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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 5583/2557

พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุร ี
นายกิมชุน แซ่เฮ้ง
บริษทั หลักทรัพย์เอเซีย จํากัด กับพวก

โจทก์
โจทก์รว่ ม
จําเลย

มาตรา 239, 296

บทบัญญัตติ าม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 239 และ 240 มีเจตนารมณ์เพือจะจัดระเบียบและ
กํากับดูแลตลาดทุน ตลอดจนป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ อันเป็ นมาตรการเพือ
คุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ความผิดทังสองฐานนีจึงเป็ นความผิดต่อรัฐ รัฐเท่านันทีจะดําเนินคดีแก่ผกู้ ระทําความผิด
เอกชนไม่ใช่ผเู้ สียหายในการกระทําความผิดทังสองฐานดังกล่าว ผูเ้ สียหายที 1 ซึงเปิ ดบัญชีเพือการซือขายหลักทรัพย์กบั จําเลยที 1
จึงไม่ใช่ผเู้ สียหายทีจะขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ฟ้องจําเลยทังสามได้ ปั ญหานีเป็ นปั ญหาเกียวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอาํ นาจ
หยิบยกขึนวินิจฉัยได้ เมือผูเ้ สียหายที 1 ไม่อาจเป็ นโจทก์รว่ มได้ ก็ไม่มสี ทิ ธิอุทธรณ์และฎีกา จึงไม่รบั วินิจฉัยฎีกาของโจทก์รว่ ม
จําเลยที 1 เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ ได้คา่ ตอบแทนจาก
ค่าธรรมเนียมในการซือขายตามมูลค่าหลักทรัพย์ จําเลยที 2 เป็ นลูกจ้างของจําเลยที 1 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีการตลาดอาวุโส มีหน้าที
ดูแลให้คาํ แนะนําหรือคําปรึกษาแก่ผลู้ งทุนในการซือขายหลักทรัพย์ จําเลยที 2 ในฐานะเจ้าหน้าทีการตลาดจึงเป็ นผูใ้ กล้ชดิ กับผูล้ งทุน
และใกล้ชดิ ข้อมูลของหลักทรัพย์ ต้องติดต่อและให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจแก่ผลู้ งทุน คําปรึกษาและคําแนะนําดังกล่าวย่อมมี
อิทธิพลต่อผูล้ งทุนทีจะตัดสินใจซือขายหรือไม่ซอขายหลั
ื
กทรัพย์ใดในปริมาณเท่าใด ยิงผูล้ งทุนตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์มาก
ย่อมทําให้มมี ลู ค่าการซือขายมาก ส่งผลให้จาํ เลยที 1 ได้คา่ ตอบแทนมาก การปฏิบตั หิ น้าทีของจําเลยที 2 จึงมีผลโดยตรงต่อกิจการ
ของจําเลยที 1 จําเลยที 2 จึงถือเป็ นผูซ้ งรั
ึ บผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษทั หลักทรัพย์ตามบทบัญญัตมิ าตรา 239 การทีจําเลย
ที 2 พูดผ่านเครืองขยายเสียงในสํานักงานสาขาของจําเลยที 1 ว่า ให้ผเู้ สียหายที 1 กับพวกซึงเป็ นลูกค้าของจําเลยที 1 ซือหุน้ เอฟ
และหุน้ อาร์เนืองจาก ส. จะมาไล่ราคาให้สงู ขึน ส่วนจําเลยที 3 ซึงเป็ นผูจ้ ดั การสํานักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของจําเลยที 1 ก็เดิน
ไปเดินมาทักทายแนะนําลูกค้าให้ซอหุ
ื น้ ทังสองตัวดังกล่าวในลักษณะสนับสนุนคําพูดของจําเลยที 2 จําเลยที 2 และที 3 จึงเป็ นผูร้ ว่ ม
กระทําความผิดฐานแพร่ขา่ วเกียวกับข้อเท็จจริงใดๆ อันอาจทําให้บุคคลอืนเข้าใจว่า หลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึนหรือลดลง ตาม
มาตรา 239
การทีบุคคลใดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 239, 296 จะต้องปรากฏว่าบุคคล
นันเป็ นบริษทั หลักทรัพย์ หรือผูซ้ งรั
ึ บผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษทั หลักทรัพย์ หรือบริษทั ทีออกหลักทรัพย์ หรือผูม้ สี ว่ นได้
เสียในหลักทรัพย์ และบุคคลนันต้องแพร่ขา่ วเกียวกับข้อเท็จจริงใด ๆ อันอาจทําให้บุคคลอืนเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึนหรือ
ลดลง และข้อเท็จจริงนันต้องมิใช่ขอ้ เท็จจริงทีได้แจ้งไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์แล้วด้วย ซึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้
ความหมายของคําว่า "แพร่ขา่ ว" ไว้ หมายความว่า "กระจายข่าวออกไป" ซึงมีความหมายทํานองว่า เป็ นการทําให้บุคคลโดยทัวไปใน
วงกว้างทีต่างๆ ได้ทราบข่าวนันในเวลาเดียวกัน การทีจําเลยที 2 พูดกับผูเ้ สียหายที 1 ต่อหน้าจําเลยที 3 ทีสํานักงานสาขาของจําเลย
ที 1 ว่า วันนีให้ซอหุ
ื น้ เอฟและหุน้ อาร์ เนืองจาก ส. จะมาไล่ราคาหุน้ ทังสองตัวนีทีสํานักงานใหญ่ของจําเลยที 1 ราคาหุน้ ก็จะสูงขึน
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แล้วให้เทขายหุน้ ทังหมดในวันต่อมา โดยมีจาํ เลยที 3 พูดสนับสนุนให้ซอื ลักษณะการกระทําของจําเลยที 2 และที 3 ดังกล่าวมิใช่
เป็ นการกระจายข่าวออกไป ซึงจะทําให้บุคคลโดยทัวไปในวงกว้างทีต่างๆ ได้ทราบข่าวในเวลาเดียวกัน อันเป็ นความหมายของการ
แพร่ขา่ วทีเป็ นองค์ประกอบความผิดในมาตรา 239
การทีจําเลยที 2 แพร่ขา่ วดังกล่าวอย่างเปิ ดเผยด้วยเครืองขยายเสียง โดยมีเจตนาทีจะให้ลกู ค้าทุกคนทีอยูใ่ นสํานักงานสาขา
ของจําเลยที 1 และในงานเลียงทีโรงแรมซึงจําเลยที 1 เป็ นผูจ้ ดั ในวันต่อมา ได้รบั ฟั งการแพร่ขา่ วอย่างชัดเจนทัวถึง โดยมีกรรมการผู้
มีอาํ นาจของจําเลยที 1 ไปร่วมงานด้วย ถือว่าการกระทําของจําเลยที 2 เป็ นการกระทําในนามของจําเลยที 1 เพราะการกระทําความ
ผิดของจําเลยที 2 เป็ นการกระทําตามหน้าทีซึงได้รบั มอบหมายจากจําเลยที 1 ทังผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึนจากการกระทําของจําเลยที 2
ย่อมตกได้แก่จาํ เลยที 1 โดยตรง คดีจงึ ฟั งว่า จําเลยที 1 ร่วมกระทําความผิดกับจําเลยที 2 ด้วย
___________________________
โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้ องขอให้ลงโทษจําเลยทังสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 239, 240, 296
จําเลยทังสามให้การปฏิเสธ
ระหว่างพิจารณา นายกิมชุน ผูเ้ สียหายที 1 ยืนคําร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ ศาลชันต้นอนุญาต
ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยที 2 และที 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา
239, 296 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จําคุกกระทงละ 1 ปี รวม 5
กระทง จําคุกคนละ 5 ปี (ทีถูก ข้อหาอืนให้ยก) ยกฟ้ องสําหรับจําเลยที 1
โจทก์ โจทก์รว่ ม จําเลยที 2 และที 3 อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็ นว่า จําเลยที 2 กระทําผิด 3 กระทง รวมจําคุก 3 ปี โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ม ี
กําหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 กระทงอืนนอกจากนีให้ยก ยกฟ้ องสําหรับจําเลยที 3 นอกจากทีแก้ไขให้เป็ นไป
ตามคําพิพากษาศาลชันต้น
โจทก์ โจทก์รว่ ม และจําเลยที 2 ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้โจทก์ฎกี าสําหรับจําเลยที 1 และผูพ้ พิ ากษาซึงพิจารณาและ
ลงชือในคําพิพากษาศาลชันต้นอนุญาตให้โจทก์รว่ มฎีกาในปั ญหาข้อเท็จจริง
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบืองต้นฟั งว่า จําเลยที 1 เป็ นบริษทั จํากัด จดทะเบียนทีสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั
กรุงเทพมหานครและได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 พระราช
บัญญัตปิ ระกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.
และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
จําเลยที 2 เป็ นเจ้าหน้าทีการตลาดอาวุโส ส่วนการตลาด 4 ฝ่ ายการตลาดในประเทศ และจําเลยที 3 เป็ น
ผูจ้ ดั การสํานักงานบริการด้านหลักทรัพย์ศรีราชาของจําเลยที 1 ตังแต่ปี 2534 จําเลยที 2 และที 3 มิใช่กรรมการหรือผูแ้ ทนของจําเลย
ที 1 โจทก์รว่ มกับผูเ้ สียหายที 2 ถึงที 11 และที 13 เปิ ดบัญชีกบั จําเลยที 1 สาขาศรีราชาเพือซือขายหลักทรัพย์หรือหุน้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์
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สําหรับความผิดร่วมกันฐานแพร่ขา่ วอันเป็ นความเท็จให้เลืองลือจนอาจทําให้บุคคลอืนเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึน
หรือลดลงตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 240 นัน ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ อง โจทก์ไม่ได้
อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจําเลยทังสามในข้อหาดังกล่าว ความผิดฐานนีเป็ นอันยุตติ ามคําพิพากษาศาลชันต้น
มีปัญหาทีต้องวินิจฉัยในเบืองต้นว่า ผูเ้ สียหายที 1 มีอาํ นาจขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์คดีนีหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า บทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 239 และ 240 มีเจตนารมณ์เพือจัดระเบียบและกํากับดูแล
ตลาดทุน ตลอดจนป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ อันเป็ นมาตรการเพือคุม้ ครองประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวม ความผิดทังสองฐานนีจึงเป็ นความผิดต่อรัฐ รัฐเท่านันทีจะดําเนินคดีแก่ผกู้ ระทําความผิด เอกชนไม่ใช่ผเู้ สีย
หายในการกระทําความผิดทังสองฐานดังกล่าว ผูเ้ สียหายที 1 จึงไม่ใช่ผเู้ สียหายทีจะขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ฟ้องจําเลยทังสามในคดีนีได้
ทีศาลชันต้นอนุญาตให้ผเู้ สียหายที 1 เข้าร่วมเป็ นโจทก์จงึ ไม่ชอบ ปั ญหานีเป็ นปั ญหาเกียวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอาํ นาจ
หยิบยกขึนวินิจฉัยได้ เมือผูเ้ สียหายที 1 ไม่อาจเป็ นโจทก์รว่ มได้ ก็ไม่มสี ทิ ธิอุทธรณ์และฎีกา จึงไม่รบั วินิจฉัยฎีกาของโจทก์รว่ ม
มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยที 2 ว่า จําเลยที 2 กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.
มาตรา 239, 296 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 สําหรับข้อหาในกระทงที 1 ที 2 และที 3 รวม 3 กระทง
ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 หรือไม่ ทีจําเลยที 2 ฎีกาในปั ญหาข้อกฎหมายว่า จําเลยที 2 ไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจหรือมี
ตําแหน่งบริหารของจําเลยที 1 และไม่ใช่ผมู้ สี ว่ นได้เสียในหลักทรัพย์ จึงไม่ใช่บุคคลทีต้องรับผิดตามมาตรา 239 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
นัน ศาลฎีกาต้องฟั งข้อเท็จจริงตามทีศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยแล้วจากพยานหลักฐาน
ในสํานวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 222 ข้อเท็จจริงฟั งว่า จําเลยที 1 เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ ได้คา่ ตอบแทนจากค่าธรรมเนียมในการซือขายทีคิดตามมูลค่าการซือ
ขายหลักทรัพย์ จําเลยที 2 เป็ นลูกจ้างของจําเลยที 1 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีการตลาดอาวุโส มีหน้าทีดูแลให้คาํ แนะนําหรือคําปรึกษาแก่ผู้
ลงทุนในการซือขายหลักทรัพย์ จําเลยที 2 ในฐานะเจ้าหน้าทีการตลาดจึงเป็ นผูใ้ กล้ชดิ กับผูล้ งทุนและใกล้ชดิ ข้อมูลของหลักทรัพย์
ต้องติดต่อและให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจแก่ผลู้ งทุนคําปรึกษาและคําแนะนําดังกล่าวย่อมมีอทิ ธิพลต่อผูล้ งทุนทีจะตัดสินใจซือขาย
หรือไม่ซอขายหลั
ื
กทรัพย์ใดในปริมาณเท่าใด ยิงผูล้ งทุนตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์มากย่อมทําให้มมี ลู ค่าการซือขายมาก ส่งผล
ให้จาํ เลยที 1 ได้คา่ ตอบแทนมาก การปฏิบตั หิ น้าทีของจําเลยที 2 จึงมีผลโดยตรงต่อกิจการของจําเลยที 1 จําเลยที 2 จึงถือเป็ นผูซ้ งึ
รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษทั หลักทรัพย์ตามบทบัญญัตมิ าตรา 239 ทีจะต้องปฏิบตั งิ านโดยยึดมันในจรรยาบรรณ คํานึง
ถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ไม่ให้คาํ แนะนําหรือข้อมูลทีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกียวกับการลงทุน ฎีกาข้อนีของ
จําเลยที 2 ฟั งไม่ขนึ จําเลยที 2 จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 239, 296
สําหรับความผิดกระทงที 1 ที 2 และที 3 รวม 3 กระทงแล้ว
ฎีกาของโจทก์ขอ้ แรกว่า จําเลยที 2 กระทําความผิดกระทงที 4 ในวันที 10 พฤศจิกายน 2535 และกระทงที 5 ในวันที 13
พฤศจิกายน 2535 ตามคําพิพากษาศาลชันต้นหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การทีบุคคลใดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 239, 296 จะต้องปรากฏว่าบุคคลนันเป็ นบริษทั หลักทรัพย์ หรือผูซ้ งรั
ึ บผิดชอบในการดําเนิน
กิจการของบริษทั หลักทรัพย์ หรือบริษทั ทีออกหลักทรัพย์ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียในหลักทรัพย์ และบุคคลนันต้องแพร่ขา่ วเกียวกับข้อเท็จ
จริงใด ๆ อันอาจทําให้บุคคลอืนเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึนหรือลดลง และข้อเท็จจริงนันต้องมิใช่ขอ้ เท็จจริงทีได้แจ้งไว้กบั
ตลาดหลักทรัพย์แล้วด้วย ซึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําว่า "แพร่ขา่ ว" ไว้ หมายความว่า "กระจาย
ข่าวออกไป" ซึงมีความหมายทํานองว่า เป็ นการทําให้บุคคลโดยทัวไปในวงกว้างทีต่าง ๆ ได้ทราบข่าวนันในเวลาเดียวกัน การแพร่
ข่าวตามมาตรา 239 ดังกล่าว จึงมิใช่เป็ นเพียงการบอกกล่าวข้อความเท่านัน คดีนีโจทก์ฎกี าว่า ในวันที 10 และ 13 พฤศจิกายน
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2535 จําเลยที 2 ได้พดู โทรศัพท์จากกรุงเทพมหานครมาทีสํานักงานสาขาศรีราชาของจําเลยที 1 โดยผ่านเครืองขยายเสียงของ
สํานักงานเพือให้ลกู ค้าของจําเลยที 1 ทีอยูใ่ นสํานักงาน สาขาศรีราชา ได้ยนิ โดยจําเลยที 2 พูดทํานองว่า หลักทรัพย์ทปรากฏใน
ี
คําฟ้ องจะมีราคาสูงขึน อันเป็ นความผิดตามฟ้ องแล้ว โจทก์มโี จทก์รว่ มเบิกความเป็ นพยานเมือวันที 1 และ 12 กันยายน วันที 11
และ 21 พฤศจิกายน 2537 ว่า โจทก์รว่ มเปิ ดบัญชีกบั จําเลยที 1 อีก 2 บัญชีในนามของผูเ้ สียหายที 2 และที 3 ซึงเป็ นบุตรของโจทก์
ร่วม โดยผูเ้ สียหายที 2 และที 3 มอบหมายให้โจทก์รว่ มซือขายหลักทรัพย์แทน แต่จาํ เลยที 2 รับปากกับโจทก์รว่ มว่าจะช่วยดูแลบัญชี
ของผูเ้ สียหายที 2 ให้แทน จําเลยที 2 มีอาํ นาจซือขายหลักทรัพย์ได้เลย สํานักงานสาขาศรีราชามีหอ้ งค้าหลักทรัพย์อยูต่ งแต่
ั ชนั 2 ถึง
ชัน 4 ในการซือขายหลักทรัพย์ของโจทก์รว่ มจะไปซือขายทีห้อง วี.ไอ.พี. ชัน 4 ภายในห้องมีเครืองคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ลําโพง
ขยายเสียงติดตังอยูส่ าํ หรับเวลามีคนให้ขอ้ มูลเกียวกับการซือขายหุน้ ต่างๆ การวิเคราะห์หนุ้ จะวิเคราะห์หนุ้ ทัวไปทุกตัว ไม่เจาะจงหุน้
ตัวใดตัวหนึง โดยเสียงจากลําโพงทีมีอยูท่ กุ ชันจะได้ยนิ ถึงชันล่าง โจทก์รว่ มจะเข้าไปทีสํานักงานสาขาศรีราชาอย่างสมําเสมอ ทุกครัง
ทีซือขายหุน้ ก็จะอาศัยข้อมูลของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของจําเลยที 1 และข้อมูลทีปรากฏในคอมพิวเตอร์ โจทก์รว่ มเคยได้ยนิ ชือของ
จําเลยที 2 มาก่อนว่าจําเลยที 2 เป็ นผูว้ เิ คราะห์หลักทรัพย์ของจําเลยที 1 ทีสํานักงานใหญ่ และมีการถ่ายทอดเสียงของจําเลยที 2 มา
ทีห้องค้าหลักทรัพย์ของจําเลยที 1 ทีสาขาศรีราชาให้ลกู ค้าฟั งด้วย ต่อมาจําเลยที 3 ได้พาโจทก์รว่ มไปเยียมจําเลยที 2 ทีนอนป่ วยที
โรงพยาบาลและแนะนําให้โจทก์รว่ มรูจ้ กั เพือให้โจทก์รว่ มเล่นหุน้ ได้กาํ ไรมากขึน และโจทก์รว่ มได้ขอขยายวงเงินซือขายหลักทรัพย์ 3
บัญชี เป็ นบัญชีละ 10,000,000 บาท ในวันที 10 พฤศจิกายน 2535 เวลาประมาณ 10 นาฬิกา โจทก์รว่ มกับผูเ้ สียหายที 7 ที 8 ที 9
และที 10 ได้ปรึกษากันว่าราคาหุน้ ของบริษทั เฟิ สท์ซติ ี อินเวสเม้นท์ (มหาชน) (หุน้ เอฟ ซี ไอ หรือหุน้ ฟ้ าใส) และบริษทั รัตนการเคหะ
จํากัด (หุน้ อาร์ อาร์) ทีโจทก์รว่ มกับพวกซือไว้มรี าคาลดลงทุกวัน ต่างเกรงว่าจะถูกหลอก จึงตกลงกันว่าให้โทรศัพท์ไปหาจําเลยที 2
โจทก์รว่ มกับพวกจึงพากันไปทีห้อง วี.ไอ.พี. ทีชัน 4 ของสํานักงานสาขาศรีราชา และโทรศัพท์ไปหาจําเลยที 2 ซึงอยูท่ บริ
ี ษทั จําเลยที
1 สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ สียหายที 8 เป็ นคนพูดโทรศัพท์กบั จําเลยที 2 ขณะพูดกันมีการนําเสียงพูดของคนทังสอง
ผ่านเครืองขยายเสียงในสํานักงานสาขา ทําให้โจทก์รว่ มกับพวกได้ยนิ การสนทนาด้วย ผูเ้ สียหายที 8 ได้ถามจําเลยที 2 ว่า ทําไมหุน้
จึงลดลงมาก จําเลยที 2 ก็บอกว่าไม่ตอ้ งตกใจ เสียสองหรือนายสอง กําลังเก็บของอยู่ ไม่ตอ้ งขาย ราคานียังซือเข้ามาได้ โจทก์รว่ ม
เข้าใจว่านายสองกําลังไล่ซอหุ
ื น้ ทังสองตัวอยูแ่ ละราคาหุน้ จะขึนตามทีจําเลยที 2 บอก จําเลยที 2 ไม่ได้พดู ว่านายสองจะมาปั นหุน้ แต่
โจทก์รว่ มเข้าใจว่าคําว่ามาไล่หนุ้ ก็คอื มาปั นหุน้ หมายถึงมาทําราคาหุน้ ให้สงู ขึน โจทก์รว่ มคิดว่าถ้านายสองซือหุน้ ทังสองตัว ราคาหุน้
จะสูงขึน เพราะนายสองซือหุน้ ตัวไหนก็จะมีราคาสูงขึน โจทก์รว่ มไม่รจู้ กั นายสองเป็ นการส่วนตัว เพียงได้ยนิ แต่ชอื ก่อนเกิดเหตุมกี าร
พูดคุยกันระหว่างผูซ้ อหุ
ื น้ ในห้องค้าหลักทรัพย์เกียวกับเรืองของนายสอง ทําให้มกี ารซือหุน้ ตามนายสองด้วย ราคาหุน้ ขึนลงขึนอยูก่ บั
ปั จจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการและปริมาณการซือขาย ก่อนเกิดเหตุหากมีปริมาณการซือขายมากก็จะมีการวิพากษ์
วิจารณ์วา่ นายสองซือหุน้ ตัวนัน และจําเลยที 2 เคยบอกว่านายสองจะมาซือหุน้ เอฟ ซี ไอ และหุน้ อาร์ อาร์ แต่ไม่ได้บอกว่าวันไหน
โจทก์รว่ มรูส้ กึ สบายใจขึนมาบ้าง ในวันนันโจทก์รว่ มได้สงซื
ั อหุน้ เอฟ ซี ไอ เพิมเติมอีกจํานวน 10,000 หุน้ ผ่านบัญชีของโจทก์รว่ มที
ทําไว้กบั บริษทั หลักทรัพย์อนื ต่อมาในวันที 12 และ 13 พฤศจิกายน 2535 โจทก์รว่ มกับพวกทีเล่นหุน้ ด้วยกันได้ไปทีสํานักงานสาขา
ศรีราชา ผูเ้ สียหายที 8 ได้โทรศัพท์ไปหาจําเลยที 2 ซึงอยูท่ บริ
ี ษทั จําเลยที 1 สํานักงานใหญ่และมีการนําเสียงพูดของคนทังสองผ่าน
เครืองขยายเสียงในสํานักงาน โดยในวันที 12 พฤศจิกายน 2535 โจทก์รว่ มเป็ นคนพูดโทรศัพท์กบั จําเลยที 2 เอง ส่วนในวันที 13
พฤศจิกายน 2535 ผูเ้ สียหายที 8 เป็ นคนพูดกับจําเลยที 2 ซึงจําเลยที 2 ยังยืนยันว่าหุน้ เอฟ ซี ไอ และหุน้ อาร์ อาร์ จะมีราคาสูงขึน
ให้เก็บหุน้ ทังสองตัวเอาไว้ก่อน หลังจากนันราคาหุน้ ทังสองตัวลดลงโดยตลอด จนหุน้ เอฟ ซี ไอ มีราคาตําสุดหุน้ ละ 40 บาท และหุน้
อาร์ อาร์ มีราคาลดลงเหลือหุน้ ละ 128 บาท จําเลยที 1 ได้บงั คับขายหุน้ ของโจทก์รว่ มเพือนําเงินมาชําระค่าหุน้ แต่โจทก์รว่ มยังคง
ค้างชําระเงินค่าหุน้ ต่อจําเลยที 1 และโจทก์รว่ มยังได้เบิกความตอบทนายจําเลยที 2 ถามค้านเมือวันที 7 เมษายน 2542 อีกว่า ในวัน
ที 6, 7, 9, 10 และ 13 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 2 ได้พดู กับโจทก์รว่ มทุกครังว่าให้ซอหุ
ื น้ เอฟ ซี ไอ และหุน้ อาร์ อาร์ เพราะนาย
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สองจะมาไล่ซอหุ
ื น้ ดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มโี จทก์รว่ มเบิกความเป็ นพยานเกียวกับการกระทําความผิดของจําเลยที 2 ใน
กระทงที 4 และที 5 เพียงปากเดียว ไม่มพี ยานบุคคลอืนสนับสนุน โจทก์รว่ มเบิกความอ้างถึงว่า ผูเ้ สียหายที 7 ที 8 ที 9 และที 10
เป็ นผูท้ ได้
ี รบั ทราบการแพร่ขา่ วของจําเลยที 2 ในความผิดกระทงที 4 และที 5 ด้วย แต่กลับปรากฏว่าผูเ้ สียหายทังสีรวมทังพยาน
โจทก์ปากอืนๆ ไม่ได้เบิกความถึงการกระทําความผิดของจําเลยที 2 ในทังสองกระทงนีเลย ทังเมือพิจารณาคําให้การชันสอบสวนของ
ผูเ้ สียหายที 4 ที 7 ที 9 และที 12 กับคําเบิกความของผูเ้ สียหายที 4 และที 7 ในคดีแพ่งหมายเลขดําที 10394/2536 ระหว่าง บริษทั
หลักทรัพย์เอเซีย จํากัด โจทก์ นายสุชยั จําเลย ของศาลชันต้นและคําให้การชันสอบสวนของผูเ้ สียหายที 2 ที 5 ที 6 ที 13 และที 11
ก็ไม่ได้ให้การและเบิกความถึงการกระทําความผิดของจําเลยที 2 ในทังสองกระทงนีด้วยแต่อย่างใด แม้โจทก์จะมีหนังสือแจ้งความ
ร้องทุกข์ของโจทก์รว่ มและผูเ้ สียหายที 2 ถึงที 13 ทีร้องทุกข์เกียวกับการกระทําความผิดในคดีนีต่อเจ้าพนักงานตํารวจเป็ นพยาน
สนับสนุนก็ตาม แต่กเ็ ป็ นการแจ้งความเกียวกับการกระทําความผิดตังแต่วนั ที 6 ถึง 9 พฤศจิกายน 2535 อันเป็ นความผิดในกระทงที
1 ถึงที 3 เท่านัน ไม่ได้กล่าวถึงการกระทําความผิดในกระทงที 4 และที 5 ทีโจทก์อา้ งว่าจําเลยที 2 กระทําความผิดในวันที 10
พฤศจิกายน 2535 และ 13 พฤศจิกายน 2535 ด้วยเลย จากทีวินิจฉัยมาตามลําดับ พยานหลักฐานโจทก์จงึ ยังไม่อาจฟั งได้วา่ จําเลยที
2 กระทําความผิดในกระทงที 4 และที 5 ตามคําพิพากษาศาลชันต้นด้วยแต่อย่างใด ทีศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้ องโจทก์
สําหรับจําเลยที 2 ในความผิดกระทงที 4 และที 5 นัน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ขอ้ นีฟั งไม่ขนึ
ฎีกาของโจทก์ขอ้ ต่อไปว่า จําเลยที 3 ร่วมกับจําเลยที 2 กระทําความผิดตามฟ้ องทังห้ากระทงตามคําพิพากษาศาลชันต้น
หรือไม่ โจทก์ฎกี าว่า ในวันที 6 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 2 ได้พดู กับโจทก์รว่ มเกียวกับข้อเท็จจริงทีนายสอง จะมาไล่ราคาหุน้ เอฟ
ซี ไอ และหุน้ อาร์ อาร์ จําเลยที 3 ได้พดู สนับสนุนให้ซอหุ
ื น้ ทังสองตัว ขณะจําเลยที 2 ได้พดู ผ่านเครืองขยายเสียง จําเลยที 3 ก็พดู กับ
บรรดาผูเ้ สียหายให้ซอหุ
ื น้ ดังกล่าว และในวันที 7 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 3 ได้รว่ มกับจําเลยที 2 แพร่ขา่ วในงานเลียงของจําเลยที
1 ให้ลกู ค้าทราบด้วย ส่วนในวันที 10 และ 13 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 3 ในฐานะผูจ้ ดั การสาขาศรีราชาของจําเลยที 1 ได้ให้ลกู ค้า
พูดโทรศัพท์กบั จําเลยที 2 และกระจายเสียงให้ลกู ค้าคนอืนๆ ทีอยูไ่ ด้ทราบด้วย ทังทีนายสองมิใช่ลกู ค้าของจําเลยที 1 จําเลยที 3 เป็ น
ผูจ้ ดั การสาขาย่อมต้องทราบข้อมูลนีดี แต่ไม่พดู ห้ามปรามลูกค้าว่านายสองไม่เป็ นลูกค้าของจําเลยที 1 และหุน้ ทังสองตัวเป็ นหุน้ ไม่ม ี
พืนฐาน กลับสนับสนุนคําพูดของจําเลยที 2 ว่าน่าเชือถือ เห็นว่า ฎีกาของโจทก์มไิ ด้บรรยายถึงข้อเท็จจริงทีโจทก์ฟ้องว่าจําเลยที 3
กระทําความผิดกระทงที 3 ในวันที 9 พฤศจิกายน 2535 ด้วย แม้โจทก์จะสรุปในตอนท้ายว่าการกระทําของจําเลยที 3 เป็ นความผิด
ตามฟ้ องก็ตาม ถือได้วา่ ฎีกาของโจทก์มไิ ด้กล่าวถึงการกระทําความผิดของจําเลยที 3 สําหรับความผิดกระทงที 3 ในวันที 9
พฤศจิกายน 2535 ไว้โดยชัดแจ้ง เป็ นฎีกาทีไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึง ประกอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัย คดีจงึ ฟั งเป็ นยุตติ ามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า
จําเลยที 3 ไม่มคี วามผิดกระทงที 3 นอกจากนีเมือคดีฟังว่าจําเลยที 2 ไม่ได้กระทําความผิดในกระทงที 4 และที 5 ในวันที 10 และ 13
พฤศจิกายน 2535 คดีจงึ ไม่อาจฟั งได้วา่ จําเลยที 3 ร่วมกระทําความผิดกับจําเลยที 2 ในทังสองกระทงนีด้วย ทีศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษายกฟ้ องโจทก์สาํ หรับจําเลยที 3 เกียวกับความผิดกระทงที 4 และที 5 นัน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ส่วนความผิดของจําเลยที 3 ในกระทงที 1 และที 2 ในวันที 6 และ 7 พฤศจิกายน 2535 นัน โจทก์มโี จทก์รว่ มกับผูเ้ สียหายที
7 ที 8 ที 9 และที 10 เป็ นพยาน โจทก์รว่ มเบิกความว่า ในวันที 6 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 2 มาทีสํานักงานสาขาศรีราชาของ
จําเลยที 1 ได้พบกับโจทก์รว่ ม จําเลยที 2 พูดกับโจทก์รว่ มต่อหน้าจําเลยที 3 ว่า ในวันนีให้ซอหุ
ื น้ เอฟ ซี ไอ และหุน้ อาร์ อาร์
เนืองจากนายสองจะมาไล่ราคาหุน้ ทังสองตัวนีทีสํานักงานใหญ่ของจําเลยที 1 ราคาหุน้ ทังสองตัวก็จะสูงขึน แล้วให้เทขายหุน้ ให้หมด
ในวันที 12 พฤศจิกายน 2535 เพราะหลังจากวันที 12 พฤศจิกายน 2535 รัฐบาลก็จะจับนายสอง โจทก์รว่ มเคยได้ยนิ กิตติศพั ท์ของ
นายสองว่าหากนายสองซือหุน้ ตัวไหนแล้ว หุน้ ตัวนันจะมีราคาสูงขึน จําเลยที 3 พูดสนับสนุนให้ซอหุ
ื น้ ทังสองตัว และพูดอีกว่าเมือคืน
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นีนายสองได้มาทีสํานักงานใหญ่ของจําเลยที 1 เห็นว่า ลักษณะการกระทําของจําเลยที 2 และที 3 ตามคําเบิกความของโจทก์รว่ มมิใช่
เป็ นการกระจายข่าวออกไป ซึงจะทําให้บุคคลโดยทัวไปในวงกว้างทีต่างๆ ได้ทราบข่าวนันในเวลาเดียวกัน อันเป็ นความหมายของ
การแพร่ขา่ วทีเป็ นองค์ประกอบของความผิดในมาตรา 239 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
แต่เป็ น
เพียงการบอกกล่าวเท่านัน การกระทําของจําเลยที 2 และที 3 ในส่วนนีไม่เป็ นความผิดตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว และโจทก์รว่ มเบิก
ความอีกว่า ในวันที 6 พฤศจิกายน 2535 เวลาหลังเทียง จําเลยที 3 ยังได้พดู ผ่านเครืองขยายเสียงให้ลกู ค้าของจําเลยที 1 ทีอยูใ่ น
สํานักงานสาขาศรีราชาได้ยนิ ว่าจําเลยที 2 เป็ นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของจําเลยที 1 แล้วจําเลยที 2 พูดเป็ นคนต่อมาว่าให้ลกู ค้าซือ
หุน้ เอฟ ซี ไอ และหุน้ อาร์ อาร์ เพราะนายสองจะมาไล่หนุ้ ทังสองตัว หุน้ มีแนวโน้มราคาสูงขึน ระหว่างนันจําเลยที 3 เดินไปเดินมา
ทักทายแนะนําลูกค้าว่าซือหรือยัง โจทก์รว่ มเข้าใจว่าพฤติการณ์ของจําเลยที 3 เป็ นการสนับสนุนคําพูดชักชวนของจําเลยที 2 ผูเ้ สีย
หายที 9 เบิกความว่า ขณะเกิดเหตุผเู้ สียหายที 9 เป็ นแพทย์ประจําโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ในวันที 6 พฤศจิกายน 2535 ผู้
เสียหายที 9 ไปทีสํานักงานสาขาศรีราชา จําเลยที 2 ได้พดู ผ่านไมโครโฟน แนะนําลูกค้าให้ซอหุ
ื น้ เอฟ ซี ไอ ราคาหุน้ จะสูงขึน
เนืองจากมีลกู ค้ารายใหญ่หมายถึงนายสองกําลังไล่ราคาหุน้ ตัวนี วันนันผูเ้ สียหายที 9 ตกลงซือ จําเลยที 3 ก็พดู แนะนําลูกค้าทัวไปว่า
หุน้ ตัวนีซือได้ ราคาจะพุง่ ขึนอีก เนืองจากมีนายสองมาปั นราคา หมายถึงเป็ นการกระทําให้หนุ้ มีมลู ค่าเพิมขึน และได้ความตามคํา
ให้การชันสอบสวนของผูเ้ สียหายที 9 ทีให้การต่อพนักงานสอบสวนว่า ในวันที 6 พฤศจิกายน 2535 ทีจําเลยที 2 พูดผ่านเครืองขยาย
เสียงนัน จําเลยที 3 ก็อยูใ่ นสํานักงานสาขาศรีราชาตลอดเวลา จําเลยที 3 ได้คยุ กับลูกค้าในลักษณะสนับสนุนคําพูดของจําเลยที 2
จําเลยที 3 พูดกับผูเ้ สียหายที 9 ว่านายสองได้ไปเปิ ดบัญชีทจํี าเลยที 1 ซือหุน้ เอฟ ซี ไอ ซึงในความหมายนันหมายความว่า นายสอง
จะมาไล่ราคา ให้ซอตาม
ื
ผูเ้ สียหายที 10 เบิกความว่า ผูเ้ สียหายที 10 มีอาชีพแพทย์ ในวันที 6 พฤศจิกายน 2535 เวลาประมาณ 13
นาฬิกา ผูเ้ สียหายที 10 ไปทีสํานักงานสาขาศรีราชา เนืองจากทราบจากพนักงานของจําเลยที 1 ว่าจําเลยที 2 ซึงเป็ นเจ้าหน้าที
วิเคราะห์หลักทรัพย์ของจําเลยที 1 มาจากสํานักงานใหญ่ ผูเ้ สียหายที 10 จึงไปทีสํานักงานสาขาศรีราชาเพือฟั งจําเลยที 2 จําเลยที 2
พูดโฆษณาชวนเชือผ่านเครืองขยายเสียงว่า ให้ลกู ค้าซือหุน้ เอฟ ซี ไอ และหุน้ อาร์ อาร์ เพราะนายสองจะมาซือหุน้ ดังกล่าว นายสอง
จะมาไล่ราคาจากราคาหุน้ ละ 150 บาท จะขึนไปเป็ นหุน้ ละ 200 บาท จําเลยที 3 ได้พดู สนับสนุนว่า จําเลยที 2 เป็ นนักวิเคราะห์หนุ้
คําพูดของจําเลยที 2 น่าเชือถือ ผูเ้ สียหายที 7 เบิกความว่า ผูเ้ สียหายที 7 รับราชการเป็ นแพทย์ ในวันที 7 พฤศจิกายน 2535 ตอน
เช้า จําเลยที 2 ได้พดู ผ่านไมโครโฟนทีสํานักงานสาขาศรีราชาให้ลกู ค้าของจําเลยที 1 ทราบว่าให้ลกู ค้าเล่นหุน้ เอฟ ซี ไอ อย่าขาย
เพราะราคาจะขึนถึงหุน้ ละ 200 บาท ในคืนนันเป็ นวันลอยกระทง จําเลยที 1 ได้จดั งานเลียงประจําปี ทโรงแรมซิ
ี
ตศรี
ี ราชา จําเลยที 2
ได้แนะนําหุน้ เอฟ ซี ไอ อีก และจําเลยที 2 ได้ตอบคําถามบนเวทีวา่ ให้ถอื หุน้ ดังกล่าวไว้ เพราะจะมีคนปั นราคาหุน้ ให้ถงึ 200 บาท ต่อ
หุน้ ระหว่างจําเลยที 2 วิเคราะห์หนุ้ นัน จําเลยที 3 ทีไปร่วมงานด้วย แต่ไม่เคยห้ามปราม และผูเ้ สียหายที 8 เบิกความว่า ขณะเกิด
เหตุผเู้ สียหายที 8 เป็ นแพทยประจําโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ในวันที 7 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 1 ได้จดั งานเลียงประจําปี ที
โรงแรมซิตศรี
ี ราชา ผูเ้ สียหายที 8 และลูกค้าคนอืนๆ รวมประมาณ 100 คน รวมทังจําเลยที 3 ไปร่วมงานด้วย จําเลยที 2 ได้ตอบ
คําถามเกียวกับหุน้ ทีน่าซือว่าให้จบั ตาหุน้ เอฟ ซี ไอ เพราะมีขา่ วดีจากวงในว่าให้ซอได้
ื เมือจําเลยที 2 ลงจากเวที ผูเ้ สียหายที 8 กับ
พวกเข้าไปสอบถามว่าข่าวดีคอื อะไร จําเลยที 2 ก็บอกว่าจะมีการทําราคาหุน้ ดังกล่าวถึงหุน้ ละ 200 บาท จําเลยที 2 บอกว่านายสอง
เปิ ดบัญชีซอขายหุ
ื
น้ กับจําเลยที 1 ทีกรุงเทพมหานคร และนายสองจะปั นหุน้ ให้สงู ถึงหุน้ ละ 200 บาท ศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดใน
กระทงที 1 และที 2 เกิดขึนทีสํานักงานสาขาศรีราชาของจําเลยที 1 เฉพาะกระทงที 2 ยังเกิดเหตุเวลากลางคืนทีโรงแรมซิตศรี
ี ราชาใน
งานเลียงของจําเลยที 1 ด้วย ในฐานะทีจําเลยที 3 เป็ นผูจ้ ดั การสาขา จําเลยที 3 มีอาํ นาจทีจะจัดการไม่ให้มกี ารถ่ายทอดเสียงของ
จําเลยที 2 ไปทัวสํานักงานในวันที 6 และ 7 พฤศจิกายน 2535 ได้ แต่จาํ เลยที 3 ก็กลับไม่ได้ทาํ เช่นนัน แม้ในวันที 7 พฤศจิกายน
2535 จะเป็ นวันหยุดทําการของจําเลยที 1 แต่เมือผูเ้ สียหายที 7 เบิกความว่า ในวันดังกล่าวได้ไปฟั งการพูดของจําเลยที 2 ที
สํานักงานสาขาศรีราชา แสดงว่าจําเลยที 3 ได้เปิ ดสํานักงานให้จาํ เลยที 2 พูดผ่านเครืองขยายเสียงให้ลกู ค้าฟั งเป็ นกรณีพเิ ศษ และ
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การทีจําเลยที 1 จัดงานเลียงในเวลากลางคืนของวันที 7 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 3 ซึงเป็ นผูจ้ ดั การสาขาก็ตอ้ งรับผิดชอบในเหตุที
เกิดขึนในงานด้วย เพราะเป็ นการจัดงานในพืนทีทีสาขาศรีราชารับผิดชอบ เชือว่า จําเลยที 3 ย่อมทราบเป็ นอย่างดีวา่ จําเลยที 2 จะ
พูดอย่างใด รวมทังเรืองทีเกียวกับนายสองด้วย เนืองจากจําเลยที 2 ได้พดู เรืองดังกล่าวทีสํานักงานสาขาศรีราชาตังแต่วนั ที 6
พฤศจิกายน 2535 มาแล้ว นอกจากนีขณะทีจําเลยที 2 พูดผ่านเครืองขยายเสียง ก็ปรากฏว่าจําเลยที 3 เดินไปเดินมาทักทายแนะนํา
ลูกค้าว่าซือหรือยัง หุน้ ตัวนีซือได้ ราคาจะพุง่ ขึนอีก เนืองจากมีนายสองมาปั นราคา การทีจําเลยที 3 พูดสนับสนุนว่าจําเลยที 2 เป็ น
นักวิเคราะห์หนุ้ คําพูดของจําเลยที 2 น่าเชือถือก็ดี ตลอดจนการทีจําเลยที 3 เป็ นเจ้าหน้าทีระดับผูบ้ ริหารคนหนึงของจําเลยที 1 ก็ดี
ล้วนเป็ นพฤติการณ์ทเชื
ี อได้วา่ จําเลยที 3 รูเ้ ห็นเป็ นใจ และมีเจตนาร่วมกับจําเลยที 2 กระทําความผิดในวันที 6 และ 7 พฤศจิกายน
2535 พยานหลักฐานต่างๆ ทีวินิจฉัยตามลําดับประกอบกันโดยตลอดแล้ว ฟั งได้วา่ จําเลยที 3 ร่วมกับจําเลยที 2 กระทําผิดในความ
ผิดกระทงที 1 และที 2 ในวันที 6 และ 7 พฤศจิกายน 2535 แล้ว ทีศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้ องจําเลยที 3 นัน ศาลฎีกาเห็น
พ้องด้วยบางส่วน ฎีกาของโจทก์ฟังขึนบางส่วน
ฎีกาของโจทก์ขอ้ ต่อไปว่า จําเลยที 1 ร่วมกับจําเลยที 2 และที 3 กระทําความผิดทังห้ากระทงตามฟ้ องหรือไม่ โจทก์ฎกี าว่า
จําเลยที 2 และที 3 ร่วมกระทําความผิดตามฟ้ องทีสํานักงานสาขาศรีราชาของจําเลยที 1 โดยเปิ ดเผย เป็ นการจัดการแสดงความ
เคลือนไหวของราคาและข้อมูลเกียวกับหลักทรัพย์เพือให้บริการลูกค้า ซึงเป็ นการดําเนินกิจการอย่างหนึง ส่วนการกระทําความผิดใน
วันที 7 พฤศจิกายน 2535 แม้เหตุเกิดขึนในงานเลียงทีโรงแรมซิตศรี
ี ราชา แต่เป็ นงานเลียงทีสํานักงานของจําเลยที 1 เป็ นผูจ้ ดั โดย
ปรากฏว่ามีกรรมการของจําเลยที 1 มาร่วมงานด้วย จึงน่าเชือว่าจําเลยที 1 จะต้องรับรูเ้ หตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึน ทังการกระทําดัง
กล่าวจําเลยที 1 ก็ได้ประโยชน์จากการทีลูกค้าของจําเลยที 1 สังซือหลักทรัพย์ผา่ นจําเลยที 1 การกระทําของจําเลยที 2 และที 3
ถือว่าได้กระทําแทนจําเลยที 1 แล้ว เห็นว่า เมือคดีฟังได้วา่ จําเลยที 2 มิได้กระทําความผิดในความผิดกระทงที 4 และที 5 ตามฟ้ อง
ถือว่าไม่มกี รรมการหรือพนักงานหรือเจ้าหน้าทีหรือผูแ้ ทนของจําเลยที 1 คนใดกระทําความผิดในทังสองกระทงแทนจําเลยที 1 จําเลย
ที 1 จึงไม่มคี วามผิดในกระทงที 4 และที 5 แต่เมือคดีฟังว่าจําเลยที 2 กระทําความผิดในความผิดกระทงที 1 ถึงที 3 และจําเลยที 3
กระทําความผิดในความผิดกระทงที 1 และที 2 แล้ว คดีคงมีปัญหาในชันฎีกาเพียงว่า จําเลยที 1 ร่วมกระทําผิดกับจําเลยที 2 และที 3
ในกระทงที 1 ถึงที 3 หรือไม่ ในปั ญหานีเมือข้อเท็จจริงฟั งได้วา่ ความผิดทังสามกระทงนีเกิดขึนในขณะทีจําเลยที 2 เป็ นเจ้าหน้าทีการ
ตลาดอาวุโส ส่วนการตลาด 4 ฝ่ ายการตลาดในประเทศของจําเลยที 1 ทังความผิดในวันที 6, 7 และ 9 พฤศจิกายน 2535 เกิดจาก
จําเลยที 2 พูดผ่านเครืองขยายเสียงของสํานักงานสาขาศรีราชาให้ลกู ค้าทีอยูใ่ นสํานักงานสาขาศรีราชาได้รบั ฟั ง ถือว่าเหตุเกิดใน
สํานักงานสาขาของจําเลยที 1 โดยใช้อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้สาํ นักงานของจําเลยที 1 ในการกระทําความผิด ซึงจําเลยที 2 และที
3 แพร่ขา่ วอย่างเปิ ดเผยด้วยเครืองขยายเสียง โดยมีเจตนาทีจะให้ลกู ค้าทุกคนทีอยูใ่ นสํานักงานสาขาของจําเลยที 1 ได้รบั ฟั งการแพร่
ข่าวอย่างชัดเจนทัวถึง มีการกระทําความผิดซําหลายครังหลายวันอย่างต่อเนืองแม้ในความผิดกระทงที 2 ในวันที 7 พฤศจิกายน
2535 จําเลยที 2 พูดผ่านเครืองขยายเสียงให้ลกู ค้าของจําเลยที 1 ฟั งในงานเลียงทีโรงแรมซิตศรี
ี ราชา มิได้เกิดขึนในสํานักงานของ
จําเลยที 1 ด้วยก็ตาม แต่เมืองานเลียงจําเลยที 1 เป็ นผูจ้ ดั ขึน ถือว่าเหตุเกิดในงานเลียงทีจําเลยที 1 เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ อีกทังยังปรากฏ
ว่ากรรมการผูม้ อี าํ นาจของจําเลยที 1 ไปร่วมงานด้วย แต่กไ็ ม่ได้มกี ารห้ามปราม กลับปรากฏว่าจําเลยที 2 และที 3 ยังกระทําผิดซํา
อีกในวันที 9 พฤศจิกายน 2535 ไม่น่าเชือว่ากรรมการผูม้ อี าํ นาจของจําเลยที 1 จะไม่รเู้ ห็นถึงการกระทําของจําเลยที 2 และที 3
ตลอดจนการกระทําความผิดของจําเลยที 2 ในความผิดกระทงที 1 ถึงที 3 เป็ นการกระทําตามอํานาจหน้าทีของจําเลยที 2 ซึงได้รบั
มอบหมายจากจําเลยที 1 ทังผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึนจากการกระทําของจําเลยที 2 ย่อมตกได้แก่จาํ เลยที 1 โดยตรง จึงต้องถือว่าการก
ระทําของจําเลยที 2 เป็ นการกระทําในนามของจําเลยที 1 คดีจงึ ฟั งว่าจําเลยที 1 ร่วมกระทําความผิดกับจําเลยที 2 ในกระทงที 1 ถึงที
3 ด้วย ทีศาลล่างทังสองพิพากษายกฟ้ องจําเลยที 1 นัน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วน ฎีกาของโจทก์ฟังขึนบางส่วน
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อนึง เนืองจากตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 296 ได้บญ
ั ญัตบิ ทลงโทษของความผิด
ตามมาตรา 239 ไว้วา่ ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ทบุี คคลนันๆ ได้รบั ไว้ หรือพึง
จะได้รบั เพราะการกระทําฝ่ าฝืนดังกล่าว แต่ทงนี
ั ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทังจําทังปรับ เมือจําเลยที 1 เป็ น
นิตบิ ุคคล ศาลจึงลงโทษจําเลยที 1 ได้เพียงโทษปรับเท่านัน คดีจงึ จําเป็ นต้องพิจารณาว่า ผลประโยชน์ทจํี าเลยที 1 ได้รบั หรือพึงจะ
ได้รบั เพราะการกระทําผิดทังสามกระทงมีเพียงใด ปั ญหานีโจทก์ไม่ได้นําสืบว่าในวันที 6, 7 และ 9 พฤศจิกายน 2535 ทีจําเลยที 1
กระทําความผิด ลูกค้าของจําเลยที 1 สังซือและสังขายหุน้ อาร์ อาร์ ผ่านจําเลยที 1 มีจาํ นวนเท่าใด และผลประโยชน์ทจํี าเลยที 1 ได้
รับไว้ หรือพึงจะได้รบั เพราะการกระทําความผิดของจําเลยที 1 มีเพียงใด ยังฟั งไม่ได้วา่ ผลประโยชน์ทจํี าเลยที 1 ได้รบั ไว้ หรือพึงจะ
ได้รบั ในกรณีดงั กล่าวมีจาํ นวนเพียงใดแน่ โจทก์คงมีแต่นายเสกสรร ซึงเป็ นผูต้ รวจสอบ 2 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าทีตรวจสอบข้อมูลการซือขายทีไม่เป็ นธรรม เบิกความเป็ นพยานว่า พยานได้ตรวจสอบข้อมูลการ
ซือขายหุน้ เอฟ ซี ไอ ตามทีลูกค้าของจําเลยที 1 สังซือและสังขายผ่านจําเลยที 1 สาขาศรีราชา ในระหว่างวันที 6 ถึง 13
พฤศจิกายน 2535 ปรากฏตามเอกสาร ความว่า ในวันที 6 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 1 ได้ทาํ รายการซือเป็ นเงิน 7,520,000 บาท
รายการขายเป็ นเงิน 2,730,000 บาท รวมเป็ นเงิน 10,250,000 บาท วันที 9 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 1 ได้ทาํ รายการซือเป็ นเงิน
19,440,000 บาท รายการขายเป็ นเงิน 2,850,000 บาท รวมเป็ นเงิน 22,290,000 บาท วันที 10 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 1 ได้ทาํ
รายการซือเป็ นเงิน 18,130,000 บาท รายการขายเป็ นเงิน 3,900,000 บาท รวมเป็ นเงิน 22,030,000 บาท วันที 11 พฤศจิกายน
2535 จําเลยที 1 ได้ทาํ รายการซือเป็ นเงิน 8,290,000 บาท รายการขายเป็ นเงิน 4,780,000 บาท รวมเป็ นเงิน 13,070,000 บาท วันที
12 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 1 ได้ทาํ รายการซือเป็ นเงิน 15,090,000 บาท รายการขายเป็ นเงิน 9,140,000 บาท รวมเป็ นเงิน
24,230,000 บาท และวันที 13 พฤศจิกายน 2535 จําเลยที 1 ได้ทาํ รายการซือเป็ นเงิน 5,840,000 บาท รายการขายเป็ นเงิน
8,410,000 บาท รวมเป็ นเงิน 14,250,000 บาท รวมมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ทงหกวั
ั
นเป็ นเงินทังสิน 106,120,000 บาท และได้
ความจากนายจีรวัฒน์ ซึงเป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจของจําเลยที 1 เบิกความเป็ นพยานของจําเลยที 1 ว่า ในการซือขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั หลักทรัพย์นนั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํ หนดให้บริษทั หลักทรัพย์มสี ทิ ธิได้ผลตอบแทนจากการซือขายหลักทรัพย์
แทนลูกค้า คิดเป็ นค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินซือขายหลักทรัพย์ ดังนันในการทีจําเลยที 1 ซือขายหลักทรัพย์เอฟ ซี
ไอ ในวันที 6 พฤศจิกายน 2535 จํานวนเงิน 10,250,000 บาท จําเลยที 1 มีสทิ ธิได้คา่ ธรรมเนียมหรือผลประโยชน์เป็ นเงิน 51,250
บาท แต่โจทก์กไ็ ม่สามารถนําสืบแยกให้ฟังได้วา่ ยอดมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์จาํ นวน 10,250,000 บาท และผลประโยชน์จาํ นวน
51,250 บาท เป็ นผลจากการกระทําความผิดของจําเลยทังสามในวันที 6 พฤศจิกายน 2535 เป็ นจํานวนเท่าใด และยอดมูลค่าการซือ
ขายหลักทรัพย์และผลประโยชน์ทมิี ได้เป็ นผลจากการกระทําความผิดของจําเลยทังสาม กล่าวคือ ลูกค้าของจําเลยที 1 สาขาศรีราชา
ได้ทาํ การซือขายหลักทรัพย์โดยมิได้เกิดจากการรับฟั งการแพร่ขา่ วของจําเลยที 2 และที 3 เป็ นจํานวนเท่าใด เพราะกรณีเป็ นไปได้ที
การซือขายหลักทรัพย์บางรายการลูกค้าอาจซือขายหลักทรัพย์โดยทีไม่ได้ฟังการแพร่ขา่ วของจําเลยที 2 และที 3 ในวันดังกล่าวก็ได้
เช่นเดียวกับยอดมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ในวันที 9 พฤศจิกายน 2535 จํานวนเงิน 22,290,000 บาท จําเลยที 1 มีสทิ ธิได้คา่
ธรรมเนียมหรือผลประโยชน์เป็ นเงิน 111,450 บาท นัน มูลค่าการซือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์บางส่วนอาจ
เกิดจากการกระทําความผิดของจําเลยทังสามในวันที 6 หรือวันที 7 หรือวันที 9 พฤศจิกายน 2535 และบางส่วนลูกค้าทําการซือขาย
โดยไม่ได้ทราบการแพร่ขา่ วของจําเลยทังสามก็ได้ แม้วา่ ยอดมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ในวันที 7 พฤศจิกายน 2535 จะไม่มปี รากฏ
ก็ตาม แต่ผลจากการกระทําผิดของจําเลยทังสามในวันที 7 พฤศจิกายน 2535 อาจจะมีผลต่อการซือขายหลักทรัพย์ของจําเลยที 1
ตังแต่ในวันที 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2535 ก็ได้ หาใช่วา่ การกระทําความผิดของจําเลยทังสามในวันใดแล้วจะต้องก่อให้เกิดผล
ประโยชน์แก่จาํ เลยทังสามเฉพาะในวันทีกระทําความผิดเท่านันไม่ กรณีจงึ ต้องถือว่าโจทก์ไม่สามารถนําสืบให้ฟังได้อย่างชัดแจ้งว่า
ผลประโยชน์ทจํี าเลยที 1 ได้รบั เพราะการกระทําความผิดในแต่ละกระทงมีเพียงใด แต่เชือว่าการกระทําความผิดในแต่ละกระทงย่อม
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ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่จาํ เลยที 1 ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามเนืองจากมาตรา 296 ได้กาํ หนดโทษปรับของการกระทําความผิดไว้
ให้ปรับเป็ นเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรปรับจําเลยที 1 ทังสามกระทง กระทงละ 500,000 บาท ตามอัตรา
โทษขันตําดังกล่าว
พิพากษาแก้เป็ นว่า จําเลยทังสามมีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 239, 296
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษจําเลยที 1 รวม 3 กระทง ปรับกระทงละ 500,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,500,000
บาท ให้จาํ คุกจําเลยที 3 รวม 2 กระทง กระทงละ 1 ปี รวมจําคุก 2 ปี ให้รอการลงโทษจําคุกไว้ 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 หากจําเลยที 1 ไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ยกคําร้องขอเข้าร่วมเป็ นโจทก์ของผูเ้ สีย
หายที 1 กับยกอุทธรณ์และยกฎีกาโจทก์รว่ ม โทษของจําเลยที 2 และนอกจากทีแก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
(ถมรัตน์ เลิศไพรวัน-ธีระพงศ์ จิระภาค-ประมวญ รักศิลธรรม)
ศาลจังหวัดชลบุร ี - นางสาวรพีพร วัฒนะชีวะกุล
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายพรเทพ อัมพรกลินแก้ว
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา
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