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อาหารสมอง
จับคดี “ ขอมูลภายใน” ใหอยูหมัด
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
การทํ าผิ ด กฎหมายค าหุ น ด วยการบอกขอ มูลลับ ของบริษั ท แก พรรคพวกตั ว เองดั ง ที่
เรียกวา inside information นั้นเกิดขึ้นมานานและเกลื่อนตลาดในหลายประเทศ แตจับมาลงโทษกันไม
คอยได จนเมื่อปลายป 2009 ทางการสหรัฐอเมริกาไดจับผูตองหารายยักษในรอบ 20 ปอยางมีหลักฐาน
แนนหนาจนไมนาจะรอดอยางนาสนใจ
การจับ ครั้งนี้ เ ป น ขาวดัง ไปทั่ วโลก เพราะผูที่ ถู ก จับคื อนาย Raj Rajaratnam (RR)
มหาเศรษฐีสองสัญชาติอเมริกันและศรีลังกา

RR มีการศึกษาดีมากแตดูเหมือนจะใชโอกาสการศึกษา

ไปในทางคดโกงและเอาเปรียบคนอื่น
RR เปนชาวทมิฬในศรีลังกา ปจจุบันอายุ 52 ป จบปริญญาตรีจาก University of
Sussex ในอังกฤษ และจบ M.B.A. จาก Wharton School of The University of Pennsylvania
ในป 1983 นิตยสาร Forbes จัดลําดับเขาเปนคนอเมริกันที่รวยอันดับ 236 ดวยสินทรัพยสุทธิประมาณ
1,800 ลานเหรียญสหรัฐ (63,000 ลานบาท) ในป 2009 เขานับเปนคนที่เกิดในศรีลังกาที่รวยที่สุดในโลก
เหตุที่เขารวยอยางนากลัวเชนนี้ไดเพราะเขาเปนผูจัดการกองทุนที่เรียกวา Hedge Fund
และเปนผูกอตั้ง Galleon Group (Galleon เปนชื่อของเรือเดินทะเลขนาดใหญระหวางศตวรรษที่ 16
และ 18 ในยุโรป) ซึ่งเปนกลุมบริษัทจัดการ Hedge Fund ที่ใหญแหงหนึ่งของโลก
Hedge Fund ก็คือกองทุนเพื่อลงทุนในกิจการตาง ๆ โดยนักลงทุนที่ไดรับการคัดเลือก
แล ว “ลงขั น ” กั น และเอาเงิ น ไปประกอบธุ ร กรรมการเงิ น และลงทุ น ในหุ น ของกิ จ การทั่ ว โลก
ผลตอบแทนของกองทุนก็คือราคาหุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากตอนซื้อครั้งแรก

เงินปนผลจากกิจการทั้งหลายที่

กองทุนถือหุน ผลตอบแทนจากการเก็งกําไรคาเงิน ฯลฯ
Hedge Fund ของ RR ในป 2008 มีมูลคาสุทธิสูงถึง 7,000 ลานเหรียญ ผูจัดการ
กองทุนก็รวยตามมูลคากองทุนไปดวยเนื่องจากไดรับผลตอบแทนใน 2 ลักษณะคือจาก Management
Fee (คาธรรมเนียมจัดการ) โดยเรียกเก็บระหวาง 2 ถึง 20% (มาตรฐานคือ 2%) ของ Net Asset Value

-2(มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน) ตอป และ Performance Fee (คาธรรมเนียมจากผลงาน) ซึ่งเรียกเก็บ
20% ของกําไรของกองทุน
เมื่อโครงสรางแรงจูงใจเปนเชนนี้และมูลคาสุทธิสูงถึง 7,000 ลานเหรียญสหรัฐ RR จะ
ไมรวยอยางนาเกลียดไดอยางไร และจะไมพยายามทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มมูลคาของกองทุนและเพิ่มกําไร
ของกองทุนไดอยางไร
RR เริ่มทํางานในธนาคารชั้นนํา ตอดวยงานวิจัยในบริษัท Hi-Tech ตามดวยงานใน
วานิ ช ธนกิ จ (Investment Banker) ที่ บ ริ ษั ท Needham & Co. ในฐานะนั ก วิ เ คราะห ใ นป 1985
ในป 1991 เมื่ออายุได 34 ป ก็เปนประธานกรรมการ และจัดตั้ง Hedge Fund ขึ้นในป 1992

ตอมาเขา

แยกมาตั้งบริษัทเองและตั้ง Hedge Fund ที่มีชื่อวา Galleon
RR บริจาคเงินใหการเมืองอเมริกันรวมนับแสนเหรียญและบริจาคใหโอบามาตอนแขงขัน
เปนประธานาธิบดีเกือบแสนเหรียญ

นอกจากนี้บริจาคใหองคกรกุศลกวา 20 ลานเหรียญในรอบ 5 ป

ที่ผานมา
รายการบริจาคที่ อื้อฉาวและไมเ ป ดเผยก็ คือการบริจ าคเงิน นับ ลาน ๆ เหรียญใหก ลุม
LTTE หรือ Tamil Tigers ตลอดเวลาหลายปที่มีการสูรบกับฝายรัฐบาลศรีลังกา (กลุมกบฏทมิฬแบงแยก
ดินแดนในศรีลังกา ซึ่งถูกปราบไปเหี้ยนแลวอยางทารุณในป 2009)
สิ่งที่ทําให RR จบเหโดยการปราบของทางการสหรัฐก็คือมีคําใหการพาดพิงมาถึงเขามา
เปนเวลาหลายปวาร่ํารวยจากการไดรับ “ขอมูลภายใน” จากหลายบริษัท (เชนจะรวมบริษัท มีการเพิ่ม
ทุน รูวากําไรของบริษัทสูงกวาปกติกอนประกาศ ฯลฯ) จนทําใหเขาไปซื้อหุนไวกอนในกรณีที่มีทาง
โนมวาราคาหุนจะสูงขึ้น และรีบขายหุนในกรณีตรงกันขาม
ทีมอัยการ FBI และทนายความจาก SEC (Securities and Exchange Commission
องค ก รผูรับ ผิ ด ชอบโดยตรงในการกระทํ าผิด กฎหมายค า หลัก ทรั พย ) รว มมือกั น วางแผน “จับ ผิด ”
ผูรวมมือกับ RR กอน

จากนั้นก็บังคับใหย อมเปน “สาย” แลกกับโทษที่ลดลง

เมื่อทําอยางนี้ไป

ทีละคนก็มีการพาดพิงถึงคนมากขึ้น หลักฐานก็พอกพูนขึ้นจากการขออนุมัติศาลดักฟงโทรศัพทคนที่
เกี่ยวของ พรอมกับบังคับให “สาย” โทรไปหา RR และคนอื่น ๆ ใหพูดเพื่อมัดตัวใหแนนเขา แอบทํา
อยู 3-4 ป จนในที่สุดก็ตัดสินใจจับ RR เพราะขาวเริ่มรั่ววาเพื่อนรวมมือกันหากินหลายคนไดกลายเปน
“สาย” ใหทางการ

เมื่อ RR ซื้อตั๋วเครื่องบินจะไปลอนดอน ทางการก็จับกอนเดินทางหนึ่งวัน

วิธี ก าร “จั บ ผิ ด ” ก็ เ ริ่ มจากตรวจเอกสารนั บ ลา น ๆ แผ น ที่ RR ยอมยื่ น ให ท างการ
นับแตป 2007

เมื่อคนดูอยางละเอียดและบากบั่นก็ไปพบขอความที่เครือขายสงถึง RR โดยบอกวา

-3อยาเพิ่งซื้อหุนตัวนี้ จะขอฟงคําแนะนําจากอีกคนกอน

เมื่อคนสงขอความนั้นเผชิญหนากับทางการก็

สารภาพและยอมรวมมือเปน “สาย” ใหแตโดยดี วิธีการนี้ทําใหหวงรัดคอ RR หนักเขาทุก ๆ ทีเพราะ
พรรคพวกกลัวติดคุกยาวมากกวาถูกกนดาวาทรยศเพื่อน
บริษัทที่ทําใหกองทุนของ RR ไดกําไรนับลาน ๆ เหรียญตอครั้งมีตั้งแต Intel/
Hotel/

Hilton

Google/ IBM/ Akamai Technologies ฯลฯ เครือขายหลักของ RR สวนใหญคือคน

อินเดียในหลากหลายธุรกิจไฮเท็คและคนที่มีความคุนเคยสัมพันธเปนสวนตัวแบบเครือญาติหรือแบบมี
บุญคุณกันตามธรรมเนียมเอเชีย
ตัวละครแตละตัวที่ใหขอมูลลับมีวงสังคมที่กวางขวางในอุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อแสวงหา
ขอมูลเหลานี้ที่มิไดเปนสาธารณะ

การได “ขอมูลภายใน” เปนพิเศษที่คนอื่นไมรู ทําใหเกิดความไม

เปนธรรมและไมเสมอหนา จนอาจนําไปสูการฉอฉลที่กวางขวางได ดังนั้นการให “ขอมูลภายใน” ของ
บริษัทแกบางคนจึงผิดกฎหมายอยางเปนสากล
อยางไรก็ดีการลงโทษคดี “ขอมูลภายใน” นั้นทําไดยาก เพราะถึงแมจะพิสูจนไดวามีการ
แอบให “ขอมูลภายใน” จริงแตก็ ตองพิสูจ นใหไดวา “ขอมูลภายใน” อันเป นลับนั้นสําคัญพอที่ จะสงผล
กระทบตอราคาหุนไดดวย
ผูรายสวนใหญในเรื่องนี้เปนคนเอเชียอยางนาเอาปบคลุมหัว

แตหากมองไปอีกฝงคือ

ทางการสหรัฐ แลว ตัวละครสําคั ญตัวหนึ่งที่ กําลังเป นพระเอกเพราะกั ดไมปลอยในคดีแบบนี้มาแลว
หลายคดีและเปนคนที่สื่อกลาวขวัญถึงกันมากก็คือ B.J. Kang

ผูเปน FBI อเมริกันเชื้อชาติเกาหลี

อยางนี้ก็พอกูหนาชาวเอเชียไวไดบางกระมัง
การเปนคนเลวมิไดถูกผูกขาดโดยเชื้อชาติหรือสัญชาติหรือพื้นฐานการศึกษา ใน Wall
Street หรือวงการเงิ น ใหญ ของโลกเองก็ มีก ารทํ าผิด กฎหมายในเรื่อง “ขอมูลภายใน” กัน อยู ไมน อย
หลายรายกําลังถูกจับตามอง เขาใจวาจะมีการกวาดลางครั้งใหญอีก

กลุม Galleon นี้คงเคยชินกับ

การทําผิดกฎหมายบอย ๆ จนรูสึกชะลาใจและในที่สุดก็พลาดทาจนได
สิ่งชั่วรายที่สุดของการกระทําสิ่งไมดีก็คือความคุนเคยกับมันจนเคยชินและรูสึกวาสิ่งที่
กระทําเหลานั้นมิไดเลวหรือผิดอะไรนักหนา จุดเปลี่ยนของความรูสึกนี้เปนเรื่องนากลัวอยางยิ่งสําหรับ
มนุษยทุกคน

เครื่องเคียงอาหารสมอง
มีหนังสือใหมเลมหนึ่งที่เพิ่งวางตลาด คาดกันวาจะทําเงินไดไมนอยถึงแมคนเขียนจะ
เปนเพียงคนอาฟริกันขี้คุก ยากจนอยูในสลัม เปนเพียงหัวโจกทีมฟุตบอลในสลัมของเมือง Nairobi

-4ประเทศ Kenya อยางไมมีอะไรนาสนใจมากมายเลย แตสิ่งที่จะทําใหหนังสือเลมนี้ขายดีก็คือนามสกุล
ของผูเขียนซึ่งไดแก Obama
George Obama เขียนหนังสือชื่อ Obama’s Memoir (เขียนรวมกับ Damien Lewis) เขา
มีสิทธิ์ใชชื่อ Obama ก็เพราะเขาเปนนองชายรวมพอกับประธานาธิบดี Obama
พอของประธานาธิบดีมีภรรยารวม 4 คนกอนเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุในป 1982 คนแรก
คือ Kezia โดยแตงงานใน Kenya กอนมาเรียนที่สหรัฐอเมริกาและพบแมของประธานาธิบดีซึ่งเปนภรรยา
คนที่สอง

ภรรยาคนที่สามคือ Ruth Nidsand และภรรยาคนที่สี่คือ Jael
George เปนลูกคนเล็กสุดของพอประธานาธิบดี Obama เขามีอายุเพียง 6 เดือนเมื่อ

พอตาย ตอนเด็กไดรับการเลี้ยงดูมาดี มีการศึกษา
จนถู กตั ดหางต องอยู ในสลัม

มีพอเลี้ยงเปนคนฝรั่งเศส แตเมื่อโตขึ้นก็เกเร

เคยติ ดคุ กด วย ขอหาปลน เมื่อออกมาจากคุก ก็ดี ขึ้น ตั้ ง Huruma

Centre Football Club ขึ้นอยางจน ๆ
เขาเปนที่รูจักเมื่อตอน Obama หาเสียงเปนประธานาธิบดี

สื่อยุโรปตีขาววาเขาเปน

Obama ที่ ยากจนสุดและอายที่จะบอกวาเปน Obama ซึ่งตางจากพี่นองรวมพอคนอื่น ๆ ที่ มีทั้งจบ
ปริญ ญาเอกจากเยอรมัน

เป น นั ก ธุรกิ จ เป น เรื่องเป น ราว

เรีย นจบ MBA จากอเมริก า ฯลฯ

George บอกวาเขาภูมิใจที่อยูในสลัมอยางแตกตางจากพี่นองทั้งหมดและทําทีมฟุตบอลโดยไดเงินบริจาค
เพราะบารมีชื่อของพี่ชาย
ไผยังแตกกอได

ทําไมพี่นองจะตางกันไมได เรื่องของเขาแปลกกวา Obama คนอื่น

เอามาก คงตองตามอานเรื่องราวของ George Obama จากหนังสือเลมนี้กันละครับ
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
We make ourselves rich by making our wants few.
(Henry David Thoreau นักคิด-นักเขียนคนสําคัญของโลก ค.ศ. 1807-1862)
เราทําใหตัวเราเองรวยไดดวยการทําใหมีความตองการแตนอย
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