได้รบั ค่านาย
หน้า ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนอืนจากการประกอบธุรกิจซือขายหลักทรัพย์ และไม่เคยได้รบั ส่วนแบ่งหรือประโยชน์อย่างอืนจากการ
ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และไม่ปรากฏว่าจําเลยเข้าไปตกลงทําสัญญาซือขายหลักทรัพย์ใด ๆ กับนักลงทุนชาวต่างชาติรวมถึงผูเ้ สีย
หายทังสี จําเลยไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือเป็ นกรรมการหรือผูม้ อี าํ นาจตัดสินใจหรือมีอาํ นาจในการออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับใน เบน
สัน ดูปองท์ มอร์แกน แปซิฟิคและบริษทั ทังหมด การกระทําของจําเลยจึงยังไม่เข้าลักษณะของการกระทําความผิดหรือไม่ แม้ขอ้ เท็จ
จริงจากทางนําสืบของโจทก์จะได้ความว่า จําเลยไม่ได้เป็ นผูท้ าํ สัญญาซือขายหลักทรัพย์กบั บริษทั ทีออกหลักทรัพย์ทงห้
ั าหลักทรัพย์
ตามฟ้ องและกลุม่ บรินตันก็ตาม แต่ปรากฏหลักฐานว่าจําเลยมีสว่ นเกียวข้องกับการซือหลักทรัพย์ดงั กล่าวในขันตอนการส่งเอกสาร
สัญญาซือขายหลักทรัพย์และการยืนยันการซือหลักทรัพย์รวมทังการแจ้งการชําระราคาค่าหลักทรัพย์แก่บริษทั ทีออกหลักทรัพย์และ
กลุม่ บรินตัน โดยจําเลยเป็ นผูป้ ระสานงานกับบริษทั Net Commerce Inc. และบริษทั ดังกล่าวได้สง่ สัญญาซือหลักทรัพย์และแจ้ง
จํานวนเงินทีต้องชําระมายังจําเลย ยิงไปกว่านันเมือเบนสัน ดูปองท์ ได้มกี ารโอนเงินชําระให้แก่บริษทั ทีออกหลักทรัพย์หรือกลุม่
บรินตันแล้ว จําเลยก็จะเป็ นผูแ้ จ้งการชําระเงินดังกล่าวไปยังบริษทั ทีออกหลักทรัพย์และกลุม่ บรินตัน นอกจากนีในขันตอนการออก
ใบหุน้ จําเลยยังเป็ นผูแ้ จ้งให้บริษทั ทีออกหลักทรัพย์ ออกใบหุน้ ในชือเบนสัน ดูปองท์ และจําเลยทําหน้าทีเป็ นผูป้ ระสานงานกับกลุม่
บรินตันในการออกใบหุน้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทีได้ความจากคําเบิกความของนางสาวศุภญาพยานโจทก์วา่ พยานมีหน้าทีในการ
ติดต่อให้บริษทั ทีออกหลักทรัพย์ออกใบหุน้ ให้แก่ลกู ค้าของเบนสัน ดูปองท์ และมอร์แกน แปซิฟิค จําเลยเป็ นหัวหน้าของพยานและจะ
เป็ นผูส้ งพยานว่
ั
าจะต้องติดต่อไปยังบริษทั ทีออกหลักทรัพย์ใดเพือให้ออกใบหุน้ ในบางครังจําเลยจะเป็ นผูร้ า่ งข้อความแล้วนํามาให้
พยานพิมพ์ขอ้ ความนันแล้วส่งไป โดยทีหัวกระดาษทีใช้ในการทํางานและอีเมลแอดเดรสทีใช้ในการติดต่อบริษทั ทีออกหลักทรัพย์กลุม่
บรินตัน และลูกค้านันระบุชอเบนสั
ื
น ดูปองท์ ไม่ใช่ชอเมสั
ื น ทอมป์ สัน หรือบริษทั ทักษิณ เอ็กซ์เพรส จํากัด ยิงไปกว่านันยังได้ความ
จากนางสาวศุภญาตอบคําถามค้านทนายจําเลยว่า หากมีปัญหาเกียวกับงาน พยานจะสอบถามจําเลย หากจําเลยไม่รกู้ จ็ ะสอบถาม
นายไทเลอร์ แสดงให้เห็นว่าจําเลยเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงและมีอาํ นาจตัดสินใจรองลงมาจากนายไทเลอร์ซงเป็
ึ นเจ้าของบริษทั ประกอบ
กับข้อเท็จจริงได้ความจากนางสาวสราญจิตว่า ก่อนทีพยานจะเข้าทํางาน จําเลยเป็ นผูด้ แู ลบัญชีคา่ ใช้จา่ ยของเมสัน ทอมป์ สัน แม้ใน
ภายหลังจําเลยได้มอบหมายให้พยานเป็ นผูด้ แู ลบัญชีรายรับรายจ่ายแทนตน แต่จาํ เลยก็ยงั คงเป็ นผูต้ รวจบัญชีคา่ ใช้จา่ ยทีพยานจัดทํา
เมือพิเคราะห์พฤติการณ์ของจําเลยดังกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับข้อเท็จจริงทีจําเลยนําสืบว่า จําเลยจบการศึกษาระดับปริญญาโท มี
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ความรูภ้ าษาอังกฤษเป็ นอย่างดี ย่อมชีให้เห็นว่า จําเลยร่วมรับรูถ้ งึ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็ นนายหน้าซือขายหลัก
ทรัพย์และค้าหลักทรัพย์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังของเบนสันดูปองท์ และมอร์แกน แปซิฟิค ตลอด
มา พิจารณาจากทีจําเลยเป็ นผูล้ งลายมือชือในฐานะผูเ้ ช่าทีทําการของเบนสัน ดูปองท์ ทีชัน 23 อาคารซีพที าวเวอร์ ถนนสีลม แขวง
สีลมเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร อันเป็ นสถานประกอบการของบริษทั เซอร์ฟคอร์ป จํากัด โดยจําเลยเช่าทีอยูด่ งั กล่าวและหมายเลข
โทรศัพท์จากบริษทั เซอร์ฟคอร์ป จํากัด แสดงให้เห็นว่าจําเลยในฐานะผูจ้ ดั การทัวไปย่อมต้องรูว้ า่ เบนสัน ดูปองท์ เช่าอาคารและ
หมายเลขโทรศัพท์เพือดําเนินงานติดต่อธุรกิจของเบนสัน ดูปองท์ ซึงก็คอื การติดต่อซือขายหลักทรัพย์นนเอง
ั
แสดงว่าจําเลยมิใช่
พนักงานธุรการของเบนสัน ดูปองท์ แต่จาํ เลยเป็ นตัวแทนเบนสัน ดูปองท์ สามารถทําการแทนเบนสัน ดูปองท์ ตังแต่การเช่าสถานที
ตังทีทําการของเบนสัน ดูปองท์ รวมทังการซือหลักทรัพย์จากบริษทั ทีออกหลักทรัพย์และกลุม่ บรินตันแล้วนํามาจําหน่ายต่อให้แก่นกั
ลงทุน รวมทังการออกใบหุน้ ให้แก่ลกู ค้าด้วย ทีจําเลยฎีกาว่า จําเลยมิใช่ผตู้ ดิ ต่อซือหุน้ ตกลงราคาค่าหุน้ และกําหนดจํานวนหุน้ ทีจะ
ซือจากบริษทั Net Commerce Inc. มาแต่ตน้ จริง จําเลยมีหน้าทีเพียงแต่การรับส่งเอกสารเท่านัน ในข้อนีเห็นว่า นางสาวดวงพร
พยานโจทก์ได้เบิกความไว้ชดั เจนแล้วว่า ในการดําเนินการของเบนสัน ดูปองท์ และมอร์แกน แปซิฟิค ได้แบ่งแยกหน้าทีของพนักงาน
ออกจากกันอย่างชัดเจน แบ่งแยกกันทําเป็ นขันตอนและขบวนการ กล่าวคือ พนักงานทีเรียกว่า TQ มีหน้าทีโทรศัพท์ชกั ชวนนัก
ลงทุนให้ซอหลั
ื กทรัพย์ เมือนักลงทุนรายใดสนใจทีจะลงทุนซือหลักทรัพย์พนักงานทีเรียกว่า OPENER จะเป็ นผูต้ ดิ ต่อกับนักลงทุน
เหล่านัน พนักงานทีเรียกว่า COOLER จะเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําหรือตอบปั ญหาในเชิงลึกแก่นกั ลงทุน ส่วนจําเลยมีสว่ นเกียวข้องกับการ
ซือขายหลักทรัพย์ในขันตอนการส่งเอกสารสัญญาซือขายหลักทรัพย์และการยืนยันการซือหลักทรัพย์รวมทังการแจ้งการชําระราคาค่า
หลักทรัพย์แก่บริษทั ทีออกหลักทรัพย์ อันเป็ นการแบ่งหน้าทีกันทํา แม้จาํ เลยไม่ได้เป็ นผูท้ าํ สัญญาซือขายหลักทรัพย์กบั บริษทั ทีออก
หลักทรัพย์ แต่จาํ เลยก็มสี ว่ นเกียวข้องกับการซือหลักทรัพย์ในขันตอนการส่งเอกสารสัญญาซือขายหลักทรัพย์และการยืนยันซือหลัก
ทรัพย์รวมทังการแจ้งชําระราคาค่าหลักทรัพย์แก่บริษทั ทีออกหลักทรัพย์และกลุม่ บรินตัน โดยจําเลยเป็ นผูป้ ระสานงานกับบริษทั Net
Commerce Inc. เมือเบนสัน ดูปองท์ โอนเงินชําระให้แก่ บริษทั ทีออกหลักทรัพย์หรือกลุม่ บรินตันแล้ว จําเลยก็เป็ นผูแ้ จ้งการชําระเงิน
ดังกล่าวไปยังบริษทั ทีออกหลักทรัพย์และกลุม่ บรินตัน พฤติการณ์ดงั กล่าวของจําเลยแสดงให้เห็นว่า จําเลยกับบุคคลทียังไม่ปรากฏ
ชัดเป็ นตัวการร่วมกันกระทําความผิดฐานประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์โดยไม่
ได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90, 289
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ฎีกาข้อนีของจําเลยฟั งไม่ขนึ
ปั ญหาทีต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจําเลยมีวา่ โจทก์มอี าํ นาจฟ้ องหรือไม่ จําเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มอี าํ นาจฟ้ องเพราะ
ดําเนินการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจําเลยอ้างว่า สําหรับความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนาย
หน้าซือขายหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90, 289 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นัน เป็ นการกระทําทีโจทก์กล่าวอ้างใน
คําฟ้ องและทีโจทก์นําสืบในการพิจารณาเป็ นการกระทําความผิดซึงเหตุเกิดทีแขวงสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เกียวพันกัน จึงเป็ นความผิดทีกระทําลงในราช
อาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคหนึง ดังนัน การสอบสวนจึงต้องดําเนินการโดยคณะพนักงานสอบสวนตามคํา
สังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที 597/2544 เรือง แต่งตังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน โดยมีพลตํารวจโทชัชจ์ เป็ นหัวหน้างาน
สืบสวนสอบสวน ดังนัน พลตํารวจโทชัชจ์จงึ เป็ นพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบในข้อหานี ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา มาตรา 18 แต่ในคดีนีอัยการสูงสุดหรือผูร้ กั ษาการแทนทําหน้าทีเป็ นพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบจัดการอย่างหนึงตามที
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 140 ทังในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์
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โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ซึงเป็ นความผิดทีกระทําในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 4 ส่วนความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 เป็ นความผิดที
การกระทําส่วนหนึงส่วนใดได้กระทําในราชอาณาจักร ซึงกฎหมายให้ถอื ว่าความผิดนันได้กระทําในราชอาณาจักรตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 5 วรรคหนึง อัยการสูงสุดหรือผูร้ กั ษาการแทนจึงไม่มอี าํ นาจหน้าทีตามกฎหมายในอันทีจะทําหน้าทีพนักงาน
สอบสวนผูร้ บั ผิดชอบการสอบสวนคดีนีทังสองฐานความผิดได้ เมือการสอบสวนไม่ชอบ โจทก์จงึ ไม่มอี าํ นาจฟ้ อง ตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 2 (6), 18, 140 และมาตรา 120 เห็นว่า สําหรับความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจหลัก
ทรัพย์ประเภทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ได้ความตามทางนําสืบของโจทก์วา่
เมือวันที 26 กรกฎาคม 2544 นางสาวดวงพรกับนางสาวปฐมาภรณ์ และ พันตํารวจโทชัดชัย กับพวกได้นําหมายค้นของศาลไปตรวจ
ค้นทีบริษทั อัศวินเอ็กซ์เพรส จํากัด ตังอยูท่ อาคารเศรษฐี
ี
วรรณ เลขที 139 ชัน 19 ถนนปั น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พบพนักงานของบริษทั และเอกสารแนะนําทีมีชอของเบนสั
ื
น ดูปองท์ และมอร์แกน แปซิฟิคและใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ ในวัน
เดียวกันนัน ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติได้มคี าํ สังแต่งตังพันตํารวจโทอดุลย์ กับพันตํารวจโทชัดชัยและเจ้าพนักงานตํารวจอีกหลาย
คนให้เป็ นคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี ตามคําสังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที 597/2544 เรือง แต่งตังคณะพนักงานสืบสวน
สอบสวน และในวันดังกล่าวนางสาวดวงพรในฐานะผูร้ บั มอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษเบนสัน ดูปองท์
และมอร์แกน แปซิฟิค หลังจากนันนางสาวดวงพรและพันตํารวจโทอดุลย์กบั พวกได้เข้าตรวจค้นทีโกดังของบริษทั คลังสินค้าเอเชีย
ธนะวัฒน์ จํากัด พบเอกสารทีเกียวข้องกับเบนสันดูปองท์ และมอร์แกน แปซิฟิค จํานวนมากแล้วตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลและ
เอกสารจึงทราบว่า เบนสัน ดูปองท์ หรือเบนสัน ดูปองท์ แคปปิ ตอล เมเนจเม้นท์ อิงค์ เป็ นนิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตาม
กฎหมายของหมูเ่ กาะบริตชิ เวอร์จนิ นางสาวเจนิเฟอร์ ภริยานายไทเลอร์ เจ้าของเบนสัน ดูปองท์ และมอร์แกน แปซิฟิค ได้ขอจด
ทะเบียนจัดตัง เมสัน ทอมป์ สัน เป็ นสํานักงานผูแ้ ทนในประเทศไทยโดยมีจาํ เลยเป็ นผูเ้ ช่าอาคารสํานักงานเพือเป็ นสํานักงานของเบน
สัน ดูปองท์และเช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์และทีอยูก่ บั บริษทั เซอร์ฟคอร์ป จํากัด บริษทั ไอยราธุรกิจ จํากัด บริษทั เวียงฟ้ าธุรกิจ
จํากัด เพือใช้เป็ นสถานทีในการดําเนินงานในนามของเบนสัน ดูปองท์ และมอร์แกน แปซิฟิค บริษทั ทังหมดมีความเกียวข้องกันโดยมี
พนักงานส่วนใหญ่ของบริษทั เหล่านันเป็ นพนักงานชุดเดียวกัน ทังยังมีการใช้บริษทั เหล่านีในการจัดส่งเอกสารแนะนําบริษทั ทีออก
หลักทรัพย์ตามฟ้ อง จึงเท่ากับยืนยันว่าจําเลยร่วมกันกระทําผิดฐานประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และ
ค้าหลักทรัพย์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังในราชอาณาจักร เห็นว่า จากทางนําสืบของโจทก์เป็ นการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เป็ นการปฏิบตั ไิ ปตามอํานาจและหน้าทีเพือทีจะทราบรายละเอียดแห่งความผิด เมือพบ
เอกสารและความเชือมโยงบริษทั ดังกล่าวในข้างต้นในการดําเนินการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจนในทีสุดผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มคี าํ สังแต่งตังพันตํารวจโทอดุลย์กบั พันตํารวจโทชัดชัยและเจ้าพนักงานอีกหลายคนให้เป็ นคณะพนักงาน
สืบสวน ตามคําสังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที 597/2544 เรือง แต่งตังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ซึงได้ความจากพยานโจทก์ต่อ
ไปอีกว่าพันตํารวจโทอดุลย์กบั พวกได้สอบคําให้การพยานทีเกียวข้องและได้รวบรวมข้อเท็จจริงคดีนีโดยสอบคําให้การผูเ้ สียหายที 2
ที 3 และที 4 และพยานอีก 4 ปาก ทีประเทศออสเตรเลีย ระหว่างทําการสอบสวนพันตํารวจโทอดุลย์เห็นว่า คดีนีเป็ นความผิดทีมีโทษ
ตามกฎหมายไทย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 แต่ได้กระทํานอกราชอาณาจักรไทย จึงเสนอความ
เห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาให้อยั การสูงสุดมอบหมายให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ ซึงต่อมาเมือวันที 16
มกราคม 2546 อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนตามคําสังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที 597/2544 เป็ นพนักงานสอบสวน
ทีรับผิดชอบในคดีนี และต่อมาเมือวันที 18 กรกฎาคม 2550 อัยการสูงสุดมีคาํ สังมอบหมายพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบในคดีนีเพิม
เติม เห็นว่า เฉพาะความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 โจทก์บรรยายฟ้ องและนําสืบยืนยัน
ว่า จําเลยกับพวกร่วมกันกระทําผิดฐานฉ้อโกงประชาชนกล่าวคือ ชักชวนให้นกั ลงทุนซือหลักทรัพย์โดยในระหว่างผูเ้ สียหายทังสีอยูท่ ี
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ประเทศออสเตรเลียได้มโี ทรศัพท์ทางไกลจากชาวต่างชาติซงอ้
ึ างว่า เป็ นทีปรึกษาการลงทุนโทรศัพท์จากเบนสัน ดูปองท์ ซึงตังอยูใ่ น
ประเทศไทยชักชวนให้ผเู้ สียหายที 1 ที 2 และที 3 ลงทุนซือขายหลักทรัพย์ตามฟ้ องโดยอ้างว่าเป็ นหลักทรัพย์ทดีี มากและจะทํากําไร
ได้มาก โดยไม่ได้แจ้งว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ทมีี ขอ้ จํากัดตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นเหตุให้ผู้
เสียหายทังสีหลงเชือสังซือหลักทรัพย์ตามฟ้ องจํานวนหลายครังโดยได้โอนเงินชําระราคาหลักทรัพย์ดงั กล่าวและค่าธรรมเนียมในการ
ซือขายเข้าบัญชีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของเบนสัน ดูปองท์ แคปปิ ตอล เมเนจเม้นท์ อิงค์ ทีเขตบริหารพิเศษฮ่องกง การกระ
ทําดังกล่าวทังหมดตังแต่โทรศัพท์หลอกลวงผูเ้ สียหายทังสีขณะทีผูเ้ สียหายทังสีอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย จนกระทังผูเ้ สียหายทังสีโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของเบนสัน ดูปองท์ แคปปิ ตอล เมเนจเม้นท์ อิงค์ ทีเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จึงเป็ นความ
ผิดทีกระทํานอกราชอาณาจักร ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 20 บัญญัตวิ า่ ถ้าความผิดซึงมีโทษตามกฎหมาย
ไทยได้กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อยั การสูงสุดหรือผูร้ กั ษาการแทนเป็ นพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบหรือจะมอบหมาย
หน้าทีนันให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได้ เมือคดีนีพันตํารวจโทอดุลย์เสนอ
ความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชันเพือขอให้อยั การสูงสุดมอบหมายให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิด
ชอบในคดีนี ต่อมาเมือวันที 16 มกราคม 2546 อัยการสูงสุดมีคาํ สังมอบหมายให้พนักงานสอบสวนตามคําสังสํานักงานตํารวจแห่ง
ชาติ ที 597/2544 เป็ นพนักงานสอบสวนทีรับผิดชอบในคดีนี ถือว่าคณะพนักงานสอบสวนในคดีนีมีอาํ นาจทําการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 20 วรรคหนึง การสอบสวนในคดีนีจึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จงึ มีอาํ นาจฟ้ องคดี
ฎีกาข้อนีของจําเลยฟั งไม่ขนึ
พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้บงั คับคดีไปตามคําพิพากษาศาลชันต้น
(วีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี-รังสรรค์ ดวงพัตรา-ชลิศร์ สวัสดิทตั )
ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นางสิรกิ ุล จงจิตเกษม เจริญกิจราษฎร์
ศาลอุทธรณ์ - นายชัยฤทธิ เทวะผลิน
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น

อ

/

หมายเหตุ
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