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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 4732/2560 พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ โจทก์

นายรว ิปาตยีาหรอืปาตยีาวงศ์ จาํเลย

ป.อ. มาตรา 83, 343

ป.ว.ิอ. มาตรา 20

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90, 289

จาํเลยรว่มรบัรูถ้งึการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทเป็นนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยโ์ดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรี

วา่การกระทรวงการคลงัของ บ. และ ม. ตลอดมา อกีทั �งจาํเลยยงัเป็นผูล้งลายมอืชื�อในฐานะผูเ้ชา่ที�ทาํการของ บ. และเชา่หมายเลข

โทรศพัทจ์ากบรษิทั ซ. เพื�อดาํเนินการตดิต่อธรุกจิของ บ. ซึ�งกค็อืการตดิต่อซื�อขายหลกัทรพัย ์ทั �งยงัสามารถทาํการแทน บ. ตั �งแต่

การเชา่สถานที�ตั �งที�ทาํการ และซื�อหลกัทรพัยจ์ากบรษิทัที�ออกหลกัทรพัยแ์ละกลุม่ของ บ. แลว้นํามาจาํหน่ายต่อใหแ้ก่นกัลงทนุ รวม

ทั �งออกใบหุน้ใหแ้ก่ลกูคา้ทั �วไป พฤตกิารณ์ดงักลา่วของจาํเลยแสดงใหเ้หน็วา่จาํเลยกบับุคคลที�ยงัไมป่รากฏชดัเป็นตวัการรว่มกนั

กระทาํความผดิฐานประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทเป็นนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละคา้หลกัทรพัยโ์ดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตจาก

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90, 289 ประกอบ ป.อ. มาตรา 83

การกระทาํความผดิฐานรว่มกนัฉ้อโกงประชาชนตาม ป.อ. มาตรา 343 ตั �งแต่โทรศพัทห์ลองลวงผูเ้สยีหายทั �งสี�ขณะที�ผูเ้สยี

หายทั �งสี�อยูท่ี�ประเทศออสเตรเลยีจนกระทั �งผูเ้สยีหายทั �งสี�โอนเงนิเขา้บญัชทีี�เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงเป็นความผดิที�กระทาํนอกราช

อาณาจกัรตาม ป.ว.ิอ. มาตรา 20 เมื�อพนัตาํรวจโท อ. เสนอความเหน็ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั �นเพื�อขอใหอ้ยัการสงูสดุมอบ

หมายใหส้าํนกังานตาํรวจแหง่ชาตเิป็นพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ ต่อมาอยัการสงูสดุมคีาํสั �งมอบหมายใหพ้นกังานสอบสวนตาม

คาํสั �งสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาตเิป็นพนกังานสอบสวนที�รบัผดิชอบ ถอืวา่คณะพนกังานสอบสวนดงักลา่วมอีาํนาจทาํการสอบสวนตาม

ป.ว.ิอ. มาตรา 20 วรรคหนึ�ง การสอบสวนในคดนีี�จงึชอบดว้ยกฎหมาย โจทกจ์งึมอีาํนาจฟ้อง

___________________________

โจทกฟ้์องและแกไ้ขฟ้องขอใหล้งโทษจาํเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 343 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90, 289 และใหจ้าํเลยรว่มกนัใชเ้งนิแก่นายไมเคลิ ผูเ้สยีหายที� 1 เป็นเงนิ 38,006.67 ดอลลาร์

สหรฐั นายพอล ผูเ้สยีหายที� 2 เป็นเงนิ 32,778.60 ดอลลารส์หรฐั นายรสัเชล ผูเ้สยีหายที� 3 เป็นเงนิ 15,469.50 ดอลลารส์หรฐั และ

นายเอเดรยีน ผูเ้สยีหายที� 4 เป็นเงนิ 24,019.88 ดอลลารส์หรฐั รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 110,274.67 ดอลลารส์หรฐั

จาํเลยใหก้ารปฏเิสธ

ศาลชั �นตน้พพิากษาวา่ จาํเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90 วรรค

หนึ�ง, 289 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จาํคกุ 3 ปี ทางนําสบืของจาํเลยเป็นประโยชน์ สมควรลดโทษใหต้ามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ�งในสาม เป็นจาํคกุ 2 ปี คนืของกลางแก่เจา้ของ ขอ้หาและคาํขออื�นนอกจากนี�ใหย้ก
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โจทกแ์ละจาํเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พพิากษาแกเ้ป็นวา่ ลงโทษจาํคกุจาํเลย 2 ปี ทางนําสบืของจาํเลยเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา ลดโทษใหห้นึ�ง

ในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจาํคกุ 1 ปี 4 เดอืน นอกจากที�แกใ้หเ้ป็นไปตามคาํพพิากษาศาลชั �นตน้

โจทกฎ์กีา โดยอยัการสงูสดุรบัรองใหฎ้กีา

จาํเลยฎกีา โดยผูพ้พิากษาซึ�งพจิารณาและลงชื�อในคาํพพิากษาศาลชั �นตน้อนุญาตใหฎ้กีาในปัญหาขอ้เทจ็จรงิ

ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ ขอ้เทจ็จรงิเบื�องตน้รบัฟังเป็นยตุวิา่ จาํเลยเป็นพนกังานของเมสนั ทอมป์สนั ในตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย

ธรุการและจาํเลยลงลายมอืชื�อในแบบฟอรม์

คดมีปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของจาํเลยประการแรกวา่ การกระทาํของจาํเลยที�โจทกบ์รรยายฟ้องและนําสบืกลา่วหาวา่

จาํเลยรว่มกนักระทาํความผดิฐานประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยใ์นนาม เบนสนั ดปูองท ์มอรแ์กน

แปซฟิิค และบรษิทัอกี 6 แหง่ โดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัตามมาตรา 90 ประกอบมาตรา 289 แหง่

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� นั �น ไมเ่ป็นความผดิ เพราะจาํเลยเป็นเพยีงพนกังานลกูจา้งในฝ่ายธรุการ

กระทาํการตามหน้าที�ของฝ่ายธรุการและตามคาํสั �งของนายจา้ง โดยรบัเพยีงเงนิเดอืนตามที�ลกูจา้งพงึไดร้บั จาํเลยไมเ่คยไดร้บัคา่นาย

หน้า คา่ธรรมเนียม คา่ตอบแทนอื�นจากการประกอบธรุกจิซื�อขายหลกัทรพัย ์และไมเ่คยไดร้บัสว่นแบง่หรอืประโยชน์อยา่งอื�นจากการ

ประกอบธรุกจิ หลกัทรพัยแ์ละไมป่รากฏวา่จาํเลยเขา้ไปตกลงทาํสญัญาซื�อขายหลกัทรพัยใ์ด ๆ กบันกัลงทนุชาวต่างชาตริวมถงึผูเ้สยี

หายทั �งสี� จาํเลยไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้หรอืเป็นกรรมการหรอืผูม้อีาํนาจตดัสนิใจหรอืมอีาํนาจในการออกกฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัใน เบน

สนั ดปูองท ์มอรแ์กน แปซฟิิคและบรษิทัทั �งหมด การกระทาํของจาํเลยจงึยงัไมเ่ขา้ลกัษณะของการกระทาํความผดิหรอืไม ่แมข้อ้เทจ็

จรงิจากทางนําสบืของโจทกจ์ะไดค้วามวา่ จาํเลยไมไ่ดเ้ป็นผูท้าํสญัญาซื�อขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัที�ออกหลกัทรพัยท์ั �งหา้หลกัทรพัย์

ตามฟ้องและกลุม่บรนิตั �นกต็าม แต่ปรากฏหลกัฐานวา่จาํเลยมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการซื�อหลกัทรพัยด์งักลา่วในขั �นตอนการสง่เอกสาร

สญัญาซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละการยนืยนัการซื�อหลกัทรพัยร์วมทั �งการแจง้การชาํระราคาคา่หลกัทรพัยแ์ก่บรษิทัที�ออกหลกัทรพัยแ์ละ

กลุม่บรนิตั �น โดยจาํเลยเป็นผูป้ระสานงานกบับรษิทั Net Commerce Inc. และบรษิทัดงักลา่วไดส้ง่สญัญาซื�อหลกัทรพัยแ์ละแจง้

จาํนวนเงนิที�ตอ้งชาํระมายงัจาํเลย ยิ�งไปกวา่นั �นเมื�อเบนสนั ดปูองท ์ไดม้กีารโอนเงนิชาํระใหแ้ก่บรษิทัที�ออกหลกัทรพัยห์รอืกลุม่

บรนิตั �นแลว้ จาํเลยกจ็ะเป็นผูแ้จง้การชาํระเงนิดงักลา่วไปยงับรษิทัที�ออกหลกัทรพัยแ์ละกลุม่บรนิตั �น นอกจากนี�ในขั �นตอนการออก

ใบหุน้ จาํเลยยงัเป็นผูแ้จง้ใหบ้รษิทัที�ออกหลกัทรพัย ์ออกใบหุน้ในชื�อเบนสนั ดปูองท ์และจาํเลยทาํหน้าที�เป็นผูป้ระสานงานกบักลุม่

บรนิตั �นในการออกใบหุน้ สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิที�ไดค้วามจากคาํเบกิความของนางสาวศุภญาพยานโจทกว์า่ พยานมหีน้าที�ในการ

ตดิต่อใหบ้รษิทัที�ออกหลกัทรพัยอ์อกใบหุน้ใหแ้ก่ลกูคา้ของเบนสนั ดปูองท ์และมอรแ์กน แปซฟิิค จาํเลยเป็นหวัหน้าของพยานและจะ

เป็นผูส้ ั �งพยานวา่จะตอ้งตดิต่อไปยงับรษิทัที�ออกหลกัทรพัยใ์ดเพื�อใหอ้อกใบหุน้ ในบางครั �งจาํเลยจะเป็นผูร้า่งขอ้ความแลว้นํามาให้

พยานพมิพข์อ้ความนั �นแลว้สง่ไป โดยที�หวักระดาษที�ใชใ้นการทาํงานและอเีมลแอดเดรสที�ใชใ้นการตดิต่อบรษิทัที�ออกหลกัทรพัยก์ลุม่

บรนิตั �น และลกูคา้นั �นระบุชื�อเบนสนั ดปูองท ์ไมใ่ชช่ื�อเมสนั ทอมป์สนั หรอืบรษิทัทกัษณิ เอก็ซเ์พรส จาํกดั ยิ�งไปกวา่นั �นยงัไดค้วาม

จากนางสาวศุภญาตอบคาํถามคา้นทนายจาํเลยวา่ หากมปัีญหาเกี�ยวกบังาน พยานจะสอบถามจาํเลย หากจาํเลยไมรู่ก้จ็ะสอบถาม

นายไทเลอร ์แสดงใหเ้หน็วา่จาํเลยเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูและมอีาํนาจตดัสนิใจรองลงมาจากนายไทเลอรซ์ึ�งเป็นเจา้ของบรษิทั ประกอบ

กบัขอ้เทจ็จรงิไดค้วามจากนางสาวสราญจติวา่ ก่อนที�พยานจะเขา้ทาํงาน จาํเลยเป็นผูด้แูลบญัชคีา่ใชจ้า่ยของเมสนั ทอมป์สนั แมใ้น

ภายหลงัจาํเลยไดม้อบหมายใหพ้ยานเป็นผูด้แูลบญัชรีายรบัรายจา่ยแทนตน แต่จาํเลยกย็งัคงเป็นผูต้รวจบญัชคีา่ใชจ้า่ยที�พยานจดัทาํ

เมื�อพเิคราะหพ์ฤตกิารณ์ของจาํเลยดงักลา่วมาขา้งตน้ ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิที�จาํเลยนําสบืวา่ จาํเลยจบการศกึษาระดบัปรญิญาโท มี
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ความรูภ้าษาองักฤษเป็นอยา่งด ียอ่มชี�ใหเ้หน็วา่ จาํเลยรว่มรบัรูถ้งึการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทเป็นนายหน้าซื�อขายหลกั

ทรพัยแ์ละคา้หลกัทรพัยโ์ดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัของเบนสนัดปูองท ์และมอรแ์กน แปซฟิิค ตลอด

มา พจิารณาจากที�จาํเลยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในฐานะผูเ้ชา่ที�ทาํการของเบนสนั ดปูองท ์ที�ช ั �น 23 อาคารซพีทีาวเวอร ์ถนนสลีม แขวง

สลีมเขตบางรกั กรงุเทพมหานคร อนัเป็นสถานประกอบการของบรษิทัเซอรฟ์คอรป์ จาํกดั โดยจาํเลยเชา่ที�อยูด่งักลา่วและหมายเลข

โทรศพัทจ์ากบรษิทัเซอรฟ์คอรป์ จาํกดั แสดงใหเ้หน็วา่จาํเลยในฐานะผูจ้ดัการทั �วไปยอ่มตอ้งรูว้า่เบนสนั ดปูองท ์เชา่อาคารและ

หมายเลขโทรศพัทเ์พื�อดาํเนินงานตดิต่อธรุกจิของเบนสนั ดปูองท ์ซึ�งกค็อืการตดิต่อซื�อขายหลกัทรพัยน์ั �นเอง แสดงวา่จาํเลยมใิช่

พนกังานธรุการของเบนสนั ดปูองท ์แต่จาํเลยเป็นตวัแทนเบนสนั ดปูองท ์สามารถทาํการแทนเบนสนั ดปูองท ์ตั �งแต่การเชา่สถานที�

ตั �งที�ทาํการของเบนสนั ดปูองท ์รวมทั �งการซื�อหลกัทรพัยจ์ากบรษิทัที�ออกหลกัทรพัยแ์ละกลุม่บรนิตั �นแลว้นํามาจาํหน่ายต่อใหแ้ก่นกั

ลงทนุ รวมทั �งการออกใบหุน้ใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ย ที�จาํเลยฎกีาวา่ จาํเลยมใิชผู่ต้ดิต่อซื�อหุน้ ตกลงราคาคา่หุน้ และกาํหนดจาํนวนหุน้ที�จะ

ซื�อจากบรษิทั Net Commerce Inc. มาแต่ตน้จรงิ จาํเลยมหีน้าที�เพยีงแต่การรบัสง่เอกสารเทา่นั �น ในขอ้นี�เหน็วา่ นางสาวดวงพร

พยานโจทกไ์ดเ้บกิความไวช้ดัเจนแลว้วา่ ในการดาํเนินการของเบนสนั ดปูองท ์และมอรแ์กน แปซฟิิค ไดแ้บง่แยกหน้าที�ของพนกังาน

ออกจากกนัอยา่งชดัเจน แบง่แยกกนัทาํเป็นขั �นตอนและขบวนการ กลา่วคอื พนกังานที�เรยีกวา่ TQ มหีน้าที�โทรศพัทช์กัชวนนกั

ลงทนุใหซ้ื�อหลกัทรพัย ์เมื�อนกัลงทนุรายใดสนใจที�จะลงทนุซื�อหลกัทรพัยพ์นกังานที�เรยีกวา่ OPENER จะเป็นผูต้ดิต่อกบันกัลงทนุ

เหลา่นั �น พนกังานที�เรยีกวา่ COOLER จะเป็นผูใ้หค้าํแนะนําหรอืตอบปัญหาในเชงิลกึแก่นกัลงทนุ สว่นจาํเลยมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการ

ซื�อขายหลกัทรพัยใ์นขั �นตอนการสง่เอกสารสญัญาซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละการยนืยนัการซื�อหลกัทรพัยร์วมทั �งการแจง้การชาํระราคาคา่

หลกัทรพัยแ์ก่บรษิทัที�ออกหลกัทรพัย ์อนัเป็นการแบง่หน้าที�กนัทาํ แมจ้าํเลยไมไ่ดเ้ป็นผูท้าํสญัญาซื�อขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัที�ออก

หลกัทรพัย ์แต่จาํเลยกม็สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการซื�อหลกัทรพัยใ์นขั �นตอนการสง่เอกสารสญัญาซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละการยนืยนัซื�อหลกั

ทรพัยร์วมทั �งการแจง้ชาํระราคาคา่หลกัทรพัยแ์ก่บรษิทัที�ออกหลกัทรพัยแ์ละกลุม่บรนิตั �น โดยจาํเลยเป็นผูป้ระสานงานกบับรษิทั Net

Commerce Inc. เมื�อเบนสนั ดปูองท ์โอนเงนิชาํระใหแ้ก่ บรษิทัที�ออกหลกัทรพัยห์รอืกลุม่บรนิตั �นแลว้ จาํเลยกเ็ป็นผูแ้จง้การชาํระเงนิ

ดงักลา่วไปยงับรษิทัที�ออกหลกัทรพัยแ์ละกลุม่บรนิตั �น พฤตกิารณ์ดงักลา่วของจาํเลยแสดงใหเ้หน็วา่ จาํเลยกบับุคคลที�ยงัไมป่รากฏ

ชดัเป็นตวัการรว่มกนักระทาํความผดิฐานประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทเป็นนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละคา้หลกัทรพัยโ์ดยไม่

ไดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90, 289

ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ฎกีาขอ้นี�ของจาํเลยฟังไมข่ึ�น

ปัญหาที�ตอ้งวนิิจฉยัต่อไปตามฎกีาของจาํเลยมวีา่ โจทกม์อีาํนาจฟ้องหรอืไม ่จาํเลยฎกีาวา่ โจทกไ์มม่อีาํนาจฟ้องเพราะ

ดาํเนินการสอบสวนโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย โดยจาํเลยอา้งวา่ สาํหรบัความผดิฐานรว่มกนัประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทนาย

หน้าซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละคา้หลกัทรพัยโ์ดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90, 289 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นั �น เป็นการกระทาํที�โจทกก์ลา่วอา้งใน

คาํฟ้องและที�โจทกนํ์าสบืในการพจิารณาเป็นการกระทาํความผดิซึ�งเหตุเกดิที�แขวงสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั แขวงทุง่มหาเมฆ

เขตสาทร กรงุเทพมหานคร และตาํบลสเุทพ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่เกี�ยวพนักนั จงึเป็นความผดิที�กระทาํลงในราช

อาณาจกัร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคหนึ�ง ดงันั �น การสอบสวนจงึตอ้งดาํเนินการโดยคณะพนกังานสอบสวนตามคาํ

สั �งสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิที� 597/2544 เรื�อง แต่งตั �งคณะพนกังานสบืสวนสอบสวน โดยมพีลตาํรวจโทชชัจ ์เป็นหวัหน้างาน

สบืสวนสอบสวน ดงันั �น พลตาํรวจโทชชัจจ์งึเป็นพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบในขอ้หานี� ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญา มาตรา 18 แต่ในคดนีี�อยัการสงูสดุหรอืผูร้กัษาการแทนทาํหน้าที�เป็นพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบจดัการอยา่งหนึ�งตามที�

บญัญตัไิวใ้นมาตรา 140 ทั �งในความผดิฐานรว่มกนัประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละคา้หลกัทรพัย์
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โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั ซึ�งเป็นความผดิที�กระทาํในราชอาณาจกัรตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 4 สว่นความผดิฐานรว่มกนัฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 เป็นความผดิที�

การกระทาํสว่นหนึ�งสว่นใดไดก้ระทาํในราชอาณาจกัร ซึ�งกฎหมายใหถ้อืวา่ความผดินั �นไดก้ระทาํในราชอาณาจกัรตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 5 วรรคหนึ�ง อยัการสงูสดุหรอืผูร้กัษาการแทนจงึไมม่อีาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายในอนัที�จะทาํหน้าที�พนกังาน

สอบสวนผูร้บัผดิชอบการสอบสวนคดนีี�ทั �งสองฐานความผดิได ้เมื�อการสอบสวนไมช่อบ โจทกจ์งึไมม่อีาํนาจฟ้อง ตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 2 (6), 18, 140 และมาตรา 120 เหน็วา่ สาํหรบัความผดิฐานรว่มกนัประกอบธรุกจิหลกั

ทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละคา้หลกัทรพัยโ์ดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตร ีไดค้วามตามทางนําสบืของโจทกว์า่

เมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม 2544 นางสาวดวงพรกบันางสาวปฐมาภรณ์ และ พนัตาํรวจโทชดัชยั กบัพวกไดนํ้าหมายคน้ของศาลไปตรวจ

คน้ที�บรษิทัอศัวนิเอก็ซเ์พรส จาํกดั ตั �งอยูท่ี�อาคารเศรษฐวีรรณ เลขที� 139 ชั �น 19 ถนนปั�น แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร

พบพนกังานของบรษิทัและเอกสารแนะนําที�มชีื�อของเบนสนั ดปูองท ์และมอรแ์กน แปซฟิิคและใบเรยีกเกบ็เงนิคา่โทรศพัท ์ในวนั

เดยีวกนันั �น ผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาตไิดม้คีาํสั �งแต่งตั �งพนัตาํรวจโทอดลุย ์กบัพนัตาํรวจโทชดัชยัและเจา้พนกังานตาํรวจอกีหลาย

คนใหเ้ป็นคณะพนกังานสอบสวนในคดนีี� ตามคาํสั �งสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิที� 597/2544 เรื�อง แต่งตั �งคณะพนกังานสบืสวน

สอบสวน และในวนัดงักลา่วนางสาวดวงพรในฐานะผูร้บัมอบอาํนาจจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดก้ลา่วโทษเบนสนั ดปูองท์

และมอรแ์กน แปซฟิิค หลงัจากนั �นนางสาวดวงพรและพนัตาํรวจโทอดลุยก์บัพวกไดเ้ขา้ตรวจคน้ที�โกดงัของบรษิทัคลงัสนิคา้เอเชยี

ธนะวฒัน์ จาํกดั พบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัเบนสนัดปูองท ์และมอรแ์กน แปซฟิิค จาํนวนมากแลว้ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากขอ้มลูและ

เอกสารจงึทราบวา่ เบนสนั ดปูองท ์หรอืเบนสนั ดปูองท ์แคปปิตอล เมเนจเมน้ท ์องิค ์เป็นนิตบุิคคลที�จดทะเบยีนจดัตั �งขึ�นตาม

กฎหมายของหมูเ่กาะบรติชิ เวอรจ์นิ นางสาวเจนิเฟอร ์ภรยิานายไทเลอร ์เจา้ของเบนสนั ดปูองท ์และมอรแ์กน แปซฟิิค ไดข้อจด

ทะเบยีนจดัตั �ง เมสนั ทอมป์สนั เป็นสาํนกังานผูแ้ทนในประเทศไทยโดยมจีาํเลยเป็นผูเ้ชา่อาคารสาํนกังานเพื�อเป็นสาํนกังานของเบน

สนั ดปูองทแ์ละเชา่บรกิารหมายเลขโทรศพัทแ์ละที�อยูก่บับรษิทัเซอรฟ์คอรป์ จาํกดั บรษิทัไอยราธรุกจิ จาํกดั บรษิทัเวยีงฟ้าธรุกจิ

จาํกดั เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ในการดาํเนินงานในนามของเบนสนั ดปูองท ์และมอรแ์กน แปซฟิิค บรษิทัทั �งหมดมคีวามเกี�ยวขอ้งกนัโดยมี

พนกังานสว่นใหญ่ของบรษิทัเหลา่นั �นเป็นพนกังานชดุเดยีวกนั ทั �งยงัมกีารใชบ้รษิทัเหลา่นี�ในการจดัสง่เอกสารแนะนําบรษิทัที�ออก

หลกัทรพัยต์ามฟ้อง จงึเทา่กบัยนืยนัวา่จาํเลยรว่มกนักระทาํผดิฐานประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละ

คา้หลกัทรพัยโ์ดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัในราชอาณาจกัร เหน็วา่ จากทางนําสบืของโจทกเ์ป็นการ

แสวงหาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน เป็นการปฏบิตัไิปตามอาํนาจและหน้าที�เพื�อที�จะทราบรายละเอยีดแหง่ความผดิ เมื�อพบ

เอกสารและความเชื�อมโยงบรษิทัดงักลา่วในขา้งตน้ในการดาํเนินการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยโ์ดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตจนในที�สดุผู้

บญัชาการตาํรวจแหง่ชาตไิดม้คีาํสั �งแต่งตั �งพนัตาํรวจโทอดลุยก์บัพนัตาํรวจโทชดัชยัและเจา้พนกังานอกีหลายคนใหเ้ป็นคณะพนกังาน

สบืสวน ตามคาํสั �งสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิที� 597/2544 เรื�อง แต่งตั �งคณะพนกังานสบืสวนสอบสวน ซึ�งไดค้วามจากพยานโจทกต่์อ

ไปอกีวา่พนัตาํรวจโทอดลุยก์บัพวกไดส้อบคาํใหก้ารพยานที�เกี�ยวขอ้งและไดร้วบรวมขอ้เทจ็จรงิคดนีี�โดยสอบคาํใหก้ารผูเ้สยีหายที� 2

ที� 3 และที� 4 และพยานอกี 4 ปาก ที�ประเทศออสเตรเลยี ระหวา่งทาํการสอบสวนพนัตาํรวจโทอดลุยเ์หน็วา่ คดนีี�เป็นความผดิที�มโีทษ

ตามกฎหมายไทย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 แต่ไดก้ระทาํนอกราชอาณาจกัรไทย จงึเสนอความ

เหน็ต่อผูบ้งัคบับญัชาใหอ้ยัการสงูสดุมอบหมายใหส้าํนกังานตาํรวจแหง่ชาตเิป็นพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ ซึ�งต่อมาเมื�อวนัที� 16

มกราคม 2546 อยัการสงูสดุมอบหมายใหพ้นกังานสอบสวนตามคาํสั �งสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิที� 597/2544 เป็นพนกังานสอบสวน

ที�รบัผดิชอบในคดนีี� และต่อมาเมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2550 อยัการสงูสดุมคีาํสั �งมอบหมายพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบในคดนีี�เพิ�ม

เตมิ เหน็วา่ เฉพาะความผดิฐานรว่มกนัฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 โจทกบ์รรยายฟ้องและนําสบืยนืยนั

วา่ จาํเลยกบัพวกรว่มกนักระทาํผดิฐานฉ้อโกงประชาชนกลา่วคอื ชกัชวนใหน้กัลงทนุซื�อหลกัทรพัยโ์ดยในระหวา่งผูเ้สยีหายทั �งสี�อยูท่ี�
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ประเทศออสเตรเลยีไดม้โีทรศพัทท์างไกลจากชาวต่างชาตซิึ�งอา้งวา่ เป็นที�ปรกึษาการลงทนุโทรศพัทจ์ากเบนสนั ดปูองท ์ซึ�งตั �งอยูใ่น

ประเทศไทยชกัชวนใหผู้เ้สยีหายที� 1 ที� 2 และที� 3 ลงทนุซื�อขายหลกัทรพัยต์ามฟ้องโดยอา้งวา่เป็นหลกัทรพัยท์ี�ดมีากและจะทาํกาํไร

ไดม้าก โดยไมไ่ดแ้จง้วา่หลกัทรพัยด์งักลา่วเป็นหลกัทรพัยท์ี�มขีอ้จาํกดัตามกฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเหตุใหผู้้

เสยีหายทั �งสี�หลงเชื�อสั �งซื�อหลกัทรพัยต์ามฟ้องจาํนวนหลายครั �งโดยไดโ้อนเงนิชาํระราคาหลกัทรพัยด์งักลา่วและคา่ธรรมเนียมในการ

ซื�อขายเขา้บญัชธีนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ของเบนสนั ดปูองท ์แคปปิตอล เมเนจเมน้ท ์องิค ์ที�เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง การกระ

ทาํดงักลา่วทั �งหมดตั �งแต่โทรศพัทห์ลอกลวงผูเ้สยีหายทั �งสี�ขณะที�ผูเ้สยีหายทั �งสี�อยูใ่นประเทศออสเตรเลยี จนกระทั �งผูเ้สยีหายทั �งสี�โอน

เงนิเขา้บญัชธีนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ของเบนสนั ดปูองท ์แคปปิตอล เมเนจเมน้ท ์องิค ์ที�เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง จงึเป็นความ

ผดิที�กระทาํนอกราชอาณาจกัร ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 20 บญัญตัวิา่ ถา้ความผดิซึ�งมโีทษตามกฎหมาย

ไทยไดก้ระทาํลงนอกราชอาณาจกัรไทย ใหอ้ยัการสงูสดุหรอืผูร้กัษาการแทนเป็นพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบหรอืจะมอบหมาย

หน้าที�นั �นใหพ้นกังานอยัการหรอืพนกังานสอบสวนคนใดเป็นผูร้บัผดิชอบทาํการสอบสวนแทนกไ็ด ้เมื�อคดนีี�พนัตาํรวจโทอดลุยเ์สนอ

ความเหน็ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั �นเพื�อขอใหอ้ยัการสงูสดุมอบหมายใหส้าํนกังานตาํรวจแหง่ชาตเิป็นพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิ

ชอบในคดนีี� ต่อมาเมื�อวนัที� 16 มกราคม 2546 อยัการสงูสดุมคีาํสั �งมอบหมายใหพ้นกังานสอบสวนตามคาํสั �งสาํนกังานตาํรวจแหง่

ชาต ิที� 597/2544 เป็นพนกังานสอบสวนที�รบัผดิชอบในคดนีี� ถอืวา่คณะพนกังานสอบสวนในคดนีี�มอีาํนาจทาํการสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 20 วรรคหนึ�ง การสอบสวนในคดนีี�จงึชอบดว้ยกฎหมาย โจทกจ์งึมอีาํนาจฟ้องคดี

ฎกีาขอ้นี�ของจาํเลยฟังไมข่ึ�น

พพิากษาแกเ้ป็นวา่ ใหบ้งัคบัคดไีปตามคาํพพิากษาศาลชั �นตน้

(วรีา ไวยหงษ ์รนิทรศ์ร-ีรงัสรรค ์ดวงพตัรา-ชลศิร ์สวสัดทิตั)

ศาลอาญากรงุเทพใต ้- นางสริกุิล จงจติเกษม เจรญิกจิราษฎร์

ศาลอุทธรณ์ - นายชยัฤทธิ � เทวะผลนิ

แหลง่ที�มา กองผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �นตน้ อ����/����

หมายเหตุ


