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ศาลแขวงสหรัฐ 
เขตอ านาจศาลฮาวาย 

สหรัฐอเมริกา 
 

ผูฟ้้องคดี 
 

vs. 

 

NICKIE MALI LUM DAVIS, 

 
จ าเลย 

) รหสั CR 20-00068 JAO 
)  

) การร้องเรียนทางอาญา 
)  

) ส่วนท่ี 2 และ 22 ของหวัขอ้ 18  

) รหสัของสหรัฐอเมริกา มาตรา 612 และ 618 (ก) 
) 

) 

) 

 

The United States of America charges: 

 

      บทน า 
 

1. เก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องน้ี (มีเน้ือหาดงัน้ี): 
 

2. ตั้งแต่ไม่เกินเดือนมีนาคม 2017 ถึงประมาณเดือนมกราคม 2018 NICKIE LUM DAVIS A และ 
Bตกลงท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของชาวต่างชาติ ร่วมกบั A 
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เพื่อแลกเปล่ียนเงินหลายลา้นดอลลาร์จากบญัชีต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวต่างชาติ A 
การโอนเงินแบบลบัๆ DAVIS ตกลงเป็นพิเศษท่ีจะช่วยเหลือ B 
ในการลอ็บบ้ีประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ("ประธานาธิบดี") 
และรัฐบาลของเขาและกระทรวงยติุธรรมของสหรัฐอเมริกา ("DOJ" หรือ "กระทรวงยติุธรรม") 
เพื่อพยายามละทิ้งการมีส่วนร่วมของชาวต่างชาติ A 
ในการยกัยอกและยกัยอกการลงทุนเชิงกลยทุธ์ท่ีรัฐบาลมาเลเซียเป็นเจา้ของทั้งหมด And 
Development Corporation ("1MDB" หรือ "OneMDB") การสอบสวนมูลค่าหลายพนัลา้นดอลลาร์ 
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการปฏิบติัการ จ าเลยและ B 
จงใจไม่เปิดเผยต่อรัฐบาลปัจจุบนัและเจา้หนา้ท่ีกระทรวงยติุธรรมวา่ B 
เป็นตวัแทนของบุคคลต่างชาติ A แต่ในท่ีสุด DAVIS และ A กบั B 
ก็ไม่สามารถถอนการสอบสวนของกองทุน Onemark ได ้

 
3. ในเวลาเดียวกนั DAVIS ยงัตกลงท่ีจะช่วยเหลือ A และ B 

ในการลอ็บบ้ีรัฐบาลปัจจุบนัและกระทรวงยติุธรรม ตามค าร้องขอของ Foreigner A และรัฐมนตรี A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์น เขาไดจ้ดัใหมี้การส่งตวักลบัไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ("CCP") 
ผูแ้สดงความคิดเห็นทางการเมือง ไดแ้ก่ Mr. Guo Wengui ท่ีอาศยัอยูใ่นสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกนั 
DAVIS และความพยายามของ A และ B ก็จบลงดว้ยความลม้เหลว 

 
4. เพื่อสนองผลประโยชน์ของชาวต่างชาติ A ต่อไป DAVIS ใหค้วามช่วยเหลือ B 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการพบปะระหวา่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A 
และประธานาธิบดีในเดือนกนัยายน 2017 จุดประสงคส่์วนหน่ึงคือเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A 
เสนอแนวทางแกไ้ขกรณีกองทุน OneMalaysia ต่อประธานาธิบดี . 
 

5. DAVIS, A และ B ไดพ้บกบัรัฐมนตรี A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นในพรรคคอมมิวนิสตจี์นและตกลงกนัวา่ B 
จะพูดคุยกบัรัฐบาลปัจจุบนัโดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก DAVIS เพื่อส่งตวันาย Guo Wengui 
กลบัพรรคคอมมิวนิสตจี์น DAVIS, A และ B เพื่อเปิดโอกาสใหรั้ฐมนตรี A 
มีโอกาสพูดคุยเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งตวันาย Guo Wengui 
กบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของสหรัฐอเมริกาทั้งยงัตกลงท่ีจะพยายามอ านวยความสะดวกในความร่วมมื
อระหวา่งรัฐมนตรี A 
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และกระทรวงยติุธรรมและสหรัฐอเมริการะหวา่งการเยือนสหรัฐอเมริกาของรัฐมนตรี A 
ในเดือนพฤษภาคม 2017 การพบปะกบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของกระทรวงความมัน่คง ("DHS" หรือ 
"Department of Homeland Security") 

 
กฎหมายอาญาหา้มไม่ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นลูกคา้ต่างชาติหรือตวัแทนรัฐบาล 

6. พระราชบญัญติัการขึ้นทะเบียนตวัแทนต่างประเทศ (“ FARA” 
หรือ“ พระราชบญัญติัการจดทะเบียนตวัแทนต่างประเทศ”) มาตรา 611 ของมาตรา 22 
ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา เคยเป็นและเป็นกฎหมายท่ีก าหนดใหเ้ปิดเผย ไดแ้ก่ กฎหมาย 
บุคคลใดก็ตามท่ีด าเนินการในสหรัฐอเมริกาในฐานะ "ตวัแทนของลูกคา้ชาวต่างชาติ" 
จะตอ้งลงทะเบียนกบัอยัการสูงสุดส าหรับกิจกรรมบางประเภทรวมถึงกิจกรรมทางการเมืองหรือกา
รประชาสัมพนัธ์หรือการล็อบบ้ีในนามของลูกคา้ต่างชาติ 
การลงทะเบียนประเภทน้ีจะตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จสมบูรณ์ท่ีส านกังานกฎหมายการขึ้นทะเบียนตวั
แทนต่างประเทศ (“ หน่วย FARA” หรือ“ ส านกังาน FARA”) 
ของกระทรวงความมัน่คงแห่งชาติของกระทรวงยติุธรรม การรู้ (จ าเป็นตอ้งลงทะเบียน) 
และจงใจท่ีจะไม่ลงทะเบียนและการแจง้ขอ้ความเทจ็ขอ้ความท่ีท าใหเ้ขา้ใจผิดหรือการละเวน้ท่ีส าคั
ญในเอกสารท่ีส่งไปยงัส านกังาน FARA ถือเป็นอาชญากรรมทั้งหมด 
 

7. วตัถุประสงคข์อง "กฎหมายการลงทะเบียนตวัแทนต่างชาติ" 
คือเพื่อป้องกนัไม่ใหลู้กคา้ต่างชาติใชอิ้ทธิพลในการปลอมตวั 
การลงทะเบียนการปฏิบติัตามกฎระเบียบน้ีช่วยใหรั้ฐบาลสหรัฐอเมริกาและประชาชนชาวอเมริกนั
สามารถประเมินขอ้ความส่วนตวัและกิจกรรมท่ีท าโดยตวัแทนท่ีเป็นผูบ้ริหารต่างประเทศ 
เหนือส่ิงอ่ืนใดการจดทะเบียนภายใต ้"กฎหมายการจดทะเบียนหลกัต่างประเทศ" 
สามารถเปิดเผยตวัตนของผูจ้ดทะเบียนหลกัในต่างประเทศท่ีใหบ้ริการโดยผูจ้ดทะเบียนประเภทขอ
งบริการท่ีผูจ้ดทะเบียนจดัหาใหก้บัหลกัต่างประเทศและค่าตอบแทนท่ีผูจ้ดทะเบียนไดรั้บจากผูจ้ดท
ะเบียนในต่างประเทศ 
แหล่งท่ีมาและจ านวนของผูล้งทะเบียนตลอดจนการบริจาคเพื่อการรณรงคท์างการเมืองต่างๆท่ีผูล้ง
ทะเบียนบริจาคเม่ือท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของลูกคา้ชาวต่างชาติ 

 
 

บุคคลท่ีเกีย่วข้องในกรณีนี้ 
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8. NICKIE MALI LUM DAVIS จ าเลยเป็นและยงัคงเป็นพลเมืองสหรัฐฯนกัธุรกิจและท่ีปรึกษากบั A 
และ B ในการติดต่อธุรกิจส่วนตวั 
 

9. A เป็นพลเมืองสหรัฐฯนกัธุรกิจและนกัร้องท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
(รวมถึงความสัมพนัธ์ของเขากบัชาวต่างชาติ A) 
 

10. ระหวา่งเดือนเมษายน 2016 ถึงเมษายน 2018 B 
ด ารงต าแหน่งรองประธานฝ่ายการเงินของคณะกรรมการการเมืองแห่งชาติ 
ในระหวา่งรอบการเลือกตั้งปี 2016 B 
ไดร้ะดมเงินบริจาคทางการเมืองจ านวนมากจากผูบ้ริจาคในฐานะรองประธานฝ่ายการเงินจดักิจกรร
มระดมทุนทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการประสานกลยทุธ์การระดมทุนของผูส้มคัรชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลงัจากการเลือกตั้งทัว่ไป B 
ยงัคงด ารงต าแหน่งรองประธานฝ่ายการเงินของคณะกรรมการและรักษาการติดต่อและติดต่อกบัเจา้
หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐบาลในปัจจุบนัรวมถึงประธานาธิบดี ในช่วงเวลาเดียวกนั B 
เป็นเจา้ของและด าเนินการ บริษทั 
ในและต่างประเทศหลายแห่งและท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเมือง 
 

11.  ชาวต่างชาติ A เคยเป็นนกัธุรกิจท่ีร ่ารวยท่ีอาศยัอยูใ่นเอเชียตะวนัออก 
เขาถูกตั้งขอ้หาแยกกนัส าหรับบทบาทของเขาในการวางแผนและด าเนินการโครงการยกัยอก 
OneMDB มูลค่าหลายพนัลา้นดอลลาร์ 
 

12. บริษทั A เป็น บริษทั รับผิด จ ากดั ท่ีก่อตั้งโดย A. บริษทั 
ไดรั้บค่าคอมมิชชัน่ในการล็อบบ้ีจากชาวต่างชาติ A เพื่อจ่าย B 
 

13. George Higginbotham เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั A 
และเป็นทนายความท่ีไดรั้บการวา่จา้งจากกระทรวงยติุธรรม เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2019 
Higginbotham สารภาพในศาลแขวงสหรัฐส าหรับ District of Columbia (Federal) 
ในขอ้หาพยายามใหข้อ้ความเทจ็ต่อสถาบนัการเงิน 
 

14. ส านกังานกฎหมาย A เป็นส านกังานกฎหมายท่ีด าเนินการโดยคู่สมรสของ B C. 
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15. นาย Guo Wengui 

เป็นผูค้ดัคา้นจากพรรคคอมมิวนิสตจี์นซ่ึงอาศยัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาดว้ยวีซ่าชัว่คราว 
รัฐบาลจีนรวมถึงรัฐมนตรี A และประธานาธิบดีพรรคคอมมิวนิสตจี์นพยายามส่งตวันาย Guo 
Wengui จากสหรัฐอเมริกากลบัประเทศจีน 
 

16. ตั้งแต่ปลายปี 2016-2019 
กระทรวงยติุธรรมไดด้ าเนินการสอบสวนชาวต่างชาติท่ีสงสัยวา่มีการยกัยอกเงินท่ีไดจ้ากการฟอกเงิ
นจากกองทุนสาธารณะโดยกองทุน OneMad ในเดือนกรกฎาคม 2016 
กระทรวงยติุธรรมไดเ้ร่ิมค าฟ้องการยดึทรัพยสิ์นทางแพ่งหลายคดีโดยเรียกร้องใหย้ดึทรัพยสิ์นมูลค่
าหลายลา้นดอลลาร์ท่ีสงสัยวา่ถูกฟอกดว้ยกองทุน 1MDB เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2018 
กระทรวงยติุธรรมไดย้ืน่ค าร้องทางอาญาโดยกล่าวหาวา่ Alien A และคนอ่ืน ๆ สมคบกนัฟอกเงิน 
(เงินหลายพนัลา้นดอลลาร์สหรัฐท่ียกัยอกจากกองทุน OneMDB) 
และสมคบคิดกบัเจา้หนา้ท่ีหลายคนในมาเลเซียและอาบูดาบี 
การติดสินบนละเมิดกฎหมายต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศ 

 
 
I. กจิกรรมเพ่ือแก้ไขกรณีการยึดทรัพย์สินทางแพ่งของ OneMDB (lMDB) A. B 
ตกลงท่ีจะลอ็บบีช้าวต่างชาติ A เพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทน 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 

17. ในหรือประมาณเดือนมีนาคม 2017 DAVIS บอก B 
วา่เธอมีลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในมาเลเซียซ่ึงอาจตอ้ง“ ขอความช่วยเหลือในการยดึทรัพย ์(คดี)” 
 

18. ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2017 ตามค าร้องขอของ B DAVIS 
ไดส่้งอีเมลพร้อมส าเนาการร้องเรียนการยดึทรัพยสิ์นทางแพ่งของ 1MDB ในวนัเดียวกนั DAVIS 
ไดส่้งต่อบทความของ Bloomberg อีกฉบบัทางอีเมลไปยงั B โดยมีหวัขอ้วา่ "[Foreign A] Trust 
Request Overdue Request in Confiscation Litigation" และส่งขอ้ความไปยงั B: 
"อีเมลของคุณมีการยืน่ฟ้องศาล ไฟล ์[.] "B ตอบวา่" ขอบคุณครับผมจะอ่านในภายหลงั "DAVIS 
ตอบ:" โทรหาผมไดต้ามสะดวกขอบคุณ [.] "B ตอบอีกคร้ัง:" ครับผมจะโทรหาคุณ [.] ใน 5 นาที " 
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19. A ขอให ้DAVIS ส่งประวติัส่วนตวัของ B 
เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของเขากบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐบาลในปัจจุบนัและขอรูปถ่ายของ B 
และประธานาธิบดี เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2017 ผูช่้วยของ B ตามค าร้องขอของ DAVIS 
ไดส่้งรูปถ่ายของ B และประธานาธิบดีให ้DAVIS ทางอีเมล A บอกวา่เขาตอ้งการรูป B 
และประธานาธิบดีเหล่าน้ีเพื่อท่ีเขาจะไดย้  ้าวา่ B มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัรัฐบาลปัจจุบนัมาก 

 
 

20. ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความถึง B: "คุณจะเจอ A ท่ีลอสแองเจลิสในวนัท่ี 16 
หรือไม่เขาจะเดินทางไปเอเชียในสุดสัปดาห์นั้น" B ตอบ: "ฉนัคิดอยา่งนั้นเราจะไปทีหลงั คุยกนั” 
ต่อมาในวนันั้น DAVIS ไดส่้งขอ้ความไปยงั B เพื่อจดัการประชุมระหวา่ง B, A และ DAVIS 
 

21. ภายใตค้  าแนะน าของ B DAVIS ไดส่้ง "ขอ้ตกลงในการว่าจา้งทนายความและค่าธรรมเนียม - 
บริการฟ้องร้อง" ในหรือประมาณวนัท่ี 13 มีนาคม 2017 ทั้งสองฝ่ายในขอ้ตกลงน้ีเป็นชาวต่างชาติ 
A และส านกังานกฎหมาย ก. "ขอ้ตกลงในการวา่จา้ง บริษทั กฎหมายและค่าธรรมเนียม" ก าหนดให ้
Alien A จ่ายค่าจา้งล่วงหนา้ 8 ลา้นเหรียญสหรัฐหาก "ปัญหา" ไดรั้บการแกไ้ขภายใน 180 
วนัจะจ่ายเงินอีก 75 ลา้นเหรียญสหรัฐเพื่อความส าเร็จ ส าหรับ "ปัญหา" 
น้ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมความส าเร็จเพิ่มเติมจ านวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ร่างขอ้ตกลงน้ีประกอบดว้ยภาคผนวก A ซ่ึงอธิบายวา่“ ปัญหา” 
คืออะไรกล่าวคือการด าเนินการริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน OneMDB 
ในความเป็นจริงชาวต่างชาติ A, B, ส านกังานกฎหมาย A, DAVIS และ C 
ไม่ไดใ้หบ้ริการฟ้องร้องหรือบริการใหค้  าปรึกษาทางกฎหมายแก่ชาวต่างชาติ A 
วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของขอ้ตกลงการจา้งงานคือเพื่อให้แน่ใจวา่ B 
(ตามความสัมพนัธ์ทางการเมืองของ B) 
สามารถลอ็บบ้ีรัฐบาลปัจจุบนัและกระทรวงยติุธรรมในนามของชาวต่างชาติ A 
 

22. ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2017 B ไดพ้บกบั A และ DAVIS เพื่อหารือเก่ียวกบัชาวต่างชาติ A 
และประเด็นทางกฎหมายของเขา ในการประชุม A บรรยายความสัมพนัธ์ของเขากบัชาวต่างชาติ A 
ถึง B และถามวา่ B สามารถช่วยชาวต่างชาติ A ในคดียดึทรัพยสิ์นทางแพ่งไดห้รือไม่ A 
บอกวา่เขาจะหารือกบัชาวต่างชาติ A ถึงความเป็นไปไดท่ี้ B จะช่วยในคดียดึทรัพยสิ์นทางแพ่ง 
ในวนัเดียวกนันั้น B ส่งขอ้ความ (บางส่วน) ถึง DAVIS ว่า "ฉนัต่ืนเตน้กบัโอกาสทางธุรกิจของเรา" 
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23. . ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง DAVIS เก่ียวกบั Alien A: "... [A] 

มีข่าวเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเขาหรือไม่" ในวนัเดียวกนั DAVIS ตอบวา่: "[A] ฉนัจะพบกบั 
"ผูก่้อการ" ในวนัพรุ่งน้ีพวกเขาหวงัวา่จะไดเ้ดินทางในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้งหนา้ [.] " 
 

24. ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2017 DAVIS ไดส่้งอีเมลไปยงั B 
และผูช่้วยของเขาเพื่อหารือเก่ียวกบัการจดัประชุมอีกคร้ังส าหรับ B, A และ DAVIS 
 

25. ในทุกช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง DAVIS, A และ B ตระหนกัดีว่า FARA 
และพระราชบญัญติัหา้มไม่ใหมี้การเป็นตวัแทนลูกคา้ต่างชาติท่ีไม่ไดล้งทะเบียน 
 

26. แมว้า่พวกเขาจะรู้วา่ตอ้งมีการลงทะเบียนเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของลูกคา้ต่างชาติ แต่ DAVIS, A 
หรือ B ไม่เคยลงทะเบียนกบัส านกังาน FARA 
ของกระทรวงยติุธรรมเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของชาวต่างชาติ A 

 
B. A, B และ DAVIS พบชาวต่างชาติ A ในประเทศไทย 
 

27. ประมาณเดือนเมษายน 2017 A ขอให ้B ไปกรุงเทพประเทศไทยเพื่อพบกบัชาวต่างชาติ A B 
บอกวา่เขาตอ้งไดเ้งินล่วงหนา้ 1 ลา้นเหรียญไม่อยา่งนั้นเขาจะไม่ไดไ้ปเมืองไทยและเขาหวงัวา่ A 
จะใชเ้งินท่ี "สะอาด" เพื่อจ่ายเงิน 
 

28. ในวนัท่ี 28 เมษายน 2017 B ส่งขอ้ความถึง DAVIS และแนะน าวา่: 
"ฉนัหวงัวา่จะส่งเงินจ านวนน้ีใหก้บั [ส านกังานกฎหมาย A. ]" ในวนัเดียวกนั DAVIS ตอบวา่: 
"โอเค [. ] ". 
 

29. ในวนัท่ี 29 เมษายน 2017 B และ DAVIS ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้ความเก่ียวกบัการพบปะกบัชาวต่างชาติ 
A และ A ท่ีก าลงัจะมีขึ้น ในขอ้ความเหล่าน้ี B กล่าวถึงชาวต่างชาติ A: 
ลูกคา้ขออยูใ่นโรงแรมแห่งใดแห่งหน่ึงหรือไม่ "DAVIS ตอบวา่:" โทรหาฉนัตามความสะดวก ] " 
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30. ในวนัท่ี 30 เมษายน 2017 DAVIS ไดส่้งอีเมลถึงผูช่้วย B’s เก่ียวกบัแผนการเดินทางไปกรุงเทพฯ 
DAVIS เขียน (บางส่วน) ในอีเมลวา่ "หากคุณมีค าถามใด ๆ 
โปรดโทรหาฉนัน่ีเป็นตัว๋เท่ียวเดียวสองใบ - เน่ืองจากเราตอ้งออกจากประเทศ / ภูมิภาคอ่ืน ๆ [.] 
เราไม่จ าเป็นตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรงแรม ... " 
 

31. ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2017 DAVIS ไดส่้งลิงคไ์ปยงัโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพฯให้ B 
และผูช่้วยของเขาทางอีเมล ในวนัเดียวกนั DAVIS ไดส่้งอีเมลไปหา A เพื่อขอให้เขาจองหอ้งพกัท่ี 
Shangrila Hotel และส่งค ายนืยนัใหเ้ธอ A ตอบวา่: "[ชาวต่างชาติ A] ก าลงัจองโรงแรมใหเ้รา" 
จากนั้นก็พูดวา่: "กรุณาใหข้อ้มูลการโอนเงินผา่นธนาคารของ [B] แก่ฉนั" DAVIS 
ใหข้อ้มูลบญัชีของส านกังานกฎหมาย A ส าหรับการโอนเงิน ในวนัเดียวกนันั้น DAVIS 
ไดต้อบค าถามของผูช่้วยของ B วา่จะยกเลิกการจองหอ้งของ B หรือไม่ DAVIS 
ส่งอีเมลไปยงัผูช่้วยของ B: "ใช่หอ้งทั้งหมด [A] ถูกจองแลว้" 
 

32. ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2017 DAVIS ไดส่้งอีเมลถึง B โดยส่วนหน่ึงกล่าววา่: 
"เพราะคุณมาถึงก่อนเวลา - [A] ฉนัจะพบคุณเม่ือคุณมาถึง ... ขอบคุณขอใหโ้ชคดี - ขอใหเ้รา 
เร่ิมการผจญภยัท่ีน่าต่ืนเตน้และเขม้ขน้! " 
 

33. ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2017 DAVIS, A และ B มาถึงกรุงเทพฯ ระหวา่งการเดินทางคร้ังน้ี DAVIS A 
และ B ไดพ้บกบัชาวต่างชาติ A ในห้องชุดของโรงแรม B และชาวต่างชาติ A 
พูดคุยเก่ียวกบัการสอบสวนและขั้นตอนการยดึทรัพยสิ์นทางแพ่งกบักองทุน Onemark B 
ตกลงท่ีจะช่วยชาวต่างชาติ A แกปั้ญหาน้ี ชาวต่างชาติ A 
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการจา้งงานจ านวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐและหวงัวา่ B 
จะติดต่ออยัการสูงสุดของสหรัฐฯและขอใหก้ระทรวงยติุธรรมถอนคดี Onemar Fund B 
ตกลงท่ีจะลอ็บบ้ีรัฐบาลปัจจุบนัและกระทรวงยติุธรรมเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาวต่าง
ชาติ A และในขณะเดียวกนัก็ปกปิดความจริงท่ีวา่เขาท างานในนามของชาวต่างชาติ A 
เก่ียวกบัการช าระเงิน B กล่าววา่เงินไม่สามารถมาจากชาวต่างชาติ A ไดโ้ดยตรง แต่ควร "สะอาด" 
ชาวต่างชาติ A ไดพ้บเพื่อนท่ีสามารถจ่าย B และคนอ่ืน ๆ B, A และ DAVIS ตกลงท่ีจะจ่ายเงินผา่น 
A ก่อนแลว้จึงจ่าย B ผา่นส านกังานกฎหมาย A B และ DAVIS เห็นดว้ยและ B ส่งเงิน 30% ใหก้บั 
DAVIS A ยงัตกลงท่ีจะจ่ายค่าคอมมิชชัน่ส่วนหน่ึงท่ีเขาไดรั้บใหก้บั DAVIS A บอก DAVIS และ 
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B วา่ Higginbotham เพื่อนของ A ก าลงัตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของเงินทุน 
ในความเป็นจริง Higginbotham ไม่เคยท าการตรวจสอบน้ี 

 
C. A รับเงิน 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐจากชาวต่างชาติ A B รับเงิน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ DAVIS รับ 1.7 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

34. หลงัจากพบกบัชาวต่างชาติ A ในประเทศไทยในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2017 ชาวต่างชาติ A ไดส้ั่งให ้บริษทั ในฮ่องกงแห่งหน่ึงโอนเงินประมาณ 2.8 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐไปยงั บริษทั A ในวนัเดียวกนันั้น A ไดรั้บตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจ านวนเงิน 
702,000 ดอลลาร์สหรัฐจาก บริษทั A ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัส านกังานกฎหมาย A 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินถูก บริษทั กฎหมาย A ขึ้นเงินทนัทีและส่งไปยงับญัชีของส านกังานกฎหมาย A 
ยงัไดท้ าการโอนเงินแยกต่างหากจ านวน 48,000 ดอลลาร์สหรัฐจากบญัชีของ บริษทั A 
ไปยงัส านกังานกฎหมาย A ในวนัเดียวกนันั้น บริษทั บุคคลท่ีสามไดโ้อนเงินจ านวน 250,000 
ดอลลาร์สหรัฐไปยงับญัชีของ บริษทั กฎหมาย A ตามค าแนะน าของ A 
ท าใหจ้ านวนเงินทั้งหมดท่ีฝากไวใ้นบญัชีของ บริษทั กฎหมาย A เป็น 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
โอนเขา้บญัชีส านกังานกฎหมาย A เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2560ภายในไม่ก่ีวนัมีการโอนเงินประมาณ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐจากบญัชีของส านกังานกฎหมาย A 
ไปยงับญัชี บริษทั ของ B 
 

35. ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความไปยงั B: "การโอนเงินสองคร้ังจาก 
[ส านกังานกฎหมาย A] มาจาก [A] ยอดคงเหลือถูกวางไวใ้นส านกังานของคุณเม่ือ 20 นาทีท่ีแลว้ - 
". DAVIS กล่าวต่อไปวา่: "ตัว๋สัญญาใชเ้งินทั้งหมด 702 ฉบบั [.]" 

 
36. ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2017 A เรียกร้องให ้บริษทั A 

โอนเงินจ านวน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐไปยงั บริษทั ท่ีควบคุมโดยตระกูล DAVIS 
และผูรั้บผลประโยชน์คือ DAVIS 
 

37. ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2017 ชาวต่างชาติ A เรียกร้องให ้บริษทั ในฮ่องกงส่งเงินไปยงั บริษทั A 
ในรูปแบบการโอนเงินระหว่างประเทศ ในวนัเดียวกนันั้น A ไดโ้อนเงิน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐไปยงั 
บริษทั กฎหมาย A ในนาม บริษทั A 
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38. ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2017 B และ DAVIS 
ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้ความกนัโดยพูดคุยถึงการโอนเงินของชาวต่างชาติไปยงั B ผา่นการส่งเงินของ A 
และ B ของเงินท่ีไดรั้บบางส่วนไปยงั DAVIS ในหมู่พวกเขา DAVIS ถามวา่: 
"คุณไดรั้บขอ้ความหรือไม่" B ค าตอบ: "ฉันไดรั้บแลว้ฉนัส่ง Wickr ใหคุ้ณ [.] 
ฉนัส่งเงินใหคุ้ณในตอนเชา้" Wickr เป็นแอปพลิเคชัน่ส าหรับส่งขอ้ความ SMS 
โดยเขา้รหสัจากตน้ทางถึงปลายทางและเน้ือหาจะหมดอายโุดยอตัโนมติั จากนั้น B กล่าวเสริม: 
"คุณไดรั้บการยนืยนัคร้ังท่ีสองหรือไม่" DAVIS ตอบ: "เม่ือเอเชียเร่ิมท างาน ... 
อยา่งนอ้ยตอนน้ีก็อยูใ่นขั้นตอนเลก็ ๆ " B ตอบ: "ใช่เตือนความจ า 
กระตุน้ใหพ้วกเขาช าระเงินสองคร้ังถดัไปโดยเร็ว "B เพิ่มในภายหลงั (บางส่วนของเน้ือหา):" 
สมมติวา่มีปากกาสามดา้มท่ีสองเขา้มาแลว้ใหย้นืยนัวา่ไดส่้งปากกาสองดา้มสุดทา้ยแลว้โปรดยนืยนั
กบั [B's assistant] " 
 

39. ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2017 บริษทั กฎหมาย A ไดโ้อนเงิน 500,000 
ดอลลาร์สหรัฐไปยงับญัชีธุรกิจของ B และโอนเงิน 900,000 ดอลลาร์สหรัฐไปยงับญัชี บริษทั 
ท่ีควบคุมโดย DAVIS ในเวลาประมาณหน่ึงสัปดาห์ บริษทั กฎหมาย A ไดโ้อนเงินจ านวน 950,000 
ดอลลาร์สหรัฐไปยงับญัชี บริษทั ของ B สองคร้ัง 
 

40. ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2017 ชาวต่างชาติ A ไดโ้อนเงินคร้ังท่ีสามไปยงั บริษทั A 
และมียอดโอนประมาณ 2.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2017 A โอนเงินจ านวน 2 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐจากบญัชีของ บริษทั A ไปยงั บริษทั กฎหมาย A เพื่อช าระค่าจา้งงาน 8 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐบางส่วนท่ี B และชาวต่างชาติ A ตกลงกนัเพื่อแลกกบั B 
เพื่อลอ็บบ้ีรัฐบาลปัจจุบนัและกระทรวงยติุธรรม 
ละทิ้งคดียดึทรัพยสิ์นทางแพ่งและการสอบสวนท่ีเก่ียวขอ้งของ 1MDB ในวนัเดียวกนันั้นเงิน 
600,000 ดอลลาร์ถูกโอนจากบญัชีของ A ท่ี Law Firm A ไปยงับญัชีของ บริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
DAVIS 

 
 
D. B จัดให้มีการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกบันายกรัฐมนตรี A 
ของมาเลเซียและลอ็บบีส้ าหรับการแก้ปัญหากรณีกองทุนวันมาเลย์ 
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41. ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง D 
(ท่ีปรึกษาทางการเมืองอดีตผูช่้วยหาเสียงของประธานาธิบดี) ขอให ้D 
ร่วมมือกบัรัฐบาลปัจจุบนัจดัใหมี้การเยอืนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A: "สวสัดี [D] 
- โปรด ก าหนดการเดินทางเยอืนประเทศในเอเชียโดยก าหนดไวส้ าหรับเดือนกรกฎาคม " 

42. ในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2017 B ส่งขอ้ความถึง D อีกคร้ังเก่ียวกบัการเยอืนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรี 
A: 
"ประเทศในเอเชียมีความกระตือรือร้นอยา่งมากในการประชุมเดือนกรกฎาคมฉนัหวงัว่าเราจะสามา
รถยนืยนัวนัดงักล่าวไดโ้ดยเร็วท่ีสุด" 
 

43. ในวนัเดียวกนันั้นตามค าร้องขอของ A DAVIS ไดส่้งขอ้ความถึง B เก่ียวกบัชาวต่างชาติ A 
ในขอ้ความเหล่าน้ี DAVIS เขียนตามขอ้มูลท่ี A ใหไ้วใ้นนามของชาวต่างชาติ A: 
"ถา้เป็นไปไดโ้ปรดโทรหาฉันก่อนเขา้นอน [ชาวต่างชาติ A] ไดโ้ทรมาเพื่อขอขอ้มูล [.]" B เขาตอบ: 
"ใช่ฉนัจะโทรหาคุณคืนน้ีฉนัจะไป (วอชิงตนั) ดีซีเพื่อจดัการกบั [ต่างประเทศ] 
และประเทศในเอเชีย [.]" 

44. ในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความจาก A ถึง B: 
"เฮเ้ขาอยากคุยกบัคุณเยน็น้ีคุณมีเวลาไหม" DAVIS กล่าวเสริม: "ครูใหญ่ "โดยเฉพาะชาวต่างชาติก. 
ในวนัเดียวกนันั้น B ตอบวา่ "ใช่ [.]" 
 

45. ในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2017 B และ DAVIS ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้ความเพื่อหารือเก่ียวกบักองทุน 
Onemark และการจบักุมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองประดบัของชาวต่างชาติ A 
 

46. ในหรือประมาณวนัท่ี 17 มิถุนายน 2017 B และ DAVIS ไดห้ารือกบันายกรัฐมนตรี A ของมาเลเซีย 
ประมาณเดือนมิถุนายน 2017 B 
ถามประธานาธิบดีวา่อยากเล่นกอลฟ์กบันายกรัฐมนตรีมาเลเซียหรือไม่ A B กล่าวและ DAVIS 
เช่ือดว้ยวา่ชาวต่างชาติ A 
จะมีความสุขจากการท าเช่นนั้นซ่ึงจะท าใหน้ายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีโอกาสลอง 
ปัญหาเก่ียวกบักองทุนมา้ B 
ยงัตอ้งการสร้างความมัน่ใจในการท าธุรกิจกบัรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี A 
ของมาเลเซียมากขึ้นและหวงัวา่จะส่งเสริมผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขาโดยจดัให ้(นายกรัฐมนตรี 
A ของมาเลเซีย) เล่นกอลฟ์กบัประธานาธิบดี 
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47. ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2017 DAVIS ไดส่้งลิงกไ์ปยงั B. 

ลิงกน้ี์มีบทความข่าวเก่ียวกบัส านกังานของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A 
ท่ีวิพากษวิ์จารณ์ขั้นตอนการยดึทรัพยข์องสหรัฐฯส าหรับกองทุน OneMDB 
 

48. ในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2017 DAVIS 
ไดส่้งลิงคไ์ปยงับทความเก่ียวกบัขั้นตอนการยดึทรัพยข์องนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A 
และการยดึทรัพยสิ์นของ OneMDB ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวต่างชาติ A. ในวนัเดียวกนั B ตอบวา่: 
"บทความแปลก ๆ เราท าอะไรไดบ้า้ง" DAVIS ตอบวา่ "โทรหาฉนัมีข่าว [.]" จากนั้น DAVIS 
ก็บอกวา่เธอไดส่้ง "ค าขอ WhatsApp" ไปยงั B 
 

49. ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2017 หรือประมาณวนัท่ี 29 มิถุนายน 2017 B 
ส่งขอ้ความถึงเจา้หนา้ท่ีอาวุโสของท าเนียบขาวท่ีพยายามจดังานกอลฟ์ระหวา่งนายกรัฐมนตรีมาเลเ
ซีย A และประธานาธิบดี: "สวสัดี [E] ตามท่ีฉนัพูดถึง , มิสเตอร์ประธานาธิบดี (POTUS) 
ตกลงท่ีจะออกรอบตีกอลฟ์กบั [นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A] ใน (วอชิงตนั) ดีซีหรือ (นิวเจอร์ซีย)์ 
Bedminster 
เม่ือปลายเดือนกรกฎาคมหรือตน้เดือนสิงหาคมขอบคุณมากท่ียนืยนัวนัท่ีส าหรับฉนันอกจากน้ีไม่ก่ี
สัปดาห์ ฉนัยงัส่งจดหมายไปยงัสภาแห่งรัฐเพื่อขอใหมี้การประชุม " 
 

50. ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2017 หรือประมาณวนัท่ี 30 มิถุนายน 2017 B 
ไดส่้งขอ้ความเก่ียวกบักิจกรรมกอลฟ์ไปยงั E: "ฉนัหวงัว่าเราจะสามารถหารือเก่ียวกบั [Mr. Guo 
Wengui], [นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A] และ Mr. เพื่อหารือเก่ียวกบัการประชุมกอลฟ์” 
ในวนันั้นต่อมา B ส่งขอ้ความอีกฉบบั:“ [E] 
ตามเน้ือหาของการสนทนาฉันหวงัวา่เราจะท าส่ิงเหล่าน้ีใหเ้สร็จในวนัน้ีโปรดโทรหาฉันดว้ย” 
 

51. ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2017 B ส่ง E อีกคร้ังขอ้ความสั้น ๆ 
เก่ียวกบัวนัท่ีนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเล่นกอลฟ์: 
"สวสัดีตอนเชา้ [E] หากคุณสามารถยนืยนัวนัท่ีประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวนัน้ีได ้
การไดร่้วมเล่นกอลฟ์กบั [นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A] 
ช่วยฉนัไดม้ากประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาบอกกบัฉันวา่เขายนิดีท่ีจะเล่นท่ี Bedminster (New 
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Jersey) หรือเมืองหลวง (Washington) DC คร้ังสุดทา้ยท่ีเราคุยกนั หลงัจากนั้นฉนัก็บอก 
[นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A] ว่าเขาจะไดรั้บวนัท่ี (ยนืยนั) 
เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ขอบคุณมากและความปรารถนาดี []” ต่อมาในวนันั้น B ส่งขอ้ความถึง E อีกคร้ัง: 
"[E ] ฉนัจะยนืยนักบัคุณอีกคร้ังโปรดส่งวนัและเวลาท่ี [นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A] 
เล่นกอลฟ์กบัประธานาธิบดีสหรัฐฯขอบคุณ! " 
 

52. ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความถึง B วา่ "โทรหาฉันเร็ว ๆ ก็ยิง่ดี" 
จากนั้นเขาก็พูดวา่ "ท าความสะอาดขอ้ความลบโทรศพัทข์องคุณ [.]" 
 

53. ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2017 B และ E แลกเปล่ียนขอ้ความเก่ียวกบัการออกไปตีกอลฟ์ 
ในบรรดาขอ้ความสั้น ๆ มีขอ้ความจาก B: "[E] 
ฉนัเพิ่งฝากขอ้ความถึงคุณเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์แลว้วนัน้ีคุณช่วยส่งวนันั้นใหฉ้ันไดไ้หมโชคดี []" E 
ตอบกลบั กล่าววา่ "สภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) ก าลงัจดัการกบัเร่ืองน้ี [.] 
พวกเขาก าลงัประสานงานและหารือกนั - ฉนัเช่ือวา่ท าได ้[.]" 
 

54. ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความถึง B เพื่อถ่ายทอดขอ้ความของ A ว่า "ดูท่ี Wickr 
[.] เวลา 17.00 น. ... ฉันคิดวา่เราตอ้งด าเนินการวนัท่ีหรืออ่ืน ๆ ( ไม่สามารถยนืยนัวนัท่ีได)้ 
แสดงวา่เราก าลงัจะตาย” 
ขอ้ความเหล่าน้ีอา้งถึงการยนืยนัวนัท่ีตีกอลฟ์ระหวา่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A 
และประธานาธิบดีสหรัฐฯและชาวต่างชาติ A ไม่พอใจอยา่งมากเน่ืองจากไม่สามารถยนืยนัวนัท่ีได ้
เพื่อท่ีจะส่ือถึงความเร่งรีบ (ทศันคติ) ของ A DAVIS กล่าวต่อวา่ 
"ไดโ้ปรดโทรหาฉันเราตอ้งพฒันากลยทุธ์ - ฉนัไม่สามารถเก็บมนัไวไ้ด ้[.]" B ตอบ: "ดู Wikr [.]" 
วนัรุ่งขึ้น B ให ้DAVIS ส่งขอ้ความมาวา่ "ใช ้Wikr 
เพื่อส่งขอ้ความฉันจะออกทนัทีและไปท่ีท าเนียบขาวมนัเร่ิมบินแลว้และตอนน้ีฉันตอ้ง [.]" DAVIS 
ตอบ: "เสร็จแลว้ [.]" B ตอบ: "ไดรั้บแลว้ ขอบคุณ [.] ท่ีพยายามเรียก [F] ยิง่เร็วยิง่ดี [.] "F 
เป็นเจา้หนา้ท่ีอาวุโสของสภาความมัน่คงแห่งชาติในเวลานั้น 
 

55. เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความถึง B: 
"โปรดโทรหาฉนัเม่ือคุณสะดวกและมาคุยกนั - เราตอ้งจดัการเร่ืองน้ีโปรดไปท่ี (วอชิงตนั) ดีซีคุณ 
แค่นัง่อยูใ่นท าเนียบขาวจนกวา่คุณจะได ้(เดท) ถา้คุณกงัวลวา่จะรู้สึกเหงาฉนัจะอยูก่บัคุณ! " 
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56. ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2017 B 

ไดส่้งขอ้ความเก่ียวกบัวนัท่ีเล่นกอลฟ์ให้ E อีกคร้ัง: "สวสัดี [E] 
มนัผา่นไปสองสัปดาห์แลว้ฉันจะถาม [นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A] และสหรัฐอเมริกาอีกคร้ัง 
วนัท่ีตีกอลฟ์ของประธานาธิบดีคุณช่วยส่งวนัน้ีใหฉ้ันไดไ้หมขอบคุณโชคดี [] [.] "E ตอบ:" 
ฉนัจะถาม [.] ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งใชก้ระบวนการ - " B Reply: "ขอบคุณ!" E ตอบ: 
"คณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติก าลงัด าเนินการกบัเร่ืองน้ีพวกเขาก าลงัประสานงาน [.]" B ตอบ: 
"เรายนืยนัวนัน้ีไดไ้หม" E ตอบ "พวกเขาก าลงัติดต่อกบั [มาเลเซีย] โดยตรง ] 
การประสานงานสภาความมัน่คงแห่งชาติอยูร่ะหวา่งการประสานงาน (ไดรั้บการยนืยนัจากทุกฝ่าย) 
" 
 

57. ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง DAVIS 
โดยบอกวา่:“ ไม่วา่งเพื่อยนืยนัการประชุมพรุ่งน้ี” 
 

58. ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความถึง B เพื่อแจง้ความตอ้งการเร่งด่วนจาก A 
ในนามของชาวต่างชาติ A: "[E] 
จ าเป็นตอ้งใหว้นัท่ีน้ีแก่คุณในตอนน้ีและแจง้ใหคุ้ณทราบขอ้มูลอปัเดตล่าสุดเก่ียวกบัส่ิงอ่ืน ๆ 
สถานการณ์เราดูเหมือนไร้ความสามารถ [.] 
"ขอ้ความน้ีอา้งถึงการจดัการประชุมระหวา่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรีกข
องมาเลเซีย B Reply: "เห็นดว้ยค่ะไปใหห้มด [.]" 
 

59. ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2017 B และ DAVIS 
ไดส่้งขอ้ความถึงกนัหลายฉบบัเก่ียวกบัการจดัการประชุมระหวา่งประธานาธิบดีสหรัฐและนายกรัฐ
มนตรี A ของมาเลเซีย ในขอ้ความเหล่าน้ี DAVIS ไดถ้่ายทอดขอ้มูลจาก A และเขียนว่า 
"คุณช่วยดูท่ี Wikr [.] 
ไดไ้หมตอ้งการวนันั้นจริงๆฉนัตอ้งจดัการกบัเร่ืองน้ีทั้งวนัและฉนัจะบา้ไปแลว้เขากลวัไปหมดแลว้ 
ฉนัโกรธ [.] "เดวิสเขียนต่อไป:" วนัน้ีจะตอ้งไดรั้บวนัน้ี - เราก าลงัจะตาย "ตามท่ี A ชาวต่างชาติ A 
ต่ืนตระหนกเพราะเขาไม่มีก าหนดพบ B Reply: "โทรหา [E] [.]" DAVIS ตอบกลบั 
(ส่วนหน่ึงของเน้ือหา): "โทรหาทุกคนและบอกใหพ้วกเขารู้วา่ตอนน้ีคุณก าลงัโกรธ [.] เรียก [G] 
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ดว้ยเราอยูใ่นวนัน้ี มนัตอ้งท าได ้[.] "G เป็นผูช่้วยฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา B 
ตอบ: "ตอนน้ีก าลงัด าเนินการ" 
 

60. ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความถึง B. 
เน้ือหาคือการนดัพบระหวา่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A และประธานาธิบดี: 
"ประเด็นท่ีสองเราจ าเป็นตอ้งก าหนดวนัท่ี [.] อยา่งเร่งด่วน" B ตอบกลบัในวนัถดัไป: 
"รอสักครู่ฉันมีขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุม [.]" 
 

61. เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2017 B 
ไดส่้งขอ้ความเก่ียวกบัทริปกอลฟ์ให้ E: "[E], [Malaysia] 
ยงัไม่ไดรั้บการติดต่อจากสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) นายประธานาธิบดี (POTUS) 
บอกวา่จะเล่นกอลฟ์กบันายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A 
ในปลายเดือนกรกฎาคมหรือตน้เดือนสิงหาคมนายประธานาธิบดีกล่าววา่เขามีความสุขมาก 
(คุณสามารถเล่นกอลฟ์กบัเขาได)้ คุณบอกวา่เร่ืองน้ีสามารถจดัไดใ้นหน่ึงหรือสองวนั . 
ตอนน้ีเราเขา้สู่สัปดาห์ท่ี 4 แลว้ฉนัรู้วา่คุณยุง่มากและมีขอ้ จ ากดั ในขั้นตอน 
แต่ฉนัเร่ิมหมดความอดทนฉันไม่อยากมองโลกในแง่ลบเกินไป 
แต่เร่ืองน้ีไดส้ร้างความเสียหายใหฉ้นัแลว้ถา้คุณ 
ฉนัจะขอบคุณมากท่ีสามารถแกไ้ขวนัท่ีใหฉ้นัไดใ้นวนัน้ีขอบคุณ! []. " 
 

62. ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง 
D:“ ฉนัไดรั้บค ายนืยนัวา่จะเล่นกอลฟ์ท่ีนิวเจอร์ซียใ์นเดือนกนัยายนก่อนการประชุมคณะมนตรีควา
มมัน่คงแห่งสหประชาชาติในท่ีสุด (เสร็จแลว้)! ฉันสามารถใส่ส่ิงน้ีได ้
ถูกลบออกจากแผนการท างานของฉนัขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ! "D ตอบ:" 
มาติดตามเร่ืองน้ีกนัต่อไปและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ในท่ีสุดคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติก็ยนืยนั
วนัท่ีน้ีแลว้เขาบอกคุณหรือยงัวา่ใครเป็นคนใหว้นัน้ีกบัเขา " ตอบ: "ขอบคุณเยีย่มมาก [E] เป็นผูใ้ห ้
[H] วนัน้ี" 
 

63. ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2017 B ไดส่้งขอ้ความถึง D: 
"เพิ่งยนืยนัอีกคร้ังกบั [มาเลเซีย] 
ทูตของพวกเขาประจ าสหรัฐอเมริกาและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศไม่ไดรั้บค าตอบใ
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ด ๆ โปรดยนืยนัโดยเร็วท่ีสุดขอใหโ้ชคดี []" B ส่งขอ้ความอีกขอ้ความวา่ "[D] 
สวสัดีคุณโทรหาคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติใหฉ้นัไดไ้หมและขอให ้[มาเลเซีย] (วา่) 
ไดรั้บค าตอบอยา่งเป็นทางการหรือยงัคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติยงัไม่ไดพ้บ ติดต่อทูต 
[มาเลเซีย] ส าหรับเร่ืองต่างๆขอบคุณขอใหโ้ชคดี [] "D ตอบกลบั:" [] 
จะโทรหาเม่ือเชา้น้ีฉันมีการแลกเปล่ียนสั้น ๆ กบั [] เม่ือวานน้ี ... ฉนัจะโทรหาในอีกสักครู่ " 
 

64. ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2017 DAVIS และ B ไดส่้งขอ้ความไปยงัรีเลย ์A (ในนามของชาวต่างชาติ A) 
เก่ียวกบัการพบกนัระหวา่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A และประธานาธิบดีสหรัฐ: 
"แจง้ใหพ้วกเขาพบกนัในวนัท่ี 12 กนัยายน 
วนันั้นเป็นการประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นวนัองัคารเหรอไม่มีกอลฟ์อีกแลว้ ?? 
"DAVIS ตอบกลบัขอ้ความทนัที:" Get on Wickr [.] "B ตอบวา่" อาจมีการประชุม 2 
คร้ังท่านทูตควรถาม เล่นกอลฟ์ในเบดมินสเตอร์ (นิวเจอร์ซีย)์ 
ในวนัเสาร์และท่ีท าเนียบขาวในวนัองัคาร? " 
 

65. ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 7 สิงหาคม 2017 B ไดส่้งอีเมล "Malaysia Talks * 
Final *" 
ใหก้บัผูช่้วยอีเมลดงักล่าวรวมถึงแผนการประชุมระหวา่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายกรัฐม
นตรีมาเลเซีย A จุดเด่นของการประชุม DAVIS ไดรั้บประเด็นหลกัของการประชุมจาก A (A 
ใหป้ระเด็นเหล่าน้ีในนามของชาวต่างชาติ A) และส่งต่อใหก้บั B โดยรู้วา่ B 
จะส่งต่อประเด็นหลกัของการประชุมไปยงัรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อท าความเขา้ใจเบ้ืองหลงัของกา
รประชุม 
ประเด็นหลกัของการเจรจาเหล่าน้ีรวมถึงประเด็นต่างๆรวมถึงความสัมพนัธ์และความร่วมมือในปัจ
จุบนัระหวา่ง B และ [มาเลเซีย] และการยอมรับวา่กรณี OneMDB เป็น "เหตกุารณ์ส าคญั [ชั้นหน่ึง] 
[.]" ประเด็นการพูดคุยเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่กรณี OneMDB ไม่เป็นอนัตราย 
และระบุอยา่งชดัเจนวา่“ การแทรกแซงของอยัการสหรัฐฯท าใหฝ่้ายสหรัฐฯตึงเครียด [sic] 
และอาจน าไปสู่ปฏิกิริยาเชิงลบจากฝ่ายมาเลเซีย [.] " 
 

66. ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 7 สิงหาคม 2017 B ไดส่้งประเด็นการพูดคุยไปยงั D 
เพื่อตรวจสอบและแกไ้ขและหวงัวา่จะไดรั้บขอ้มูลโดยละเอียดเก่ียวกบัเวลาการประชุมเฉพาะระหว่
างนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A และรัฐมนตรีต่างประเทศในมาเลเซีย: "สวสัดี [D]; What 
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ไดเ้วลาประชุมกบั [รัฐมนตรีต่างประเทศ] แลว้หรือยงัตอนน้ีเป็นเวลา 11.00 น. ของ [มาเลเซีย] 
ในวนัจนัทร์คุณช่วยขยายเวลาและส่งฉบบัสุดทา้ยใหฉ้นัไดไ้หม "D 
ส่งกลบัประเด็นหลกัของการประชุมฉบบัแกไ้ขและตอบกลบั:" [ ] - 
น่ีเป็นฉบบัแกไ้ขท่ีฉันตอ้งการส่งไปยงัส านกังานของ [รัฐมนตรีต่างประเทศ] 
เขาบินไปกรุงเทพวนัน้ีและจะไป [มาเลเซีย] 
หากคุณมีส่ิงอ่ืนท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงโปรดแจง้ให้เราทราบขอบคุณ " 
 

67. ในหรือประมาณวนัท่ี 7 สิงหาคม 2017 ต่อมา B ส่งขอ้ความถึง D: "[Secretary of State] จะพบกบั 
[นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A] ในวนัท่ี 8 และกบัรองนายกรัฐมนตรีในวนัท่ี 9 ใส่ช่ือพวกเขารู้จกัฉนั 
(ช่ือ) แต่อาจจ าช่ือ [บริษทั ของฉนั] ไม่ไดใ้นทนัทีขอบคุณ! "D ตอบ:" 
การใส่ช่ือของคุณเป็นเร่ืองส าคญัมากไม่น่าจะเป็นการประชุมอยา่งเป็นทางการ ส่วนหน่ึง 
แต่จะมีบทบาทในการสนทนาแน่นอน” 
 

68. นอกจากน้ีในหรือประมาณวนัท่ี 7 สิงหาคม 2017 A 
ไดล้งนามในขอ้ตกลงกบัตวัแทนของชาวต่างชาติ A กบั บริษทั อ่ืนเพื่อให ้
"การส่ือสารเชิงกลยทุธ์และการจดัการวิกฤต" โดยแลกกบัค่าตอบแทนประมาณ 8.4 ลา้นยโูร 
จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2017 หรือก่อนวนัท่ี 16 สิงหาคม 2017 เม่ือวนัท่ี 9 
สิงหาคม 2017 หรือก่อนหนา้น้ี ชาวต่างชาติ A ไดโ้อนเงินประมาณ 12.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐใหก้บั 
บริษทั A ในฮ่องกง จากนั้นส่งเงิน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐให้กบัส านกังานกฎหมาย A. 
นอกจากน้ียงัส่งเงินจ านวน 833,333 เหรียญสหรัฐไปยงับญัชี บริษทั ท่ีควบคุมโดย DAVIS ในวนัท่ี 
10 สิงหาคม 2017 บริษทั กฎหมาย A โอนเงิน 900,000 ดอลลาร์สหรัฐไปยงับญัชี บริษทั 
ท่ีเช่ือมโยงกบั DAVIS ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2017 B ส่งขอ้ความ D 
เพื่อหารือเก่ียวกบัการประชุมระหวา่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A และรัฐมนตรีต่างประเทศ: 
"ตามข่าวของ [มาเลเซีย] มนัจะเป็นไปดว้ยดีพวกเขาพอใจกบั [รัฐมนตรีต่างประเทศ] 
มากฉนัไม่ไดเ้อ่ยช่ือของฉนั - ไม่ติดต่อ.; - .... " 

 
 

69. ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2017 ชาวต่างชาติ A ไดโ้อน บริษทั ในฮ่องกงไปยงั บริษทั A ประมาณ 12.8 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นส่งเงิน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐให้กบัส านกังานกฎหมาย A. 
นอกจากน้ียงัส่งเงินจ านวน 833,333 ดอลลาร์สหรัฐไปยงับญัชี บริษทั ท่ีควบคุมโดย DAVIS 
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ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2017 Law Firm A ไดส่้งเงินจ านวน 900,000 เหรียญสหรัฐไปยงับญัชี บริษทั 
ท่ีเช่ือมโยงกบั DAVIS 
 

70. ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง D 
เพื่อหารือเก่ียวกบัการพบปะระหวา่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A และรัฐมนตรีต่างประเทศ: 
"ตามข่าวของ [มาเลเซีย] มนัจะเป็นไปดว้ยดีพวกเขาพอใจกบั [รัฐมนตรีต่างประเทศ] 
มากฉนัไม่ไดพู้ดถึงฉนั 'S name-not contact.; - .... " 
 

71. ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2017 B และ DAVIS ไดส่้งขอ้ความหากนัเพื่อนดัประชุมและโทรศพัท์ 
ในขอ้ความเหล่าน้ี DAVIS เขียนวา่: "ถา้เป็นไปได ้[A] 
อยากพบคุณในวนัน้ีเพราะคุณจะจากไปในวนัศุกร์ [.]" 
 

72. ในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2017 B และ DAVIS ไดส่้งขอ้ความหากนัเพื่อนดัหมายการโทร (โทรศพัท)์ 
ในขอ้ความเหล่าน้ี DAVIS เขียนวา่: "โปรดโทรหาฉนั [A] ตอ้งการประชุม [.]" 
 

73. ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 19 สิงหาคม 2017 B ไดส่้งขอ้ความไปหา D: 
"[Malaysia] มีความคืบหนา้ในเร่ืองนั้นหรือไม่" D ตอบวา่: "ตอนน้ีข่าวอยูท่ี่ (Washington) DC 
ฉนักลวัวา่จะเล่นกอลฟ์ทนัเวลา มนัยากกวา่ท่ีจะจดั แต่ฉนัก็ยงัท างานหนกับางทีฉนัอาจตอ้งหา [I] 
ส าหรับส่ิงน้ีพวกเขาเคยเล่นกอลฟ์ดว้ยกนัส่ิงน้ีก็ใชไ้ด ้"B ตอบกลบั:" ดีถา้คุณเห็นวา่มีประโยชน์ฉนั 
คุณสามารถโทรหาผูช่้วยของ [I] หรือ [I] 
ไดโ้ดยตรงนอกจากน้ีคุณตอ้งเพิ่มเวลาการประชุมฉนัตอ้งการคุยรายละเอียดกบัคุณโปรดบอกฉนัวา่
ตวัเลือกใดดีท่ีสุด "ตอนนั้นฉันเป็นเจา้หนา้ท่ีอาวุโสของท าเนียบขาว 
 

74. ในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2017 DAVIS แบ่งค่าคอมมิชชัน่ท่ีเธอไดรั้บจาก A เป็นเงิน 375,000 
ดอลลาร์และส่งให้ C คู่สมรสของ B 
 

75. ในหรือประมาณวนัท่ี 24 สิงหาคม 2017 ชาวต่างชาติ A ไดรั้บค าสั่งใหส่้งเงินประมาณ 10 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐไปยงั บริษทั อ่ืนของ A และ บริษทั ไดล้งนามใน 
"การส่ือสารเชิงกลยทุธ์และวิกฤต" มูลค่า 8.4 ลา้นยโูรกบัตวัแทนของชาวต่างชาติ A. 
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จดัการกบัขอ้ตกลง ตามอตัราแลกเปล่ียนเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2017 8.4 ลา้นยโูรเทียบเท่ากบั 10 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
 

76. ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2017 DAVIS เขียนจดหมายตามค าร้องของ B B 
ก าลงัจะส่งจดหมายน้ีถึงประธานาธิบดีเก่ียวกบัการพบปะระหวา่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A 
และประธานาธิบดี 
จดหมายฉบบัน้ีแสดงพฒันาการเชิงบวกหลายประการในความสัมพนัธ์ระหวา่งมาเลเซียและสหรัฐ
อเมริกา จดหมายไปไม่ถึงประธานาธิบดีในท่ีสุด 
 

77. ในหรือประมาณวนัท่ี 12 กนัยายน 2017 นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย A 
และประธานาธิบดีไดพ้บกนัท่ีท าเนียบขาวเหตุผลส่วนหน่ึงของการประชุมคร้ังน้ีคือ DAVIS 
ใหค้วามช่วยเหลือ B ช่วยอ านวยความสะดวกในการประชุม แมว้า่ B 
จะติดต่อเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐบาลชุดปัจจุบนัเพื่อจดัใหมี้การประชุมอยา่งเป็นทางการระหวา่งป
ระธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี A ของมาเลเซียและกีฬากอลฟ์ แต่ในท่ีสุดกอลฟ์ (การพบปะ) 
ระหวา่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี A ของมาเลเซียก็ลม้เหลว 
 

78. ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2017 บีและประธานาธิบดีไดพ้บกนัท่ีท าเนียบขาว B กล่าวกบั A, DAVIS 
และชาวต่างชาติ A วา่เขากล่าวถึงประเด็นการสอบสวนของ OneMDB 
ระหวา่งการประชุมกบัประธานาธิบดี 
 

79. ในวนัท่ี 5 มกราคม 2018 B ร่างประเด็นการพูดคุยเก่ียวกบักองทุน OneMand 
เพื่อแสดงความพยายามของชาวต่างชาติ A B ในฐานะตวัแทนของเขา 
ประเด็นการพูดคุยเหล่าน้ีมีดงัน้ี: "1. 
เราก าลงัร่วมมือกบักระทรวงยติุธรรมเพื่อลม้ลา้งการสอบสวนของรัฐบาลชุดก่อนท่ีมีต่อกองทุน 
OneMad [มาเลเซีย] 
ฉนัไดเ้ตรียมการเชิงกลยทุธ์เพื่อติดต่อกระทรวงยติุธรรมและสภาความมัน่คงแห่งชาติเพื่อแกไ้ข 
ค าถามน้ี 2. ฉนัก าลงัพบกบัผูช่้วยอยัการสูงสุด [] ซ่ึงเป็นผูจ้ดัและรับผิดชอบคดี [] 
เธอไดรั้บการแต่งตั้งจาก [ประธานาธิบดี] และอาจเป็นประโยชน์ .... 3. 
อยา่งท่ีฉนับอกคุณไปก่อนหนา้น้ีในกรณีของฉนั 
ในระหวา่งการอภิปรายของประธานาธิบดีเขาสัญญาวา่จะแกไ้ขปัญหาน้ีฉนัตอ้งการใหป้ระธานาธิบ
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ดีเป็นผูน้ าในเร่ืองน้ี แต่ฉันจะบรรยายสรุปใหเ้ขาฟังต่อไปเพื่อบอกความส าคญัของเร่ืองน้ีใหเ้ขาฟัง 
"B พูดเกินจริงมากกบัการตรวจสอบกองทุนวนัแมท บทบาทของ. 
 

80. ในวนัท่ี 6 มกราคม 2018 B และ A พบกนัและ A ขอให ้B ยมืเงิน A บอก B: เพื่อนของ A ก าลงั 
"ตรวจสอบ" เงินท่ีพวกเขาไดรั้บจากชาวต่างชาติ A และก าลงั 
"ช่วยประมวลผลเพื่อใหเ้งินนั้นสะอาด" 

 
 
II. กจิกรรมขับไล่ Mr. Guo Wengui 

A. B ไปที ่CCP Congress เพ่ือพบกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณรัฐประชาชนจีนก 
 

81. เม่ือประมาณเดือนพฤษภาคม 2017 หลงัจากท่ีเขาเดินทางมากรุงเทพฯ B 
ตกลงท่ีจะไปฮ่องกงเพื่อพบกบัชาวต่างชาติ A ก่อนไปฮ่องกง DAVIS และ B 
คุยกนัวา่การขบัไล่นาย Guo Wengui มีความส าคญัมากส าหรับชาวต่างชาติ A. 
จุดประสงคข์องการเดินทางไปฮ่องกงคือเพื่อพบปะชาวต่างชาติ A 
และเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันายกวัเหวิน
กุย้ 
 

82. ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2017 เดวิสส่งอีเมลถึงเลขานุการ B 
เพื่อหารือเก่ียวกบัแผนการเดินทางและแผนการเดินทางส าหรับการเดินทางไปฮ่องกง ในวนัเดียวกนั 
DAVIS ยงัส่งขอ้มูลธนาคารของ บริษทั DAVIS ไปยงั B และ C ทางอีเมล 
 

83. ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2017 A, B และ DAVIS มาท่ีฮ่องกงจากนั้นก็เขา้สู่ Shenzhen 
ซ่ึงเป็นพรรคคอมมิวนิสตจี์นพวกเขาไดพ้บกบั Foreigner A 
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคอมมิวนิสตจี์น A ในหอ้งชุดของโรงแรมใน Shenzhen 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคอมมิวนิสตจี์น A (อาจ Sun Lijun) ไดห้ารือกบั B Mr. Guo Wengui 
และอาชญากรรมท่ีเขาถูกตั้งขอ้หาและอธิบายวา่สาธารณรัฐประชาชนจีนตอ้งการส่งตวันาย Guo 
Wengui กลบัไปท่ี CCP รัฐมนตรีก. พรรคคอมมิวนิสตจี์นขอให้ B 
ใชอิ้ทธิพลของตนต่อเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของสหรัฐฯเพื่อเรียกร้องใหข้บัไล่นายกวัเหวินกุย้และเดินท
างกลบัสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพรรคคอมมิวนิสตจี์น A 



 

 

22 

ยงัระบุดว้ยวา่เขาจะไปเยือนวอชิงตนั ดี.ซี. ในเร็ว ๆ น้ี 
แต่ก็ประสบปัญหาเม่ือจดัก าหนดการประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐบาลสหรัฐ 

 
B ลอ็บบีเ้จ้าหน้าท่ีอาวุโสชาวอเมริกนัให้ขับไล่นายกวัเวงกุย 
 

84. ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2017 ระหวา่งเดินทางกลบัสหรัฐอเมริกาจากพรรคคอมมิวนิสตจี์น B 
ส่งขอ้ความถึง DAVIS และกล่าววา่: "ฉนัจะท างานอยา่งหนกัร่วมกบั [อยัการสูงสุด] 
เพื่อท าใหส้ัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์ท่ีพิเศษท่ีสุดส าหรับเรา .” 
 

85. ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง D 
เก่ียวกบัการพบปะกบั Foreigner A และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคอมมิวนิสตจี์น A (อาจจะเป็น 
Sun Lijun): "[D] - ฉนัเพิ่งกลบัมาโอกาสท่ีดีเรา พบกนัท่ี [โรงแรม] เวลา 9:30 น. 
ของเชา้วนัจนัทร์ไดไ้หม " 
 

86. ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง D: "ฉนัตอ้งไปพบ [อยัการสูงสุด] 
โดยเร็วท่ีสุดฉนัจะหารือกบัคุณ" B เขียนวา่: "ฉนัจะส่งส าเนาอีเมลถึงคุณ 
ขอ้ควรจ าเราสามารถพูดคุยกนัได ้"ต่อมาในวนันั้น D ตอบวา่:" ขอใหมี้การประชุมกบั 
[อยัการสูงสุด] " 
 

87. ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2017 B ไดส่้งอีเมลช่ือ 
"โอกาสความร่วมมือดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งสหรัฐอเมริกาและ 
[สาธารณรัฐประชาชนจีน] [.]" B แนบบนัทึกจาก B ถึงอยัการสูงสุดในอีเมลแผนของ B คือ D 
จะมอบบนัทึกใหก้บัอยัการสูงสุด DAVIS ไดจ้ดัเตรียมเน้ือหาของบนัทึกใหก้บั B และ DAVIS 
ไดรั้บจาก A. A เป็นบนัทึกท่ีเขียนขึ้นจากขอ้มูลท่ีรัฐมนตรี A และชาวต่างชาติ A 
ใหไ้วใ้นเดือนพฤษภาคม 2017 หลงัจากไดรั้บบนัทึก B และ C ไดแ้กไ้ขบนัทึก 
 

88. ในบนัทึก B ไดแ้ถลงเทจ็เก่ียวกบัเหตุผลของเขาในการไปท่ี CCP 
และสถานการณ์ท่ีท าใหเ้ขาไดพ้บกบัรัฐมนตรี A ของ CCP ยิง่ไปกวา่นั้น B 
ยงัปกปิดการติดต่อกบัชาวต่างชาติ A และปกปิดบทบาทของชาวต่างชาติ A 
ในการอ านวยความสะดวกในการพบปะของ B กบัรัฐมนตรีคอมมิวนิสตจี์น A นอกจากน้ี B 
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ยงัปกปิดเงิน 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐท่ีชาวต่างชาติ A 
จ่ายใหเ้ขามากกวา่สองสัปดาห์ก่อนท่ีเขาจะพบกบัรัฐมนตรี A ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นในเซินเจ้ิน 
ในขณะเดียวกนั B ไม่ไดเ้ปิดเผยความพยายามในการลอ็บบ้ีของเขาเพื่อ (เนรเทศ) นาย Guo Wengui 
อยา่งนอ้ยก็ในระดบัหน่ึงตามการเตรียมการทางการเงินระหวา่งเขากบัชาวต่างชาติ A 
ส่ิงน้ีอาจท าใหเ้ขามีเงินมากขึ้น 
 

89. ในบนัทึกขอ้ตกลง B เขียนวา่: "[CPC Minister A] บอกกบัฉนัวา่ [CPC] 
หวงัวา่จะเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีกบัสหรัฐอเมริกาในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมาก 
แผนการเดินทางโดยกล่าววา่รัฐมนตรี A 
และคณะผูแ้ทนมีแผนท่ีจะพบกบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐบาลสหรัฐฯหลายคนระหว่างการเดินทา
งไปวอชิงตนั B เสนอให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมพบกบัรัฐมนตรี A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์น และ B ยงัช้ีใหเ้ห็นบางส่ิงโดยกล่าววา่ตามท่ีเลขาธิการก. 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นกล่าววา่พรรคคอมมิวนิสตจี์นยินดีท่ีจะท าบางอยา่งเพื่อปรับปรุงความสัม
พนัธ์ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งสหรัฐฯและจีน จากนั้น B เพิ่ม:  
 

จากบทสนทนาของฉนักบั [รัฐมนตรีวา่การกระทรวง A] [CCP] 
จะยืน่ค าร้องใหล้บ [Mr. Guo Wengui] ออกทนัทีเขาและ [CCP] คนอ่ืน ๆ 
ท่ีถูกตั้งขอ้หาจบักุมและถูกกล่าวหาวา่กระท าผิด [ พรรคคอมมิวนิสตจี์น] 
บางคนท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายอาญาหลายประการ 
(รวมถึงการลกัพาตวัและอาชญากรรมทางการเงินท่ีส าคญั) 
เป็นผูส้มรู้ร่วมคิดส่งตวักลบัจากสหรัฐอเมริกา 
(วีซ่าของเขาจะหมดอายใุนอีกประมาณหน่ึงเดือน) หรือส่งผูร้้ายขา้มแดน 
(อินเตอร์โพลไดอ้อกประกาศฉบบัแดงส าหรับเขา โปรดดูเอกสารแนบ) 
กลบัไปท่ี [CCP] 
เพื่อยืน่ฟ้องเขาส าหรับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายเหล่าน้ีและด าเนินคดีอาญาตา
มปกติใน [CCP] ส าหรับขอ้กล่าวหาเหล่าน้ี 

B บนัทึกดงักล่าวไดแ้นบประกาศแดงจากอินเตอร์โพลเก่ียวกบันายกัว๋หวัง่กุย้ 
 

90. ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง D โดยพูดว่า: "สวสัดี [] 
พรุ่งน้ีคุณจะพบกนัไหมส าหรับการประชุมไดม้อบบนัทึกของฉนัให ้
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[รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม] แลว้หรือยงัโปรดแจง้สถานการณ์ล่าสุดใหฉ้นัขอบคุณ [] [.] "D 
ตอบกลบั:" [B] .. 
จดหมายถูกส่งไปเม่ือวานน้ีโปรดตรวจสอบฉบบัสุดทา้ยท่ีแกไ้ขแลว้ฉนัก าลงัท างานอย่างหนกัเพื่อใ
หแ้น่ใจวา่การประชุมจะสามารถจดัขึ้นไดใ้นวนัพรุ่งน้ี แต่อาจจะเป็นช่วงเชา้ของวนัพรุ่งน้ี 
(การประชุม) วนัน้ี 
ฉนัจะโทรหาคุณในภายหลงัฉนัอยูบ่นเท่ียวบินตาแดงคืนน้ีเพื่อท่ีฉันจะไดก้ลบัไปท่ี (วอชิงตนั) 
ดีซีก่อนหนา้น้ี "B ตอบ:" เยีย่มมากขอบคุณ [] 
พยายามท าใหแ้น่ใจวา่การพบกบัเขาสามารถยนืยนัไดห้รือเรา จะนดัประชุมท่ี Alabama 
ในวนัพฤหสับดีหรือวนัศุกร์หรือวนัเสาร์ไดห้รือไม่” ในวนัรุ่งขึ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2017 
หรือประมาณวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2017 D ตอบวา่“ ฉนัก าลงัรอกระทรวงยติุธรรมมาประชุม 
การประชุมข่าวสารกบัเราและ [กบัรัฐมนตรี A ของพรรคคอมมิวนิสตจี์น] 
เม่ือใดท่ีคุณวา่งเราสามารถพบปะพูดคุยเก่ียวกบัปัญหาอ่ืน ๆ ไดข้อบคุณ " 
 

91. ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2017 D ส่งขอ้ความถึง B: 
"ฉนัเพิ่งไดรั้บโทรศพัทจ์ากส านกังานของ [อยัการสูงสุด] และอยัการสูงสุดไม่อยูใ่นคืนน้ี 
แต่เขาส่งขอ้ความถึงฉนัเป็นการส่วนตวัวา่เขาจะมาในภายหลงั จะโทรมาค่ะ” 
 

92. ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง D 
วา่“ การประชุมจะจดัขึ้นท่ีกระทรวงยติุธรรมในเชา้วนัน้ีเวลา 10.00 น. 
จากนั้นในวนัพรุ่งน้ีจะเป็นการประชุมระหวา่ง FBI 
และกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตุภูมิบางทีฉนัอาจจะถามฉนัได ้ผูติ้ดต่อจะมาถึงล่วงหนา้ 10 
นาทีเพื่อให้เราสามารถประชุมสั้น ๆ ไดจ้ากนั้นเราจะมีการประชุมแบบตวัต่อตวักบั [] 
เพื่อหารือเก่ียวกบัรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดพยายามพบกบั [อยัการสูงสุด] 
โดยเร็วท่ีสุดนบัเป็นเร่ืองดีมากท่ีเราสามารถประสบความส าเร็จในวนัน้ี 
ส าคญัฉนัตอ้งรายงานผูติ้ดต่อของฉนัในเชา้วนัน้ี "ขอบคุณ [. ] "D ตอบ:" [] - ก าลงัท างานอยา่งหนกั 
เชา้น้ี [อยัการสูงสุด] ไม่มาท่ีส านกังาน แต่ใหดู้วา่เขาจะกลบัมาเม่ือไหร่ รอติดตามข่าวสารของฉนั 
ต่อมาในวนัเดียวกนั B ส่งขอ้ความไปหา D โดยบอกวา่: 
"รายละเอียดคือสามส่ิงท่ีกล่าวถึงในบนัทึกของฉนัเท่านั้นท่ี [รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม] 
จะเห็นได ้[รัฐมนตรี CPC A] ตอ้งการบอก [รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม] เป็นการส่วนตวั 
ดา้นขา้งของฉันเป็นแบค็ดอร์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เจา้นายของ [CPC Minister A] 
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ตอ้งการไดรั้บการยนืยนั [อยัการสูงสุด] รู้อยูแ่ลว้วา่สามส่ิงน้ีสามารถช่วยสหรัฐฯไดจ้ริง [. ] 
"ต่อมาในวนันั้น D ตอบกลบั:" [] ... ฉนัเพิ่งคุยกบั [อยัการสูงสุด] ทางโทรศพัท ์ฉนัมีข่าวร้าย 
โปรดบอกฉนัเม่ือคุณวา่งและเราจ าเป็นตอ้งคุยกนั ขอบคุณ. " 
 

93. ในหรือประมาณวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2017 เก่ียวกบัการประชุมท่ีรัฐมนตรี A 
พรรคคอมมิวนิสตจี์นสงวนไว ้B ส่งขอ้ความถึง D "พบกบัผูอ้  านวยการตรวจคนเขา้เมืองเวลา 10.00 
น. พบกบั FBI เวลา 11:30 น. อาจจะไปท่ีกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตุภูมิ 
การแสดงสามารถบนัทึกสถานการณ์ไดฉ้ันยนืยนักบั I ทั้งสามส่ิงน้ีสามารถแบ่งปันกบัคนอ่ืนได ้
"จากนั้น B ก็ส่งขอ้ความ:" โปรดโทรหาฉัน "," ฉนัพยายามควบคุมอนัตรายใหน้อ้ยท่ีสุด 
คุณพูดดีท่ีสุดท่ีจะคุยกบัฉนั 
"ฉนัเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตุภูมิสหรัฐในเวลานั้น 
 

94. ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2017 B ส่งอีเมลถึง D โดยตดัตอน 
"การติดต่อระหวา่ง [อยัการสูงสุด] และเอกอคัรราชทูต [CPC] ประจ าสหรัฐอเมริกา" B กล่าววา่: 
"ฉนัคิดวา่อยัการสูงสุดมีความสามารถ 
โอกาสในการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ท่ีมากขึ้นส าหรับสหรัฐอเมริกาฉนัไดเ้พิ่มบนัทึกดา้นล่างเราจะ
พูดคุยกนัโดยเร็วท่ีสุดไดไ้หมมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีอยัการสูงสุดจ าเป็นตอ้งรู้ดว้ย” ในวนันั้น B และ D 
แลกเปล่ียนอีเมลกนั ก าหนดเวลาเพื่อพูดคุยเก่ียวกบัอีเมลและเน้ือหา 
 

95. ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2017 DAVIS ไดถ้่ายทอดขอ้มูลท่ีรัฐมนตรี A และ A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นให้ไวแ้ละหารือเก่ียวกบัการประชุมระหวา่งรัฐมนตรี A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นและเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลสหรัฐ DAVIS ไดส่้งขอ้ความ: 
"โปรดตรวจสอบการประชุม Wickr เด๋ียวน้ี อุปสรรคทั้งหมดไดรั้บการแกไ้ขแลว้ [.] "B ตอบ" 
ใช่การเตรียมการทั้งหมดไดถู้กจดัท าขึ้นแลว้ [.] "DAVIS ตอบ" การประชุมของเขากลบัมาอีกคร้ัง 
[.] " 
 

96. หรือประมาณเดือนพฤษภาคม 2017 ตามค าร้องขอของ A DAVIS ขอให ้B พบกบัรัฐมนตรี A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นในวอชิงตนัดีซี 
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97. ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2017 B ไดพ้บกบัรัฐมนตรี A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นในโรงแรมแห่งหน่ึงในวอชิงตนัดีซี B ยงัถาม D วา่ D 
สามารถช่วยจดัการประชุมระหวา่งรัฐมนตรี A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นกบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐบาลสหรัฐฯไดห้รือไม่ 
 

98. ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง D: 
ฉนัไดพ้บกบั VM เม่ือคืนน้ี เขากลบัจากเคร่ืองบินตอน 4 โมงเยน็วนัน้ี 
ส านกังานสืบสวนกลางพบคนระดบัต ่ามากท่ีจะพบกบัเขาและคนท่ีไดพ้บ
กบัเขาก็ไปพบชาวเวียดนาม 
ผูน้ าของเขาบอกใหเ้ขากลบัไปเวน้แต่เขาจะไดพ้บกบั [อยัการสูงสุด] หรือ 
[I] เขาหวงัวา่จะไดเ้ห็น [I] ... 
จนถึงตอนน้ีเขาไดส่้งหญิงตั้งครรภก์ลบัไปแลว้และอีกสองคนจะถูกส่งกลั
บในไม่ชา้ เขายนิดีท่ีจะรับการส่งตวักลบัประเทศของชาวจีน 60 
คนโดยมีเง่ือนไขวา่เขาตอ้งมี "การประชุมสั้น ๆ " ท่ีเหมาะสม 
น่ีจะเป็นชยัชนะของรัฐบาลปัจจุบนัและสามารถประชาสัมพนัธ์ได ้
น่ีเป็นผลมาจากการพบกนัระหวา่งประมุขทั้งสองท่ีคฤหาสน์มาราโก 
กรุณาโทรหาฉนัและฉนัจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติม ขอขอบคุณ. 

 
99. D ตอบกลบั: "[] ไดรั้บแลว้ฉันจะโทรหาคุณในอีกไม่ก่ีนาที" B ตอบกลบั: "ถา้คุณท าได ้

ในการประชุมเราจะนดัตวัแทนท าเนียบขาวและ VM 
ไปพบท่ีกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตุภูมิไดไ้หมเขาเอ่ยช่ือฉนัได ้ โปรด [I] เพื่ออุ่นเคร่ืองในสนาม 
เอ่ยช่ือฉันดว้ย ขอบคุณ! " 

100. ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความไปยงั B โดยบอกวา่รัฐมนตรี A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นตอ้งการพบกบั I "โดยทัว่ไป [I] 
และเราทั้งสองเห็นพอ้งกนัวา่มนัเป็นเพียงเร่ืองของก าหนดการประชุมท่ีเฉพาะเจาะจงใช่ไหม ? "B 
ตอบวา่" 
มนัเป็นเร่ืองของเวลาท่ีรัดกุมและการเตรียมการท่ียากล าบากคุณอาจตอ้งรออีกประมาณหน่ึงชัว่โมง
หรือมากกวา่นั้น [รัฐมนตรีวา่การกระทรวง CPC A] ไม่มีปัญหาท่ีนัน่ " B จึงกล่าววา่ 
"ไดโ้ปรดแจง้ความนบัถือของฉนัต่อ VM โปรดรอสักครู่" DAVIS ตอบวา่ "ฉนัจะถ่ายทอดใหเ้ขา" 
B กล่าว "บอกเขาวา่ฉนัจะอธิบายสถานการณ์ใหท้ าเนียบขาวและ [อยัการสูงสุด]" DAVIS 
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เขาตอบวา่ "บ่ายน้ีไม่ [ฉนั] จะไปเฮติเหรอ" B กล่าววา่ 
"คนท่ีจดัการประชุมไม่ไดบ้อกคุณหรือคุณแน่ใจเหรอไม่มีใครจาก [อยัการสูงสุด] [.]" DAVIS 
กล่าววา่ "เวบ็ไซตข์องกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตุภูมิระบุวา่ [.] เขาจะไปท่ีนัน่ในบ่ายวนัน้ี" 
ฉนัพูดกบั VM เม่ือก้ี [,] เขาฟังเหมือนก าลงัร้องไห้ [. ] "B กล่าว" มนัแยม่าก ระเบียบ 
บรรทดัล่างคือมนัไม่ใช่ความผิดของเรา โดยปกติแลว้ Amb [ทูต] ของพวกเขาจะแกไ้ขได ้น่ีมนั 
[วุน่วาย] เกินไป "DAVIS กล่าววา่" จาก Wickr " 
 

101. ในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความถึง B โดยส่งขอ้ความช่ือ "[CCP] Quickly 
Deport Tycoon [Guo Wengui]" 
 

102. ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2017 B และ DAVIS ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้ความสั้น ๆ เก่ียวกบั Mr. Guo 
Wengui 
 

103. ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2017 หรือประมาณวนัท่ี 27 มิถุนายน 2017 B 
ไดส่้งขอ้ความถึงคู่สมรสของ H เก่ียวกบัการส่งตวันาย Guo Wengui กลบัประเทศ B รู้ดีวา่ H 
เป็นนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จเป็นท่ีรู้จกัในระดบัโลกเขามกัจะบริจาคเงินใหก้บัการเลือกตั้งทาง
การเมืองของประธานาธิบดีและสนิทสนมกบัประธานาธิบดีทรัมป์มาก 
เขาสามารถมองเห็นประธานาธิบดีไดท้นัทีและมีอิทธิพลต่อประธานาธิบดีดงันั้นเขาจึงเป็นช่องทาง
ท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งตวันายกวัเวงกุยกลบัประเทศ B ส่งขอ้ความถึงคู่สมรสของ H: 
"นอกจากน้ีฉนัหวงัวา่จะไดเ้ห็น H 
ในเชา้วนัพรุ่งน้ีเพื่อพูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองท่ีส าคญัและละเอียดอ่อนพรุ่งน้ีเชา้มีเวลาท่ีสะดวกหรือไม่หวั
งวา่จะไดพ้บคุณท่ีโรงแรม [] . ขอใหโ้ชคดี [] [.] "แลว้ B ก็พูดต่อ: 

สวสัดี [], [H] ตอ้งการใหฉ้นัส่งขอ้ความน้ีถึงคุณทาง SMS 
ฉนัจะส่งขอ้ความถึงคุณเก่ียวกบั [Mr. Guo Wengui] 
ท่ีล้ีภยัอยูใ่นสหรัฐอเมริกา 1. Interpol Red Pass ... 
เร่ืองท่ีไวต่อเวลาอยา่งมากคือหนงัสือเดินทางของ [Mr. Guo Wengui] 
หมดอายเุม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 
เป็นเร่ืองส าคญัมากท่ีใบสมคัรหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ของ Guo 
จะถูกปฏิเสธทนัที 
เขาจะถูกรวมอยูใ่นรายช่ือท่ีไม่ตอ้งบินโดยกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตุภู
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มิ ... ค าสั่งน้ีจะมาจากบุคคลระดบัสูงเน่ืองจาก [Mr. Guo Wengui] 
มีอดีตพนกังาน FBI 
ซ่ึงไดรั้บการติดต่อบ่อยคร้ังในขอ้มูลความปลอดภยัส่วนตวัของเขา 
ประธานาธิบดีพรรคคอมมิวนิสตจี์นสีจ้ินผิง (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่สีจ้ินผิง) 
กล่าวกบั [ประธานาธิบดีทรัมป์] ในคฤหาสน์ Maraague 
วา่เขาจะส่งตวักลบั [Mr. Guo Wengui] รัฐมนตรีพรรคคอมมิวนิสตจี์นก 
(อาจจะเป็นซุนล่ีจุน) พบกบัฉนัและขอความช่วยเหลือในการเนรเทศ 
[นายกัว๋หวังุ่ย] ... เขาสัญญาว่าจะส่งพลเมืองอเมริกนับางคนท่ีถูก [CCP] 
จบัเป็นตวัประกนักลบัไปและจะรับ [CCP] จ านวนมาก 
ผูอ้พยพผิดกฎหมายกลบัสู่ [CPC] 
ในท่ีสุดเขาก็ไดใ้หค้วามช่วยเหลือใหม่ส าหรับเกาหลีเหนือ 

 
 

104. เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2017 B และ H และคู่สมรสไดพ้บกนัในงานสังคม 
หลงัจากพบกนัคู่สมรสของ B และ H ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้ความเก่ียวกบัค าถามของ [Mr. Guo 
Wengui]: "[] สวสัดีฉนัดีใจท่ีไดพ้บคุณและ [H] คืนน้ี! ฉันเพิ่งไดรั้บจาก [CCP Minister A] 
ข่าวเขาตอ้งการทราบสถานะวีซ่าของ [Mr. Guo Wengui] 
เพราะเวลาเป็นส่ิงส าคญัวีซ่าไดรั้บการออกแลว้หรือเราปฏิเสธวีซ่าใหเ้ขาคุณสามารถยนืยนัไดห้รือไ
ม่วา่ [Mr. Guo Wengui] อยูใ่นรายช่ือท่ีไม่ตอ้งบินของกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตุภูมิ 
ตอนน้ีหรือไม่ [รัฐมนตรีวา่การกระทรวง CPC A] เป็นห่วงมากวา่ [Mr. Guo Wengui] 
จะหลบหนีไปสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์น้ีฉนัหวงัวา่เราจะสามารถยนืยนัและส่งตวัเขากลบัประเทศโ
ดยเร็วท่ีสุดน่ีจะเป็นกา้วพิเศษส าหรับสองประเทศของเรา [รัฐมนตรี CPC A] 
กล่าววา่พวกเขาเป็นอยา่งมาก ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ "คู่สมรสของ H ตอบวา่" 
ตอนน้ีเร่ืองน้ีไดไ้ปถึงระดบัสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมแลว้พวกเขา
ก าลงัจดัการกบัเร่ืองน้ี " 

105. ประมาณวนัท่ี 29 มิถุนายน 2017 B และ DAVIS 
แลกเปล่ียนขอ้ความเพื่อพูดคุยเก่ียวกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอวีซ่าของ Mr. Guo Wengui B 
กล่าววา่ "มีการสร้างจดหมายปฏิเสธหรือจดหมายตอบรับ (ส าหรับวีซ่า) หรือไม่" DAVIS ตอบวา่ 
"ฉนัไม่รู้" B กล่าววา่ "ขออภยั (ฉนัเพิ่งถามวา่) จะถูกสร้างขึ้นเสมอกล่าวอีกนยัหน่ึงคือทุกๆ 
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ในท่ีสุดผูส้มคัรทุกคนจะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือการปฏิเสธใช่ไหม [?] 
ขออภยัการสะกดก่อนหนา้ไม่ถูกตอ้ง [.] " 

DAVIS ตอบวา่: "ใช่ [,] ดู Wickr (ขอ้ความของ Wickr) [.]" 
 

106. ประมาณวนัท่ี 30 มิถุนายน 2017 เม่ือ DAVIS หารือกบั B 
เก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการช่วยเหลือการส่งชาวต่างชาติ B และพลเมืองอเมริกนัในประเทศ B 
พวกเขาส่งขอ้ความถึง B โดยบอกวา่: "ไปท่ี Wickr ตอนน้ีคุณเป็นคนใหญ่คนโต 
หลงัจากท่ีคุณบริจาคเงินใหก้บัประเทศในวนัท่ี 4 
กรกฎาคมแลว้พวกเขาจะมอบเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีใหคุ้ณ [.] "B ตอบ" 
ฉนัจะพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่ออ านวยความสะดวก [.] "DAVIS ตอบ:" เราตอ้งแน่ใจวา่ขอ้แรก 
ส่วนหน่ึงของการส านึกนอกจากน้ีวนัท่ี m [,] อยา่ทิ้งผูช้ายคนนั้นก่อนท่ีเราจะมีปัญหา "B ตอบวา่:" 
เห็นดว้ย " DAVIS กล่าวต่อว่า: 
"แจง้ใหเ้ขาทราบวา่เราสามารถรับจดหมายอยา่งเป็นทางการเพื่อยืนยนัการปฏิเสธไดห้รือไม่ 
(คุณตอ้งมีคนช่วยออกจดหมายอยา่งเป็นทางการ) ก่อนท่ีเราจะเลิกงานในวนัน้ีจากนั้นในวนัท่ี 4 
กรกฎาคมเราสามารถรับชาวอเมริกนัสองคนกลบับา้นได ้[ .] 
หลงัจากเสร็จส้ินอีกสองเฟสเราสามารถรับ 60 คน [.] "B ตอบวา่" ใช่ H จะโทรหาฉนัเร็ว ๆ 
น้ีฉนัก าลงัรับโทรศพัท ์" 
 

107. ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2017 B และ DAVIS ไดส่้งขอ้ความหลายฉบบัเก่ียวกบั Mr. Guo 
Wengui ถึงกนั B เขียนวา่“ ฉันไดเ้รียนรู้จาก [H] วา่เขาไดย้  ้ากบัประธานาธิบดีแลว้” B 
กล่าวต่อไปวา่“ นอกจากน้ี [E] ส่งขอ้ความถึงฉนัวา่เขาไม่ว่าง แต่เขาก็แน่ใจ” ในวนัเดียวกนั DAVIS 
ตอบวา่ "วนัน้ีเราขอหลกัฐานการเพิกถอน (สถานะทางกฎหมายของนายกัว๋) ไดห้รือไม่" จากนั้น 
DAVIS ก็ช้ีใหเ้ห็นโดยเฉพาะ "จาก [E]?" 
 

108. ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2017 B ส่งขอ้ความถึง DAVIS: 
"คุยกบั [E] โดยละเอียดโทรหาฉนัตามความสะดวกของคุณ [.]" B ไม่ไดคุ้ยกบั E แต่พวกเขาส่งกนั 
ขอ้มูลเก่ียวกบัใบสมคัรหนงัสือเดินทางของ Mr. Guo Wengui เช่นเดียวกบัท่ี B 
แสดงไวใ้นบนัทึกท่ีเขาเตรียมไวส้ าหรับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมและการส่ือสารกบั H นั้น 
B ไม่ไดเ้ปิดเผยลกัษณะท่ีแทจ้ริงของความสัมพนัธ์ของเขากบัรัฐมนตรี A 
ของพรรคคอมมิวนิสตจี์นให้ E ทราบ 
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109. ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2017 B และ DAVIS 

ไดส่้งขอ้ความหากนัเพื่อหารือเก่ียวกบัสถานการณ์การขอวีซ่าของ Mr. Guo Wengui 
จากรายงานสาธารณะ DAVIS เขียนวา่“ วนัน้ี (วนัอาทิตย)์ มีก าหนดจะคุยกบั 
[ประธานพรรคคอมมิวนิสตจี์น] 
เก่ียวกบัเกาหลีเหนือเขาสามารถถามและยนืยนัชิปต่อรองส าหรับการแลกเปลี่ยนทางการเมืองเขายงั
สามารถพูดไดว้า่เขาไดย้นิจาก [H] ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง." 
 

110. ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2017 DAVIS ไดส่้งขอ้ความถึง B อีกคร้ังตามรายงานสาธารณะ: 
"[ประธานาธิบดีทรัมป์] ออกจาก (วอชิงตนั) ดีซีส าหรับยโุรปในวนัพุธ [.]" จากนั้น DAVIS 
จะติดตาม: "ก าหนดเวลาส าหรับ พบกบั [ประธานพรรคคอมมิวนิสตจี์น] ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม [.] " 
 

111. ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2017 B ไดส่้งขอ้มูลติดต่อของ H ไปยงั DAVIS ทางอีเมล DAVIS 
ส่ือสารกบัรัฐมนตรีของพรรคคอมมิวนิสตจี์น A และ H 
ทางโทรศพัทห์ลายคร้ังเพื่อหารือเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการส่งตวันาย Guo Wengui กลบัประเทศ 
 

112. ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2017 B และ DAVIS ไดส่ื้อสารผา่น SMS เก่ียวกบัการส่งตวันาย 
Guo Wengui จากสหรัฐอเมริกาไปยงัพรรคคอมมิวนิสตจี์น DAVIS กล่าวไวใ้นขอ้ความเหล่าน้ีวา่ 
"ตอ้งมัน่ใจวา่มีการส่งขอ้มูลอยา่งเป็นทางการ (ขอ้มูล) ในปัจจุบนั - ค าตอบของเขาเป็นลบ [.]" B 
ตอบวา่ "ใหค้นสามคนติดตาม [.]" B จากนั้น เพิ่มแลว้ "โทรหา [E] แลว้เจอกนั [H] ในอีก 1 ชัว่โมง" 
 

113. ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2017 B ไดส่้งขอ้ความให ้H 
ไปพบท่ีโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เพื่อพูดคุยเร่ืองของ Mr. Guo Wengui: "สวสัดี [H] 
ฉนัไดเ้รียนรู้จากผูติ้ดตามวา่คุณอยูใ่น (วอชิงตนั) ) โซนพิเศษฉนัอยูท่ี่น่ีดว้ยโดยอยูใ่น [โรงแรม] 
วนัน้ีคุณอยากด่ืมกาแฟสักแกว้ไหมขอให้โชคดี []” ต่อมาในวนัเดียวกนัคู่สมรสของ H 
ส่งขอ้ความถึง B“ สวสัดี [] คุณ คุณช่วยกรุณาส่งรายละเอียดของ [จีน] 
ท่ีฉนัส่งใหฉ้นัมาก่อนไดไ้หมขอบคุณ [.] "B ตอบวา่" สวสัดี [] คุณหมายถึง [Mr. Guo Wengui] 
หรือคุณหมายถึง Mr. [CCP Minister A] ขอใหโ้ชคดี [] [.] "คู่สมรสของ H ตอบวา่" [Mr. Guo 
Wengui] "ดงันั้น B จึงส่งขอ้ความท่ีเขาส่งไปเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายนอีกคร้ัง 
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114. ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2017 B และ DAVIS ไดส่้งขอ้ความหากนัเพื่อพูดคุยกบั Mr. Guo 
Wengui DAVIS ส่งขอ้ความถึง B วา่ "สถานทูตตอบหรือยงั" จากนั้น DAVIS ก็กล่าวเสริมวา่ 
"เฮมี้ขอ้มูลใหม่ท่ีประกาศอย่างเป็นทางการหรือไม่" B ตอบวา่ "ฉนัก าลงัติดต่อกบัใครบางคนจาก 
National Security Council อยูอี่เมลโดยตรงฉนัอยู่ ก าลงัรอการตอบกลบั 
 

115. ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2017 B ไดส่้งขอ้ความถึง DAVIS หลายขอ้ความ ในขอ้ความเหล่าน้ี B 
เขียนวา่ "ด่วนโทรหาฉนัมีข่าวดี [.]" จากนั้น B กล่าวเสริมวา่ "ฉนัอยูก่บั [H] มีโอกาสทะลุ [.]" 
 

116. ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2017 B และ H พบกนับนเรือยอทชข์อง H ระหวา่งการประชุม B ถาม 
H เก่ียวกบั Mr. Guo Wengui และ H แนะน าให้โทรหาประธานาธิบดี จากนั้น B และ H 
ไดพู้ดคุยกบัประธานาธิบดีและถามเก่ียวกบัสถานะของ Mr. Guo Wengui ในสหรัฐอเมริกา 
 

117. ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2017 B ส่งขอ้ความถึง DAVIS: 
"โปรดส่งเอกสารขอล้ีภยัทางการเมืองและเอกสารอ่ืน ๆ [.]" ในวนัเดียวกนั DAVIS 
ไดส่้งลิงกไ์ปยงัเอกสารเก่ียวกบั Mr. Guo Wengui . 
 

118. ในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2017 หรือประมาณวนัท่ี 2 ตุลาคม 2017 B ไดส่้งลิงกไ์ปยงั DAVIS 
ไปยงัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั Mr. Guo Wengui 
 

119. ในวนัท่ี 5 มกราคม 2018 B ส่งขอ้ความถึง DAVIS: 
"โปรดส่งขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการระดมทุนของ [Mr. Guo Wengui] นกัการเมืองพรรค 
Democratic Party ทนัที 

 
 

ชาร์จ 1 
มาตรา 18 มาตรา 2 ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาและมาตรา 612 มาตรา 22 

ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
(การให้ความช่วยเหลือและการช่วยเหลือและตัวแทนของผู้น าต่างประเทศท่ีไม่ได้ลงทะเบียน) 

120. ตั้งแต่ไม่เกินพฤษภาคม 2017 ถึงประมาณเดือนมกราคม 2018 NICKIE MALI LUM 
DAVIS จ าเลยจงใจช่วยเหลือและช่วยเหลือ A และ B 
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ในการท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของผูน้ าต่างประเทศในฮาวายและพื้นท่ีอ่ืน ๆ และไม่มีพื้นฐาน 
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งลงทะเบียนกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมกล่าวคือพวกเขาใชก้ล่อง
ด าลอ็บบ้ีเพื่อแกไ้ขการสอบสวนของ OneMDB (1MDB) เพื่อสนบัสนุนชาวต่างชาติ A 
และส่งตวันาย Guo Wengui กลบัประเทศจีนพวกเขาเป็นตวัแทนชาวต่างชาติ A 
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคอมมิวนิสตจี์น A และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
การละเมิดมาตรา 2 ของมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาและมาตรา 612 และมาตรา 
618 (a) (I) ของมาตรา 22 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

 
 

ข้อหายึดทรัพย์ 
121. ตามมาตรา 98l (a) (l) (C) ของมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาและมาตรา 

246l (c) ของมาตรา 28 
แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นขอ้หาแรกของค าฟ้องทางอาญาน้ีจะไดรั้บการ
ต่ออาย ุเสนอและรวมเป็นเกณฑอ์า้งอิงเพื่อวตัถุประสงคใ์นการกล่าวหาริบ 
 

122. ตามมาตรา 98l (a) (l) (C) ของมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาและมาตรา 
246l (c) ของมาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาเม่ือถูกตดัสินวา่มีการละเมิดมาตรา 2 
ของมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาและมาตรา 22 
ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา มาตรา 612 และมาตรา 618 (a) (l) จ าเลย NICKIE MALI LUM 
DAVIS 
ถูกสหรัฐอเมริกายดึทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ีเงินท่ีผิดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในคดีน้ีรวมถึงทรัพยสิ์นจริงหรื
อทรัพยสิ์นส่วนบุคคล นอกจากน้ีเม่ือมีความเช่ือมัน่สหรัฐฯจะขอค าตดัสินจาก DAVIS 
ส าหรับเงินกอ้นน้ี (ทรัพยสิ์นท่ีอธิบายไวใ้นยอ่หนา้น้ี) 
 

123. ถา้ทรัพยสิ์นใด ๆ ขา้งตน้เกิดจากการกระท าหรือการละเวน้ของจ าเลย: 
a. ไม่พบเม่ือด าเนินการตรวจสอบสถานะ; 
b. ถูกโอนขายหรือฝากบุคคลท่ีสาม; 
c. ถูกวางไวน้อกเขตอ านาจของศาล; 
d. ค่าลดลงอยา่งมากหรือ 
e. ผสมกบัทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีแบ่งแยกไดย้ากแลว้สหรัฐอเมริกามีสิทธิท่ีจะไม่ท า 
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ทรัพยสิ์นทดแทน 
 
 
ตามมาตรา 853 (p) ของมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาและมาตรา 2461 (c) ของมาตรา 28 
แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 
วนัท่ียืน่ค าร้อง: 1 7 สิงหาคม 2020 ในโฮโนลูลูฮาวาย 
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