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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 14979/2558

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
นายสก็อต แคมเบล ฟิ ชเชอร์ กับพวก

โจทก์
จําเลย

มาตรา 8 (3), 13
มาตรา 4, 90 วรรค หนึง

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
มาตรา 8 (3) บัญญัตหิ า้ มมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจทีคนไทยยังไม่ม ี
ความพร้อมทีจะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ตามทีกําหนดไว้ในบัญชีสาม เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากอธิบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ซึงตามบัญชีสามข้อ (11) ได้กาํ หนดการทํากิจการนายหน้าหรือตัวแทนไว้ดว้ ย แต่ยกเว้นไว้ 4 กรณี
ได้แก่ (ก) การเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซือขายหลักทรัพย์หรือการบริการทีเกียวกับการซือขายล่วงหน้าซึงสินค้าเกษตรหรือตราสาร
ทางการเงินหรือหลักทรัพย์ (ข) ... (ค) ... (ง) . โดยไม่มขี อ้ กําหนดว่าการเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซือขายหลักทรัพย์ จะต้องได้รบั
อนุญาตจากผูเ้ กียวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. บทบัญญัตมิ าตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.
กําหนดว่า กรณีทมีี กฎหมายอืนกําหนดเรืองการถือหุน้ การเป็ นหุน้ ส่วนหรือการลงทุนของคนต่างด้าว การ
อนุญาตหรือการห้ามคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจบางประเภทหรือกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ไว้เป็ นประการใด ให้ใช้บงั คับตามกฎหมายและมิให้นําความใน พ.ร.บ. นีไปใช้บงั คับในส่วนทีมีกฎหมายอืนกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
แล้ว การประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซือขายหลักทรัพย์และการเป็ นทีปรึกษาการลงทุนของจําเลยทังเจ็ดได้รบั การยกเว้น
ไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามมาตรา 8 (3) กรณีจงึ ไม่มปี ั ญหาต้องวินิจฉัยว่าจะ
เป็ นการประกอบธุรกิจบริการอืน อันจะเป็ นการต้องห้ามตามบัญชีสาม ข้อ 21 หรือไม่ การประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนใน
การซือขายหลักทรัพย์และเป็ นทีปรึกษาการลงทุนของจําเลยทังเจ็ด จึงไม่เป็ นความผิดตามมาตรา 8 (3)
ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ให้คาํ จํากัดความธุรกิจหลักทรัพย์วา่ หมายถึง ธุรกิจ
หลักทรัพย์ รวม 7 ประเภท ได้แก่ (1) การเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การเป็ นทีปรึกษาการลงทุน (4)
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ (5) ... (6) ... (7) ... และให้ความหมายการเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์วา่ การเป็ นนายหน้าหรือ
ตัวแทนเพือซือ ขาย หรือแลกเปลียนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอืนเป็ นทางค้าปกติ โดยได้รบั ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทน
อืน การค้าหลักทรัพย์หมายความว่า การซือ ขาย หรือแลกเปลียนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็ นทางค้าปกติโดยกระทํานอก
ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอขายหลั
ื
กทรัพย์ การทีเป็ นทีปรึกษาการลงทุน หมายความว่า การให้คาํ แนะนําแก่ประชาชนไม่วา่ โดยทาง
ตรงหรือทางอ้อมเกียวกับคุณค่าของหลักทรัพย์ หรือความเหมาะสมในการลงทุนทีเกียวกับหลักทรัพย์นนั หรือทีเกียวกับการซือหรือ
ขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็ นทางค้าปกติ ทังนีโดยได้รบั ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอืน แต่ไม่รวมถึงการให้คาํ แนะนําแก่ประชาชนใน
ลักษณะทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ทงหมดหรื
ั
อบาง
ส่วนจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รบั ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอืน ทังนีไม่วา่ จะมีเงือนไข
อย่างหนึงอย่างใดหรือไม่กต็ าม นอกจากนียังได้ให้คาํ จํากัดความของหลักทรัพย์วา่ หมายถึง (1) ตัวเงินคลัง (2) พันธบัตร (3) ตัวเงิน
(4) หุน้ (5) หุน้ กู้ (6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (7) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อ
หุน้ (8) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ กู้ (9) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหน่วยลงุทน และ (10) ตราสารอืนใดทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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กําหนด ซึงหลักทรัพย์ทงสิ
ั บประเภทมิได้กาํ หนดหรือจํากัดว่าเป็ นหลักทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นการเฉพาะ แต่หมายถึงหลักทรัพย์ทงั
สิบประเภททังในประเทศและต่างประเทศ แม้จาํ เลยทังเจ็ดอ้างว่ามิได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนืองจากนักลงทุนเป็ น
ชาวต่างประเทศทีมิได้อยูใ่ นประเทศไทย หลักทรัพย์ทซืี อขายเป็ นหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ทังไม่มกี ารนําเงินทีมีการซือขายเข้ามาใน
ประเทศไทยจึงไม่เป็ นความผิด แต่เมือจําเลยทังเจ็ดร่วมกันทําการเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซือขายหลักทรัพย์ในนาม ด. ใน
ประเทศไทย จึงเป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 4 ซึงตามมาตรา 90
บัญญัตวิ า่ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะกระทําได้ต่อเมือได้จดั ตังในรูปบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด เมือเป็ นสถาบันการ
เงินทีจัดตังขึนตามกฎหมายอืน ทังนี โดยได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบกับเมือมี
การตรา พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ขึนบังคับใช้ โดยให้ยกเลิก พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.
และ พ.ศ.
มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาตลาดทุนทังตลาดแรกและตลอดรองให้กว้างขวางและเป็ นสากลยิงขึน มีตราสาร
ประเภทต่าง ๆ เพิมมากขึนและเพือควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซงกระจายความรั
ึ
บผิดชอบอยูห่ ลายหน่วยงานให้ม ี
ความเป็ นเอกภาพ เพือสร้างความน่าเชือถือและสามารถคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูล้ งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายและ
หน่วยงานทีใช้ในการกํากับเดียวกันโดยไม่ได้จาํ กัดว่าเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยหรือต่างประเทศ ทังไม่คาํ นึงว่าผูป้ ระกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นคนสัญชาติใด ดังนัน ผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์จงึ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยต้องได้รบั ใบอนุญาต
จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 90 เมือจําเลยทังเจ็ดร่วมกันประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์โดยมิได้จดั ตังในรูปบริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด หรือเป็ นสถาบันการเงินทีจัดตังตามกฎหมายอืน ทังนีโดยได้รบั
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90 วรรคหนึง และต้องรับโทษตามมาตรา 289
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยทังเจ็ดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 4, 90, 289 พระ
ราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
มาตรา 4, 8, 37 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 และริบเอกสารของ
กลาง
จําเลยทังเจ็ดให้การปฏิเสธ
ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยทังเจ็ดมีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90,
289 พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
มาตรา 8, 37 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทําของ
จําเลยทังเจ็ดเป็ นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ซึง
เป็ นบททีมีโทษหนักทีสุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จําคุกคนละ 2 ปี และปรับคนละ 200,000 บาท โทษจําคุกรอการ
ลงโทษไว้มกี าํ หนด 2 ปี หากไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 การกักขังแทนค่าปรับให้กกั ขังแทน
ค่าปรับมีกาํ หนด 2 ปี ริบเอกสารตามบัญชีของกลางท้ายฟ้ อง
โจทก์และจําเลยทังเจ็ดอุทธรณ์
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ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นว่า จําเลยทังเจ็ดมีความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
มาตรา 8 (3), 37 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จําคุกคนละ 2 ปี และปรับคนละ 200,000 บาท ไม่รอการลงโทษ ให้
ยกฟ้ องโจทก์สาํ หรับความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90, 289 นอกจากทีแก้คงให้เป็ น
ไปตามคําพิพากษาศาลชันต้น
โจทก์และจําเลยทังเจ็ดฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟั งเป็ นยุตโิ ดยคูค่ วามไม่ฎกี าโต้แย้งว่า จําเลยทังเจ็ดเป็ นคนต่างด้าว โดยจําเลยที 1 สัญชาติ
ออสเตรเลีย จําเลยที 2 ที 3 และที 5 สัญชาติไอริช และจําเลยที 4 ที 6 และที 7 สัญชาติองั กฤษ ขณะเกิดเหตุจาํ เลยทังเจ็ดพํานักใน
ประเทศไทย ตามวันเวลาและสถานทีเกิดเหตุในฟ้ อง จําเลยทังเจ็ดร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จดั ให้มกี ารซือขายหลักทรัพย์ใน
นามเดอะบรินตัน กรุป๊ มีสาํ นักงานตังอยูท่ ถนนสาทรใต้
ี
กรุงเทพมหานคร โดยกระทําการเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนชักชวนให้นกั
ลงทุนในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ลงทุนซือขายหลักทรัพย์ทออกโดยบริ
ี
ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือลูกค้าสนใจ
และตกลงซือหลักทรัพย์กจ็ ะดําเนินการส่งเอกสารสัญญาซือขายหลักทรัพย์ตลอดจนวิธโี อนเงินชําระราคาหลักทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝาก
ของกลุม่ เดอะบรินตัน กรุป๊ โดยจําเลยทังเจ็ดได้รบั ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน เจ้าพนักงานตํารวจจับกุมจําเลยทังเจ็ด
พร้อมยึดใบหุน้ และเอกสารทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์เป็ นของกลาง โดยแจ้งข้อหาว่าร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือค้า
หลักทรัพย์โดยไม่ได้รบั อนุญาต และเป็ นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รบั อนุญาต จําเลยทังเจ็ดให้การปฏิเสธ
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยทังเจ็ดว่า การกระทําของจําเลยทังเจ็ดเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
มาตรา 8 (3) หรือไม่ เห็นว่า มาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.
บัญญัตหิ า้ มมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจทีคนไทยยังไม่มคี วามพร้อมทีจะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว
ตามทีกําหนดไว้ในบัญชีสาม เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึงตามบัญชีสามข้อ (11) ได้
กําหนดการทํากิจการนายหน้าหรือตัวแทนไว้ดว้ ย แต่ยกเว้นไว้ 4 กรณี ได้แก่ (ก) การเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซือขายหลักทรัพย์
หรือการบริการทีเกียวกับการซือขายล่วงหน้าซึงสินค้าเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์ (ข) ... (ค) ... (ง) ... โดยไม่มขี อ้
กําหนดว่าการเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซือขายหลักทรัพย์ จะต้องได้รบั อนุญาตจากผูเ้ กียวข้องตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ดงั ทีศาลอุทธรณ์วนิ ิจฉัยดังจะเห็นได้จากบทบัญญัตมิ าตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.
กําหนดว่า กรณีทมีี กฎหมายอืนกําหนดเรืองการถือหุน้ การเป็ นหุน้ ส่วนหรือการลงทุนของคนต่างด้าว การอนุญาตหรือการ
ห้ามคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจบางประเภทหรือกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้เป็ นประการใด
ให้ใช้บงั คับตามกฎหมายดังกล่าวและมิให้นําความในพระราชบัญญัตนิ ีไปใช้บงั คับในส่วนทีมีกฎหมายอืนกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
แล้ว เมือการประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซือขายหลักทรัพย์และการเป็ นทีปรึกษาการลงทุนของจําเลยทังเจ็ดได้รบั การ
ยกเว้นไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามมาตรา 8 (3) กรณีจงึ ไม่มปี ั ญหาต้องวินิจฉัยว่า
จะเป็ นการประกอบธุรกิจบริการอืน อันจะเป็ นการต้องห้ามตามบัญชีสาม ข้อ 21 หรือไม่ อีก การประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าหรือ
ตัวแทนในการซือขายหลักทรัพย์และเป็ นทีปรึกษาการลงทุนของจําเลยทังเจ็ด จึงไม่เป็ นความผิดตามมาตรา 8 (3) ทีศาลอุทธรณ์
พิพากษาลงโทษจําเลยทังเจ็ดในความผิดนี ไม่ตอ้ งด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจําเลยทังเจ็ดฟั งขึน
มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์วา่ การกระทําของจําเลยทังเจ็ดเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90 หรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ให้คาํ จํากัดความธุรกิจหลักทรัพย์วา่ หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ รวม 7 ประเภท ได้แก่ (1) การเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ (2) การ
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ค้าหลักทรัพย์ (3) การเป็ นทีปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ (5) ... (6) ... (7) ... และให้ความหมายการเป็ นนายหน้า
ซือขายหลักทรัพย์วา่ การเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนเพือซือ ขาย หรือแลกเปลียนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอืนเป็ นทางค้าปกติ โดยได้รบั
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอืน การค้าหลักทรัพย์หมายความว่า การซือ ขาย หรือแลกเปลียนหลักทรัพย์ในนามของ
ตนเองเป็ นทางค้าปกติโดยกระทํานอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอขายหลั
ื
กทรัพย์ การทีเป็ นทีปรึกษาการลงทุน หมายความว่า การ
ให้คาํ แนะนําแก่ประชาชนไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกียวกับคุณค่าของหลักทรัพย์ หรือความเหมาะสมในการลงทุนทีเกียวกับ
หลักทรัพย์นนั หรือทีเกียวกับการซือหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็ นทางค้าปกติ ทังนีโดยได้รบั ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอืน แต่ไม่
รวมถึงการให้คาํ แนะนําแก่ประชาชนในลักษณะทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หมายความ
ว่า การรับหลักทรัพย์ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รบั ค่าธรรมเนียมหรือค่า
ตอบแทนอืน ทังนีไม่วา่ จะมีเงือนไขอย่างหนึงอย่างใดหรือไม่กต็ าม นอกจากนียังได้ให้คาํ จํากัดความของหลักทรัพย์วา่ หมายถึง (1)
ตัวเงินคลัง (2) พันธบัตร (3) ตัวเงิน (4) หุน้ (5) หุน้ กู้ (6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ ของกอง
ทุนรวม (7) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ (8) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ กู้ (9) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหน่วยลงุทน และ (10)
ตราสารอืนใดทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึงหลักทรัพย์ทงสิ
ั บประเภทมิได้กาํ หนดหรือจํากัดว่าเป็ นหลักทรัพย์ในประเทศไทย
เป็ นการเฉพาะ แต่หมายถึงหลักทรัพย์ทงสิ
ั บประเภททังในประเทศและต่างประเทศ เมือจําเลยทังเจ็ดร่วมกันทําการเป็ นนายหน้าหรือ
ตัวแทนซือขายหลักทรัพย์ในนามเดอะบรินตัน กรุป๊ ในประเทศไทย จึงเป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 4 ซึงตามมาตรา 90 บัญญัตวิ า่ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะกระทําได้ต่อเมือได้จดั
ตังในรูปบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด หรือเมือเป็ นสถาบันการเงินทีจัดตังขึนตามกฎหมายอืน ทังนี โดยได้รบั ใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนัน เมือจําเลยทังเจ็ดร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยมิได้จดั ตังในรูป
บริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด หรือเป็ นสถาบันการเงินทีจัดตังขึนตามกฎหมายอืนซึงได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การกระทําของจําเลยทังเจ็ดจึงเป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยฝ่ าฝืน
บทบัญญัตดิ งั กล่าว ทีจําเลยทังเจ็ดอ้างว่าการประกอบธุรกิจของจําเลยทังเจ็ดมิใช่การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
เนืองจากนักลงทุนเป็ นชาวต่างประเทศทีมิได้อยูใ่ นประเทศไทย หลักทรัพย์ทซืี อขายเป็ นหลักทรัพย์ของบริษทั ในต่างประเทศ และมิได้
มีการนําหลักทรัพย์ดงั กล่าวมาจําหน่ายในตลาดทุนของประเทศไทย ทังไม่มกี ารนําเงินทีมีการซือขายเข้ามาในประเทศไทย จึงไม่เป็ น
ความผิดตามฟ้ องนัน เห็นว่า เดิมประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.
และฉบับที 2
พ.ศ.
ขึนบังคับใช้เพือควบคุมกํากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย แต่เมือวันที 12 มีนาคม 2535 มีการตรา
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ขึนบังคับใช้โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.
และ พ.ศ.
ทังนีโดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาตลาดทุนทังตลาดแรกและตลอดรองให้กว้างขวางและเป็ น
สากลยิงขึน มีตราสารประเภทต่าง ๆ เพิมมากขึน และเพือควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซงกระจายความรั
ึ
บผิดชอบอยู่
หลายหน่วยงานให้มคี วามเป็ นเอกภาพ เพือสร้างความน่าเชือถือและสามารถคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูล้ งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้กฎหมายและหน่วยงานทีใช้ในการกํากับเดียวกันโดยไม่ได้จาํ กัดว่าเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยหรือต่างประเทศ ทังไม่
คํานึงว่าผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นคนสัญชาติใด เพราะหากปราศจากการกํากับดูแลของรัฐย่อมส่งผลต่อความเชือ
มันของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศซึงมีผลกระทบต่อตลาดทุน ระบบเศรษฐกิจ และความมันคงของประเทศไทยโดยตรง
ดังนัน การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรา 90 จึงครอบคลุมถึงการซือขายหลักทรัพย์ทออกโดยนิ
ี
ตบิ ุคคลต่างประเทศ หากมีการ
ดําเนินการชีชวน ติดต่อ ตกลงและซือขายผ่านนายหน้าหรือตัวแทนซึงอยูใ่ นประเทศไทย โดยไม่คาํ นึงว่าหลักทรัพย์ทดํี าเนินการซือ
ขายจะอยูใ่ นประเทศไทยหรือต่างประเทศ จะมีการโอนเงินเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ ดังนันผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์จงึ ต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยต้องได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
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มาตรา 90 เมือจําเลยทังเจ็ดร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยมิได้จดั ตังในรูปบริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด หรือเป็ นสถาบัน
การเงินทีจัดตังตามกฎหมายอืน ทังนีโดยได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จึงเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90 วรรคหนึง และต้องรับโทษตาม
มาตรา 289 ตามคําพิพากษาศาลชันต้น ทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ องในความผิดนี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึน
พิพากษากลับว่า จําเลยทังเจ็ดมีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 90 วรรค
หนึง, 289 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จาํ คุกคนละ 2 ปี และปรับคนละ 200,000 บาท ไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 การกักขังแทนค่าปรับให้กกั ขังเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี และริบเอกสารของกลาง ข้อหา
อืนนอกจากนีให้ยก
(ชัยวุฒ ิ โลหชิตรานนท์-เกษม เกษมปั ญญา-ไมตรี สุเทพากุล)
ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายสมมาตร พรหมานุกุล
ศาลอุทธรณ์ - นายนพรัตน์ สีทิศประเสริฐ
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น

อ

/

หมายเหตุ
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