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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 18462/2555

พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
นางสวัสดิศรี เยาวพงศ์ศริ ิ กับพวก

โจทก์
จําเลย

มาตรา 243 (2), 296

ความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 243 (2) เป็ นการกระทําทีมีเจตนาทําการซือขายหลัก
ทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลักษณะต่อเนืองกัน อันเป็ นผลทําให้การซือขายหลักทรัพย์นนผิ
ั ดไปจากสภาพปกติของ
ตลาด และการกระทําดังกล่าวได้กระทําไปเพือชักจูงให้บุคคลทัวไปทําการซือหรือขายหลักทรัพย์นนั พฤติการณ์ในลักษณะต่าง ๆ
ของจําเลยที 1 และที 2 ทีร่วมกันทําการซือขายหุน้ ธนาคาร น. ในช่วงเกิดเหตุ จนทําให้มปี ริมาณในการซือขายหุน้ ดังกล่าวเพิมขึน
หลายเท่าตัว และมีระดับราคาเพิมสูงขึนโดยไม่มขี อ้ มูลหรือปั จจัยใดมาสนับสนุนให้มกี ารเปลียนแปลงเช่นนีได้ ทังราคาหุน้ ดังกล่าวก็
เพิมสูงขึน แต่ไม่มขี อ้ มูลใดทีจะส่งผลให้การซือขายหุน้ เปลียนแปลงเพิมสูงขึนได้เช่นกัน เมือเปรียบเทียบกับหุน้ ของธนาคารอืนทีมี
สินทรัพย์และผลประกอบการระดับเดียวกัน การซือขายหุน้ นีจึงเป็ นการซือขายหุน้ ทีผิดไปจากสภาพปกติของตลาดอันเกิดจากการก
ระทําของจําเลยที 1 และที 2 แล้ว นอกจากนี การทีจําเลยที 2 มีคาํ สังซือหุน้ อันมีลกั ษณะเป็ นการชีนํานักลงทุนทัวไปว่ามีนกั ลงทุน
จํานวนมากสนใจซือหุน้ ดังกล่าวจนทําให้ราคาเพิมสูงขึน หรือพฤติการณ์ของจําเลยที 1 และที 2 ทีมีการส่งคําสังซือโดยใช้คาํ สังย่อย
คําสังละ 10,000 หุน้ ก็เป็ นไปตามความต้องการของจําเลยที 1 หรือที 2 เพือให้นกั ลงทุนทัวไปเข้าใจว่ามีนกั ลงทุนเป็ นจํานวนมาก
สนใจซือหุน้ ดังกล่าว จนมีนกั ลงทุนทัวไปซือหุน้ นีจนมีราคาสูงขึนในวันนัน ๆ ซึงหากจําเลยที 1 และที 2 ต้องการซือหุน้ ดังกล่าวไว้เก็ง
กําไรจริง ย่อมต้องเข้าซือหุน้ ขณะทีมีราคาถูกแล้วรอไว้ขายเมือราคาปรับตัวสูงขึนตามกลไกของตลาด พฤติการณ์ในการซือขายหุน้ ดัง
กล่าวของจําเลยที 1 และที 2 ในขณะเกิดเหตุ หาใช่เป็ นการซือเพือเก็งกําไรตามทีนักลงทุนทัวไปปฏิบตั กิ นั จึงเป็ นการซือขายใน
ลักษณะต่อเนืองกัน เป็ นผลให้การซือขายหุน้ ดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาดเพือชักจูงให้บุคคลทัวไปทําการซือหรือขายหุน้
ดังกล่าว อันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตฉิ บับนีแล้ว
___________________________
โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยทังหกตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 243,
244, 296 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50, 83 และห้ามจําเลยที 1 ที 3 และที 4 ประกอบอาชีพทีเกียวข้องกับการซือขายหลัก
ทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกาํ หนด 5 ปี
จําเลยทังหกให้การปฏิเสธ
ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยที 1 และที 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา
243 (2), 296 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จําคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 4,000,000 บาท โทษจําคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มกี าํ หนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
หากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กกั ขังได้ไม่เกิน 2 ปี ส่วนทีโจทก์ขอให้สงห้
ั ามจําเลยที 1 ประกอบอาชีพทีเกียวข้องกับการเป็ นนายหน้า
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ซือขายหลักทรัพย์มกี าํ หนด 5 ปี นับแต่วนั พ้นโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 นัน ปรากฏว่าคดีนีศาลรอการลงโทษจํา
คุกให้จาํ เลยที 1 จึงไม่อาจสังห้ามประกอบอาชีพตามทีโจทก์ขอได้ คําขอส่วนนีและข้อหาอืนให้ยก และยกฟ้ องสําหรับจําเลยที 3 ถึงที
6
โจทก์ จําเลยที 1 และที 2 อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นว่า ให้ปรับจําเลยที 1 และที 2 คนละ 8,000,000 บาท นอกจากทีแก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษา
ของศาลชันต้น
จําเลยที 1 และที 2 ฎีกา โดยผูพ้ พิ ากษาซึงพิจารณาและลงชือในคําพิพากษาศาลชันต้นอนุญาตให้ฎกี าในปั ญหาข้อเท็จจริง
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบืองต้นรับฟั งได้วา่ จําเลยที 1 เป็ นภริยาของจําเลยที 2 จําเลยที 1 เป็ นกรรมการบริษทั เงิน
ทุนหลักทรัพย์เมืองทองทรัสต์ จํากัด ซึงเป็ นซับโบรกเกอร์ซอขายหลั
ื
กทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะเกิดเหตุจาํ เลย
ที 3 ถึงที 5 และนางสาวอัษฏ์คณ
ุ เป็ นลูกจ้างของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เมืองทองทรัสต์ จํากัด จําเลยที 2 เป็ นแพทย์เจ้าของเมโทร
สลิมคลีนิค จําเลยที 6 และนางสาวจิงจูเป็ นลูกจ้างทํางานทีเมโทรสลิมคลีนิคของจําเลยที 2 เมือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2535 จําเลยที 3
ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุร ี บัญชีเลขที 001-1-16843-5 และวันที 10
กุมภาพันธ์ 2535 นางสาวอัษฏ์คณ
ุ ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ บัญชี
เลขที 001-1-16841-8 แล้ว จําเลยที 3 กับนางสาวอัษฏ์คณ
ุ มอบอํานาจให้จาํ เลยที 1 เป็ นผูม้ อี าํ นาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันดังกล่าว การซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชาชนทัวไปไม่สามารถซือหรือขายหลักทรัพย์
ได้โดยตรง แต่จะต้องทําการซือขายผ่านตัวแทนซึงเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงเรียกว่า โบรกเกอร์หรือซับ
โบรกเกอร์ แต่ซบั โบรกเกอร์ไม่สามารถทําการซือขายหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้โดยตรง หากจะทําการซือ
ขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าจะต้องแจ้งความจํานงขอซือหรือขายหลักทรัพย์ผา่ นโบรกเกอร์อกี ทอดหนึง ผูท้ ต้ี องการซือหรือขายหลัก
ทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องเปิ ดบัญชีเพือซือขายหลักทรัพย์กบั โบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์แล้วแจ้งความจํานง
ให้โบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์ทตนเปิ
ี
ดบัญชีทาํ คําสังซือหรือคําสังขายเข้าไปทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซือหรือขาย
หลักทรัพย์ไม่สามารถทําคําสังซือหรือคําสังขายได้ตามใจชอบ จะต้องเสนอราคาซือหรือขายตําสุดหรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ราคาซือขายครังสุดท้ายในวันก่อนหน้านัน เมือโบรกเกอร์สง่ คําสังซือหรือคําสังขายไปทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คําสัง
ซือหรือคําสังขายจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ โดยคําสังซือหรือคําสังขายจะแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายคําสังซือจะจัดลําดับจากคําสังซือ
ราคาสูงสุดเรียงลงไปถึงคําสังซือราคาราคาตําสุด ส่วนฝ่ ายคําสังขายจะจัดลําดับจากคําสังขายราคาตําสุดเรียงไปจนถึงคําสังขายราคา
สูงสุด หากมีการส่งคําสังซือหรือคําสังขายทีราคาเท่ากัน คําสังซือหรือคําสังขายจะเรียงตามลําดับก่อนหลังทีมีการส่งคําสังซือหรือคํา
สังขายเรียงกันไป ขณะเกิดเหตุตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเปิ ดทําการเวลา 9 นาฬิกา แต่คาํ สังซือหรือคําสังขายสามารถทํา
คําสังส่งไปได้ตงแต่
ั เวลา 8.30 นาฬิกา แต่ยงั ไม่มผี ลให้ทาํ การซือขายกันจนกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเปิ ดทําการ เมือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิ ดทําการระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะจัดลําดับคําสังซือหรือคําสัง
ขายและให้มผี ลเป็ นการซือขายกันโดยวิธจี บั คูซ่ อขายด้
ื
วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะจับคูค่ าํ สังซือหรือคําสังขายในราคาซือหรือขายที
ตรงกัน หากราคาซือและราคาขายไม่ตรงกันก็อาจมีการจับคูใ่ ห้มกี ารซือขายกันในระดับราคาซือทีดีทสุี ดและราคาขายทีดีทสุี ด ส่วนคํา
สังซือหรือคําสังขายทียังไม่เกิดการซือขายกันก็จะเรียงลําดับบนจอคอมพิวเตอร์ดา้ นละ 3 ราคา ซึงเป็ นไปตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จําเลยที 1 ขอเปิ ดบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์และบัญชีเดินสะพัดต่อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ
จํากัด จําเลยที 2 ขอเปิ ดบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์และบัญชีเดินสะพัดต่อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ธนไทย จํากัด ก่อนเกิดเหตุจาํ เลยที 1
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และที 2 ขอให้จาํ เลยที 3 ถึงที 6 และนางสาวจิงจูเปิ ดบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์กบั บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จํากัด เพือ
ให้จาํ เลยที 1 และที 2 ใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของจําเลยที 3 ถึงที 6 และนางสาวจิงจูซอขายหลั
ื
กทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส่วนนายสมบูรณ์ นายสุรศักคิ นายนพคุณ นายสุธน และนายหู ต่างมีบญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอยูก่ ่อนแล้ว และต่างยินยอมให้จาํ เลยที 2 ใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ดงั กล่าวซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ หุน้ ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชอื
ย่อใช้เรียกขานกันว่า "SCIB" หุน้ "SCIB" ในเดือนมกราคม 2535 มีปริมาณการซือขายเฉลียวันละ 3,930,000 หุน้ มีราคาปิ ดเฉลียหุน้
ละ 7.91 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2535 มีปริมาณการซือขายเฉลียวันละ 1,770,000 หุน้ มีราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 7.99 บาท เดือนมีนาคม
2535 มีปริมาณการซือขายเฉลียวันละ 1,270,000 หุน้ มีราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 7.82 บาท เดือนเมษายน 2535 มีปริมาณการซือขาย
เฉลียวันละ 1,700,000 หุน้ มีราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 7.74 บาท เดือนพฤษภาคม 2535 มีปริมาณการซือขายเฉลียวันละ 1,530,000 หุน้
ราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 7.33 บาท ตามราคาปริมาณและมูลค่าการซือขายหุน้ "SCIB" ระหว่างวันที 1 ถึงวันที 16 มิถุนายน 2535 หุน้
"SCIB" มีปริมาณการซือขายเฉลียวันละ 840,000 หุน้ ราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 7.08 บาท วันที 17 มิถุนายน 2535 มีปริมาณการซือขาย
8,395,700 หุน้ ราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 7.90 บาท วันที 18 มิถุนายน 2535 มีปริมาณการซือขาย 18,972,200 หุน้ ราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ
8.60 บาท วันที 19 มิถุนายน 2535 มีปริมาณการซือขาย 20,868,900 หุน้ ราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 8.20 บาท วันที 22 มิถุนายน 2535 มี
ปริมาณการซือขาย 28,951,200 หุน้ ราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 9.00 บาท วันที 23 มิถุนายน 2535 มีปริมาณการซือขาย 37,286,100 หุน้
ราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 9.90 บาท และวันที 24 มิถุนายน 2535 มีปริมาณการซือขาย 54,336,700 หุน้ ราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ 10.25 บาท
เมือวันที 17 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ซือหุน้ "SCIB" โดยใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของนายสมบูรณ์ 1,378,000 หุน้ และใช้บญ
ั ชี
ซือขายหลักทรัพย์ของนายสุรศักดิ 4,240,000 หุน้ รวม 5,618,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.91 ของปริมาณการซือขายหุน้ "SCIB" วัน
นัน วันที 18 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ซือหุน้ "SCIB" โดยใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของนายนพคุณ 1,285,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
6.77 ของปริมาณการซือขายหุน้ "SCIB" ในวันนัน และขายหุน้ "SCIB" ในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของจําเลยที 2 จํานวน 2,500,000
หุน้ วันที 19 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ซือหุน้ "SCIB" โดยใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของจําเลยที 3 จํานวน 700,000 หุน้ ของ
จําเลยที 4 จํานวน 800,000 หุน้ ของจําเลยที 5 จํานวน 800,000 หุน้ ของจําเลยที 6 จํานวน 877,500 หุน้ และของนางสาวจิงจู
700,000 หุน้ รวม 3,788,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 18.58 ของปริมาณการซือขายหุน้ "SCIB" ในวันนัน จําเลยที 2 ขายหุน้ "SCIB" ใน
บัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของจําเลยที 2 จํานวน 1,663,600 หุน้ และในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของนายหู 300,000 หุน้ วันที 22
มิถุนายน 2535 จําเลยที 1 ขายหุน้ "SCIB" ในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของจําเลยที 1 จํานวน 1,900,000 หุน้ และในบัญชีซอขายหลั
ื
ก
ทรัพย์ของจําเลยที 2 จํานวน 3,000,000 หุน้ วันที 23 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ขายหุน้ "SCIB" ในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของนาย
สุธน 1,275,000 หุน้ ในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของบริษทั บางกอกแลนด์ จํากัด 4,725,000 หุน้ และในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของ
นายสาคร 600,000 หุน้ และวันที 24 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ขายหุน้ "SCIB" ในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของนายนพคุณ
2,600,000 หุน้ ตามรายการซือขายหุน้ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เงินค่าหุน้ "SCIB" ทีจําเลยที 2 สังซือดังกล่าวมีการ
ชําระโดยมีจาํ เลยที 1 ลงลายมือชือสังจ่ายเช็คนําเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที 001-1-16843-5 ทีจําเลยที 3 เปิ ดบัญชีไว้ที
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุร ี มาชําระเงินค่าหุน้ และเงินค่าหุน้ "SCIB" ทีจําเลยที 1 และที 2 สังขายมี
การนําเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน เลขที 001-1-16843-5 เช่นกัน ตามรายงานสรุปข้อเท็จจริงในการซือขายหุน้ ธนาคารนครหลวง
ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับความผิดฐานซือขายหลักทรัพย์โดยรูเ้ ห็นหรือตกลงกับบุคคลอืน ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 243 (1) ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ อง คดีเป็ นอันยุตติ ามคําพิพากษาศาลชันต้น ส่วนจําเลยที 3
ถึงที 6 ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ อง ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนคดีในส่วนของจําเลยที 3 ถึงที 6 เป็ นยุตติ ามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
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มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยที 1 และที 2 ข้อแรกว่า การซือขายหุน้ "SCIB" ของจําเลยที 1 และที 2 ดังกล่าวเป็ น
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 243 (2) หรือไม่ เห็นว่า ความผิดตามมาตรา 243 (2)
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นการกระทําทีมีเจตนาทําการซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในลักษณะต่อเนืองกัน อันเป็ นผลทําให้การซือขายหลักทรัพย์นนผิ
ั ดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทําดังกล่าว
ได้กระทําไปเพือชักจูงให้บุคคลทัวไปทําการซือหรือขายหลักทรัพย์นนั ข้อเท็จจริงได้ความว่าหุน้ "SCIB" ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
2535 ถึงเดือนพฤษภาคม 2535 มีปริมาณการซือขายเฉลียวันละประมาณ 1,270,000 หุน้ ถึง 1,770,000 หุน้ ราคาปิ ดเฉลียหุน้ ละ
7.74 บาท ถึง 7.99 บาท และระหว่างวันที 1 ถึงวันที 16 มิถุนายน 2535 มีปริมาณการซือขายเฉลียวันละ 840,000 หุน้ ราคาปิ ดเฉลีย
หุน้ ละ 7.08 บาท ผลการวิเคราะห์ของนายไกรทัศน์ นายนิวฒ
ั น์ และนายปรีดาน่าเชือถือมีนําหนักให้รบั ฟั งได้วา่ หุน้ "SCIB" ทีมีการ
เปลียนแปลงมีปริมาณการซือขายเพิมสูงขึนกว่าปริมาณการซือขายในวันก่อนหน้านันประมาณ 1,000 เปอร์เซ็นต์ และมีราคาซือขาย
เพิมสูงขึนนัน มิใช่เป็ นการซือขายหลักทรัพย์ในสภาวะปกติ จําเลยที 1 และที 2 กล่าวอ้างลอย ๆ ว่า หุน้ "SCIB" มีราคาตํากว่ามูลค่า
ทีแท้จริง ไม่มพี ยานหลักฐานใดสนับสนุน ทีอ้างว่าหุน้ ของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จํากัด และบริษทั เงินทุนหลัก
ทรัพย์ซี เอฟ จํากัด จะได้รบั อนุญาตให้เข้าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน ก็ปรากฏตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ หุน้ ของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จํากัด และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ซี
เอฟ จํากัด ได้รบั อนุญาตให้เข้าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที 27 มกราคม 2536 และวันที 4 ธันวาคม
2535 ตามลําดับ หลังเกิดเหตุเป็ นเวลาประมาณ 6 เดือน ส่วนจําเลยที 1 และที 2 เมือจําเลยที 2 ซือหุน้ "SCIB" ระหว่างวันที 17 ถึง
วันที 19 มิถุนายน 2535 แล้ว กลับขายหุน้ "SCIB" ไปเกือบทังหมดในทันที หาได้มกี ารถือครองหุน้ ไว้เพือรอให้หนุ้ ของบริษทั เงินทุน
หลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จํากัด และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ซี เอฟ จํากัด เข้าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อันจะส่งผลให้หนุ้ "SCIB" มีราคาเพิมขึนแล้วค่อยขายหุน้ "SCIB" ไปเพือทํากําไร ตามทีกล่าวอ้าง และได้ความตามรายงานการ
วิเคราะห์การซือขายหุน้ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวตังแต่
วันที 28 พฤษภาคม 2535 เมือมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว หุน้ "SCIB" ก็คงมีปริมาณการซือขายและราคาเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย
และมีความเคลือนไหวในช่วงแคบ ๆ จึงเป็ นไปไม่ได้ทหุี น้ "SCIB" จะมีการเปลียนแปลงเนืองจากข่าวการขายหุน้ เพิมทุนตามทีจําเลย
ที 1 และที 2 อ้าง ทีข้อเท็จจริงได้ความว่า วันที 17 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ซือหุน้ "SCIB" จํานวน 5,618,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
66.91 ของปริมาณการซือขายในวันนัน วันที 18 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ซือหุน้ "SCIB" จํานวน 1,285,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
6.77 ของปริมาณการซือขายในวันนัน และวันที 19 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ซือหุน้ "SCIB" จํานวน 3,788,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
18.58 ของปริมาณการซือขายในวันนัน โดยมีระดับราคาเพิมสูงขึน โดยเฉพาะวันที 17 และวันที 18 มิถุนายน 2535 มีระดับราคาใกล้
เคียงกับราคาสูงสุดทีทําการซือขายได้ในวันนัน ต่อมาวันที 22 ถึงวันที 24 มิถุนายน 2535 จําเลยที 1 และที 2 ขายหุน้ "SCIB" และ
ในการซือขายหุน้ "SCIB" ของจําเลยที 1 และที 2 ในขณะเกิดเหตุ จําเลยที 1 และที 2 ขอให้จาํ เลยที 3 ถึงที 6 และนางสาวจิงจูเปิ ด
บัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์กบั บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จํากัด เพือให้จาํ เลยที 1 และที 2 ใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์
นอกจากนียังใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของนายสมบูรณ์ นายสุรศักคิ นายนพคุณ นายสุธน และนายหู มาทําการซือขายหุน้ "SCIB"
ทังเงินค่าหุน้ "SCIB" ทีจําเลยที 2 สังซือดังกล่าวมีการชําระโดยจําเลยที 1 เป็ นผูส้ งจ่
ั ายเช็คนําเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลข
ที 001-1-16843-5 ทีจําเลยที 3 เปิ ดบัญชีไว้ทธนาคารนครหลวงไทย
ี
จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุร ี ตามทีมอบอํานาจให้จาํ เลยที 1
เบิกถอนเงินออกจากบัญชีได้ แสดงให้เห็นว่าจําเลยที 1 และที 2 ร่วมกันทําการซือขายหุน้ "SCIB" ในช่วงเกิดเหตุจนมีปริมาณ
เปลียนแปลงเพิมสูงขึนหลายเท่าตัว และมีระดับราคาเพิมสูงขึนโดยไม่มขี อ้ มูลหรือปั จจัยใดมาสนับสนุนให้มกี ารเปลียนแปลงเช่นนีได้
ข้อเท็จจริงรับฟั งได้วา่ การซือขายหุน้ "SCIB" เป็ นการซือขายทีผิดไปจากสภาพปกติของตลาดอันเกิดจากการกระทําของจําเลยที 1
และที 2
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มีปัญหาต่อมาว่า การซือขายหุน้ "SCIB" ของจําเลยที 1 และที 2 ขณะเกิดเหตุ เป็ นการซือขายในลักษณะต่อเนืองกัน เพือ
ชักจูงให้บุคคลทัวไปทําการซือหรือขายหลักทรัพย์นนั หรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์ไม่ได้นํานักลงทุนรายอืนมาเป็ นพยานให้ขอ้ เท็จจริงได้
ความว่าเหตุทเข้
ี ามาซือขายหุน้ "SCIB" ขณะเกิดเหตุ เนืองจากพบว่าปริมาณการซือขายเพิมขึนและคาดหมายว่าจะมีนกั ลงทุนราย
ใหญ่เข้ามากว้านซือหุน้ "SCIB" จนทําให้มรี าคาเพิมสูงขึนตามทีจําเลยที 1 และที 2 ฎีกา แต่หนุ้ "SCIB" ในวันที 16 มิถุนายน 2535
มีปริมาณการซือขายเพียง 868,700 หุน้ มีราคาปิ ดหุน้ ละ 7.20 บาท ส่วนวันที 17 มิถุนายน 2535 มีปริมาณการซือขายเพิมสูงถึง
8,395,700 หุน้ มีราคาปิ ดเพิมขึนถึงหุน้ ละ 7.90 บาท โดยเฉพาะจําเลยทีสังซือหุน้ "SCIB" มีปริมาณการซือขายจํานวนสูงกว่าการซือ
ขายหุน้ "SCIB" ในวันที 16 มิถุนายน 2535 เป็ นจํานวนประมาณ 800 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็ นจํานวนทีสูงมาก ส่วนราคาปิ ดก็สงู สุดเท่า
ทีสามารถทําการซือขายได้ในวันนัน โดยจําเลยที 2 ใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของนายสมบูรณ์และนายสุรศักดิซือหุน้ "SCIB"
5,618,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.91 ของปริมาณการซือขายหุน้ "SCIB" ในวันนัน และมีคาํ สังซือหุน้ "SCIB" ทีราคาหุน้ ละ 7.30 บาท
และเพิมสูงขึนจนถึงราคาหุน้ ละ 7.90 บาท การซือขายหุน้ "SCIB" ในวันที 17 มิถุนายน 2535 นายนิวฒ
ั น์มคี วามเห็นว่าหากเป็ นฝ่ าย
ผูซ้ อื ราคาทีดีทสุี ดจะอยูท่ หุี น้ ละ 7.20 บาท เท่ากับราคาปิ ดของวันก่อนหน้านัน แต่ก่อนตลาดเปิ ดนายสมบูรณ์มคี าํ สังซือทีราคาหุน้ ละ
7.30 บาท ทังคําสังซือของนายสมบูรณ์และนายสุรศักดิดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการตังรอซือเพือพยุงราคามิให้ตกลงมา โดยไม่มขี อ้ มูล
หรือปั จจัยใดมาสนับสนุนให้เห็นว่าหุน้ "SCIB" มีการเปลียนแปลงเช่นนีได้ ถือว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลียนแปลง
จํานวนสูงมาก ทังจําเลยที 2 มีคาํ สังซือหุน้ "SCIB" โดยในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของนายสมบูรณ์ได้ใช้คาํ สังย่อยคําสังละ 10,000
หุน้ ถึง 100 คําสัง และในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของนายสุรศักดิใช้คาํ สังย่อยคําสังละ 10,000 หุน้ ถึง 224 คําสัง ซึงในข้อนีนาย
เสน่หห์ รือฐิตกิ ร เจ้าหน้าทีการตลาดบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์รว่ มเสริมกิจ จํากัด นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ทนายสมบู
ี
รณ์เปิ ดบัญชีไว้
เบิกความว่า ทีมีการส่งคําสังซือหุน้ "SCIB" คําสังละ 10,000 หุน้ เป็ นความต้องการของลูกค้า แม้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
ไม่มขี อ้ กําหนดห้ามไว้ แต่ตอ้ งใช้คนหลายคนในการส่งคําสังซึงไม่สะดวก จากคําเบิกความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเหตุทมีี การส่งคําสัง
ซือโดยใช้คาํ สังย่อยคําสังละ 10,000 หุน้ ก็เป็ นไปตามความต้องการของจําเลยที 1 หรือที 2 เพือให้นกั ลงทุนทัวไปเข้าใจว่ามีนกั ลงทุน
เป็ นจํานวนมากสนใจซือหุน้ "SCIB" จนมีนกั ลงทุนทัวไปซือหุน้ "SCIB" ทําให้มรี าคาสูงขึนในวันนัน นอกจากนีหากจําเลยที 1 และที
2 ต้องการซือหุน้ "SCIB" ไว้เก็งกําไรจริง ย่อมจะต้องเข้าซือหุน้ "SCIB" ขณะทีมีราคาถูกแล้วรอไว้ขายเมือราคาปรับตัวสูงขึนตาม
กลไกของตลาด กรณีนีหุน้ "SCIB" มีราคาปิ ดในวันที 16 มิถุนายน 2535 เพียงหุน้ ละ 7.20 บาท หากจําเลยที 1 และที 2 ต้องการซือ
ไว้เก็งกําไร ก็น่าจะหาหนทางซือในราคาทีตํา เพือจะขายได้เมือราคาเพิมสูงขึนในภายภาคหน้า แต่การซือหุน้ "SCIB" ของจําเลยที 2
ในวันที 17 มิถุนายน 2535 กลับได้ความว่าก่อนเปิ ดตลาดไม่มนี กั ลงทุนรายใดส่งคําเสนอขอซือทีราคาหุน้ ละ 7.30 บาท หรือสูงกว่า
นัน แต่จาํ เลยที 2 กลับมีคาํ สังซือทีราคาหุน้ ละ 7.30 บาท และจับคูซ่ อขายกั
ื
นจนทําให้มรี าคาเปิ ดทีหุน้ ละ 7.30 บาท ต่อมาเมือเปิ ด
ตลาดได้สง่ คําสังซือเพิมสูงขึนเรือย ๆ จนไปถึงราคา หุน้ ละ 7.90 บาท มีผลให้มกี ารจับคูซ่ อขายกั
ื
นทีราคาหุน้ ละ 7.40 บาท 7.50 บาท
และ 7.90 บาท ตามลําดับ อันมีลกั ษณะเป็ นการชีนํานักลงทุนทัวไปว่ามีนกั ลงทุนจํานวนมากสนใจซือหุน้ "SCIB" จนทําให้ราคาเพิม
สูงขึนตามลําดับ ทีจําเลยที 1 และที 2 อ้างว่าไม่ได้สงการให้
ั
สง่ คําสังซือเป็ นคําสังย่อยคําสังละ 10,000 หุน้ แต่เป็ นทีระบบ
คอมพิวเตอร์ กลับได้ความตามคําเบิกความของนายนิวฒ
ั น์และรายการซือขายหุน้ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ว่า ในวันที
17 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 มีคาํ สังซือหุน้ "SCIB" คําสังละ 100,000 หุน้ บ้าง และ 10,000 หุน้ บ้าง หากเป็ นทีระบบคอมพิวเตอร์
ตามทีอ้าง คําสังซือจะต้องมีแต่เฉพาะคําสังละไม่เกิน 10,000 หุน้ เท่านัน เมือมีคาํ สังซือทีมีจาํ นวนหุน้ เกินกว่า 10,000 หุน้ ปรากฏด้วย
แสดงให้เห็นว่าคําสังซือทีเป็ นคําสังย่อยคําสังละ 10,000 หุน้ มิได้เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ตามทีจําเลยที 1 และที 2 อ้าง แต่เป็ น
เพราะจําเลยที 1 และที 2 ต้องการให้ใช้คาํ สังย่อยตามทีปรากฏ ส่วนวันที 18 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์
ของนายนพคุณซือหุน้ "SCIB" จํานวน 1,285,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.78 ของปริมาณการซือขายในวันนัน เมือเปรียบเทียบกับ
จํานวนหุน้ "SCIB" ทีมีการซือขายในวันที 17 มิถุนายน 2535 แม้จะมีจาํ นวนไม่มากนัก แต่นายนิวฒ
ั น์เบิกความว่าราคาหุน้ "SCIB"
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ผันผวน และได้ความว่าเมือเวลา 9.08 นาฬิกา จําเลยที 2 มีคาํ เสนอขอซือราคาหุน้ "SCIB" ทีราคาหุน้ ละ 8.40 บาท จับคูซ่ อขายกั
ื
น
ได้ 73,100 หุน้ ยังเหลือคําเสนอขอซือตังรอซือจํานวนหนึง แต่จาํ เลยที 2 มีคาํ เสนอขอซือทีราคาหุน้ ละ 8.50 บาท เข้ามาจํานวนมาก
ทําให้ราคาหุน้ "SCIB" ซือขายกันทีราคาหุน้ ละ 8.50 บาท จนมีราคาปิ ดทีหุน้ ละ 8.60 บาท ซึงเป็ นราคาสูงสุดทีทําการซือขายได้ นาย
นิวฒ
ั น์มคี วามเห็นว่าเหตุทราคาหุ
ี
น้ "SCIB" ยังมีราคาทีสูงอยูส่ บื เนืองจากการซือขายหุน้ "SCIB" ในวันที 17 มิถุนายน 2535 ทัง
จําเลยที 2 มีคาํ สังซือในลักษณะเพือไล่ราคาให้อยูท่ หุี น้ ละ 8.50 บาท ส่วนวันที 19 มิถุนายน 2535 จําเลยที 2 ใช้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
ก
ทรัพย์ของจําเลยที 3 ถึงที 6 และนางสาวจิงจูซอหุ
ื น้ "SCIB" 3,877,500 หุน้ ทีราคาหุน้ ละ 9.20 บาท ถึง 9.35 บาท คิดเป็ นร้อยละ
18.58 ของปริมาณการซือขายหุน้ "SCIB" ในวันนัน วันที 22 ถึงวันที 24 มิถุนายน 2535 จําเลยที 1 และที 2 ไม่ได้ซอหุ
ื น้ "SCIB" คง
แต่ขายหุน้ "SCIB" ออกไป และได้ความตามหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจว่า บริษทั บางกอกแลนด์ จํากัด ต้องการเข้ามากว้านซือหุน้
"SCIB" เพือเข้ามาบริหารกิจการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึงในข้อนีจําเลยที 1 และที 2 ก็มไิ ด้นําสืบหักล้างว่าบริษทั
บางกอกแลนด์ จํากัด มิได้เสนอข่าวตามดังกล่าว ทังนายนิวฒ
ั น์ยงั ได้เบิกความถึงความสัมพันธ์ระหว่างจําเลยที 1 กับบริษทั บางกอก
แลนด์ จํากัด ว่า บริษทั บางกอกแลนด์ จํากัด มีบุคคลในครอบครัวกาญจนพาศน์เป็ นผูบ้ ริหาร ส่วนจําเลยที 1 เดิมมีนามสกุลกาญจน
พาสน์ เมือมาสมรสกับจําเลยที 2 จึงใช้นามสกุลจําเลยที 2 และจําเลยที 1 เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั บางกอกแลนด์ จํากัด ทังเมือ
มีการเสนอข่าวดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษทั บางกอกแลนด์ จํากัด เข้ามากว้านซือหุน้ "SCIB" จริงตามทีเป็ นข่าว ที
จําเลยที 1 และที 2 อ้างว่าไม่มเี งินทุนจํานวนมากพอทีจะมากว้านซือหุน้ "SCIB" เพือกําหนดราคา แต่ตามข่าวย่อมส่งผลให้นกั ลงทุน
ทัวไปหลงเชือว่าบริษทั บางกอกแลนด์ จํากัด เป็ นนักลงทุนรายใหญ่มเี งินทุนจํานวนมากทีจะเข้ามากว้านซือหุน้ "SCIB" เพือลงทุนและ
บริหารกิจการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ตามทีมีการเสนอข่าว จนทําให้หนุ้ "SCIB" มีการซือขายเพิมสูงขึนทังปริมาณ
และราคาจากการเสนอข่าวดังกล่าวทําให้สอดรับกับข้อเท็จจริงทีได้ความว่า จําเลยที 1 และที 2 ซือหุน้ "SCIB" จนทําให้นกั ลงทุน
ทัวไปเข้าใจว่ามีบริษทั บางกอกแลนด์ จํากัด เข้ามากว้านซือหุน้ "SCIB" ทังระหว่างวันที 22 ถึงวันที 24 มิถุนายน 2535 จําเลยที 1
และที 2 ก็ไม่ได้ซอหุ
ื น้ "SCIB" เพิมขึนอีกเลยแต่เหตุทหุี น้ "SCIB" ยังมีราคาสูงก็เป็ นผลสืบเนืองทีจําเลยที 1 และที 2 ซือหุน้ "SCIB"
ในระหว่างวันที 17 ถึง 19 มิถุนายน 2535 ไปเป็ นจํานวนมากจนมีปริมาณการซือขายเพิมขึนหลายเท่าตัว จนวันที 19 มิถุนายน
2535 มีราคาปิ ดเปลียนแปลงเพิมขึนถึงหุน้ ละ 8.20 บาท และมีคาํ ขอซือในราคาทีเพิมขึนตลอด ต่อมาวันที 22 มิถุนายน 2535 มีการ
เสนอข่าวว่าบริษทั บางกอกแลนด์ จํากัด จะเข้ามาลงทุนในกิจการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยทีจําเลยที 1 เป็ นบุคคล
ในครอบครัวกาญจนพาสน์ ซึงเป็ นผูบ้ ริหารบริษทั บางกอกแลนด์ จํากัด ย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็ นการร่วมกันเสนอข่าวเพือให้นกั ลงทุน
ส่วนใหญ่สนใจเข้าซือหุน้ "SCIB" ในราคาทีเพิมสูงขึนตามทีจําเลยที 1 และที 2 ซือหุน้ "SCIB" ไว้ก่อนหน้านัน พฤติการณ์ในการซือ
หุน้ "SCIB" ของจําเลยที 1 และที 2 ในวันที 17 ถึงวันที 19 มิถุนายน 2535 หาใช่เป็ นการซือเพือเก็งกําไรตามทีนักลงทุนทัวไปปฏิบตั ิ
กันตามทีจําเลยที 1 และที 2 นําสืบและฎีกา ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์รบั ฟั งได้วา่ ในการซือขายหุน้ "SCIB" ของจําเลย
ที 1 และที 2 ตามฟ้ องมีลกั ษณะต่อเนืองกัน อันเป็ นผลให้การซือขายหุน้ "SCIB" ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพือชักจูงให้บุคคล
ทัวไปทําการซือหรือขายหุน้ "SCIB" อันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 243 (2)
ทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษามานัน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจําเลยที 1 และที 2 ข้อนีฟั งไม่ขนึ
พิพากษายืน
(วีระชาติ เอียมประไพ-ศรีอมั พร ศาลิคปุ ต์-กีรติ กาญจนรินทร์)
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ศาลอาญา - นายอนันต์ เสนคุม้
ศาลอุทธรณ์ - นายนพพร โพธิรงั สิยากร
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น

อ

/

หมายเหตุ

https://deka.supremecourt.or.th/printing/deka#

7/7

