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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 1557 - 1558/2559

นายชูชยั ศรีศนั สนีย กับพวก
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย กับพวก

พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
มาตรา 4
กฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.
มาตรา 4, 22 (1), 23, 48

โจทก์
จําเลย

ลงวันที 19 สิงหาคม 2541

การพิจารณาว่าจําเลยที 1 ประกอบกิจการทีไม่ได้แสวงหากําไรทางเศรษฐกิจอันจะเข้าข้อยกเว้นไม่ตอ้ งนําบทบัญญัติ หมวด
11 ค่าชดเชย มาบังคับใช้ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
หรือไม่ ต้อง
คํานึงถึงลักษณะการประกอบกิจการแท้จริงและวัตถุประสงค์ในการจัดตังกิจการทีระบุในข้อบังคับประกอบด้วย
การจัดตังกิจการของจําเลยที 1 มีทมาจาก
ี
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
หมวด 7 องค์กรเกียวเนืองกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนที 2 สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ มาตรา 230 ถึงมาตรา 237 ทีบัญญัตใิ ห้บริษทั หลักทรัพย์รวมกัน
จัดตังเป็ นสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ซงมี
ึ วตั ถุประสงค์เพือทําการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อนั มิใช่เป็ นการหา
ผลกําไรหรือรายได้แบ่งปั นกันได้ โดยต้องมีขอ้ บังคับ ได้รบั ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึงจะมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล และให้นํา พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.
ในส่วนทีเกียวกับการดําเนินกิจการ การ
ควบคุม การเลิก และบทกําหนดโทษทีเกียวข้องมาใช้บงั คับโดยอนุโลม ตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.
หมวด 3 การดําเนิน
กิจการของสมาคมการค้า มาตรา 22 (1) บัญญัตหิ า้ มมิให้สมาคมการค้ากระทําการประกอบวิสาหกิจโดยสมาคมการค้านันเอง หรือ
เข้าดําเนินการในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก หรือเข้ามีสว่ น ถือหุน้ เป็ นหุน้ ส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคล
ใด ๆ เว้นแต่เป็ นการถือตราสารหนีหรือเข้าถือหุน้ ในบริษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทมีี ผบู้ ริจาคหรือมอบให้แก่สมาคมการค้า
มาตรา 23 บัญญัตหิ า้ มมิให้สมาคมการค้าแบ่งปั นผลกําไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก และมาตรา 4 ให้นิยาม "ผูป้ ระกอบวิสาหกิจ"
หมายความว่าบุคคลซึงประกอบธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึงประกอบธุรกิจอืนใน
ทางเศรษฐกิจทีรัฐมนตรีจะได้กาํ หนดในกฎกระทรวง การฝ่ าฝืนมีโทษปรับตามมาตรา 48 แสดงว่าตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 230 ถึงมาตรา 237 ประกอบ พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.
กําหนดให้กจิ การสมาคมเช่น
จําเลยที 1 จัดตังขึนเพือกิจการทีไม่แสวงหากําไรเท่านัน กล่าวคือไม่สามารถแบ่งปั นผลกําไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก
ตามข้อบังคับของจําเลยที 1 ข้อ 5 กําหนดวัตถุประสงค์ตาม (1) ถึง (8) ไม่ปรากฏว่าได้ระบุวตั ถุประสงค์เพือแสวงหากําไรใน
ทางเศรษฐกิจไว้ ส่วนวัตถุประสงค์ตาม (2) ทีว่าส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี การทําธุรกรรมเกียวกับตราสารหนีเพือประโยชน์
ของสมาชิกและผูม้ สี ว่ นร่วมในตลาดตราสารหนี มีความหมายว่าจําเลยที 1 มีวตั ถุประสงค์สง่ เสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนีเพือ
ประโยชน์ของสมาชิกและผูม้ สี ว่ นร่วมในตลาดตราสารหนีประการหนึง และอีกประการหนึงคือส่งเสริมและพัฒนาการทําธุรกรรมเกียว
กับตราสารหนีเพือประโยชน์ของสมาชิกและผูม้ สี ว่ นร่วมในตลาดตราสารหนีซึงไม่ได้กาํ หนดเพือแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ ข้อ
บังคับของจําเลยที 1 ส่วนที 6 มุง่ เน้นควบคุมดูแลจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ส่วนข้อ 10 ข้อ 116 ถึงข้อ 118 กําหนดให้จาํ เลย
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ที 1 เรียกเก็บค่าสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิ ค่าบํารุง ค่าบริการ และค่ายืนคําขอขึนทะเบียนข้อมูลตราสารหนีได้กเ็ พือหารายได้ดาํ เนิน
การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกล่
ี าวมา ไม่มขี อ้ บังคับของจําเลยที 1 ข้อใดทีกําหนดให้นํารายได้ไปแบ่งปั นเป็ นผลกําไรแก่สมาชิกหรือ
ผูใ้ ด ทังปรากฏข้อเท็จจริงว่าจําเลยที 1 ได้รบั เงินรายได้สนับสนุนจากกระทรวงการคลังซึงใช้เพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
และรายได้ทมากกว่
ี
ารายจ่ายไม่มกี ารแบ่งให้แก่สมาชิกของจําเลยที 1 แสดงว่าจําเลยที 1 เป็ นสมาชิกทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์
ทีมีวตั ถุประสงค์เพือทําการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อนั มิใช่เป็ นการหาผลกําไรหรือรายได้แบ่งปั นกัน เป็ นการประกอบ
กิจการทีมิได้แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจซึงมิให้นําบทบัญญัติ หมวด 11 ค่าชดเชย มาใช้บงั คับตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
___________________________
คดีทงสองสํ
ั
านวนนีศาลแรงงานกลางสังให้รวมพิจารณาเป็ นคดีเดียวกัน โดยให้เรียกโจทก์เรียงตามลําดับสํานวนว่าโจทก์ที 1
และที 2 กับเรียกจําเลยที 1 และที 2 ตามเดิม
โจทก์ทงสองฟ้
ั
องและแก้ไขคําฟ้ องขอให้บงั คับจําเลยทังสองร่วมกันจ่ายเงินตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานเป็ นค่าจ้างกับ
ดอกเบียและเงินเพิม 725,602 บาท ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษรวมดอกเบียและเงินเพิม 25,463,767 บาท แก่โจทก์ที 1 ให้จาํ เลย
ที 2 จ่ายค่าเสียหายในมูลละเมิด 500,000 บาท แก่โจทก์ที 1 และให้จาํ เลยทังสองร่วมกันจ่ายเงินตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานเป็ น
ค่าชดเชยกับดอกเบียและเงินเพิม 3,356,000 บาท แก่โจทก์ที 2
จําเลยที 1 ที 2 ให้การขอให้ยกฟ้ อง
ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลางโจทก์ทงสองยื
ั
นคําร้องขอถอนฟ้ องจําเลยที 2 ศาลแรงงานกลางอนุญาต
อธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลแรงงานกลางมีคาํ วินิจฉัยที 33/2555 ว่าคดีนีอยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้ อง
โจทก์ทงสองและจํ
ั
าเลยที 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทงสองว่
ั
าจําเลยที 1 ประกอบกิจการแสวงหา
กําไรในทางเศรษฐกิจอยูภ่ ายใต้บงั คับของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
หรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาว่าจําเลยที 1
ประกอบกิจการทีไม่ได้แสวงหากําไรทางเศรษฐกิจอันจะเข้าข้อยกเว้นไม่ตอ้ งนําบทบัญญัติ หมวด 11 ค่าชดเชย มาบังคับใช้ตามกฎ
กระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
หรือไม่ ต้องคํานึงถึงลักษณะการประกอบกิจการ
แท้จริงและวัตถุประสงค์ในการจัดตังกิจการทีระบุในข้อบังคับประกอบด้วย การจัดตังกิจการของจําเลยที 1 มีทมาจากพระราชบั
ี
ญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
หมวด 7 องค์กรทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนที 2 สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ มาตรา 230 ถึงมาตรา 237 ทีบัญญัตใิ ห้บริษทั หลักทรัพย์รวมกันจัดตังเป็ นสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ซงมี
ึ
วัตถุประสงค์เพือทําการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อนั มิใช่เป็ นการหาผลกําไรหรือรายได้แบ่งปั นกันได้ โดยต้องมีขอ้ บังคับ
ได้รบั ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงจะมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล และให้
นํากฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าซึงคือพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ.
ในส่วนทีเกียวกับการดําเนินกิจการ การควบคุม การ
เลิก และบทกําหนดโทษทีเกียวข้องมาใช้บงั คับโดยอนุโลมเท่าทีไม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัตใิ นส่วนนี ซึงตามพระราชบัญญัตสิ มาคม
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การค้า พ.ศ.
หมวด 3 การดําเนินกิจการของสมาคมการค้า มาตรา 22 บัญญัตวิ า่ "ห้ามมิให้สมาคมการค้ากระทําการใด ๆ ดังต่อ
ไปนี (1) ประกอบวิสาหกิจโดยสมาคมการค้านันเอง หรือเข้าดําเนินการในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก หรือเข้ามีสว่ นถือหุน้ เป็ น
หุน้ ส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่เป็ นการถือตราสารหนี หรือเข้าถือหุน้ ในบริษทั ทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทมีี ผบู้ ริจาคหรือมอบให้แก่สมาคมการค้า (2)..." มาตรา 23 บัญญัตวิ า่ "ห้ามมิให้สมาคมการค้าแบ่งปั นผลกําไรหรือ
รายได้ให้แก่สมาชิก..." และมาตรา 4 ให้นิยาม "ผูป้ ระกอบวิสาหกิจ หมายความว่า บุคคลซึงประกอบธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรม
หรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึงประกอบธุรกิจอืนในทางเศรษฐกิจทีรัฐมนตรีจะได้กาํ หนดในกฎกระทรวง" ซึงการ
ฝ่ าฝืนมีโทษปรับตามมาตรา 48 เช่นนี แสดงว่าตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 230 ถึงมาตรา
237 ประกอบพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ.
กําหนดให้กจิ การสมาคมเช่นจําเลยที 1 จัดตังขึนเพือกิจการทีไม่แสวงหากําไร
เท่านัน กล่าวคือไม่สามารถแบ่งปั นผลกําไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก ซึงจําเลยที 1 จัดทําข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ข้อ 5
กําหนดวัตถุประสงค์ของสมาคมดังต่อไปนี (1) เป็ นศูนย์รวมของข้อมูลด้านตลาดตราสารหนีและให้บริการข้อมูลตราสารหนี (2) ส่ง
เสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี การทําธุรกรรมเกียวกับตราสารหนี เพือประโยชน์ของสมาชิกและผูม้ สี ว่ นร่วมในตลาดตราสารหนี
(3) ส่งเสริม พัฒนา และกําหนดมาตรฐานและวิธปี ฏิบตั ใิ นการประกอบธุรกิจตราสารหนี (4) กํากับดูแลสมาชิกให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั ใิ นตลาดตราสารหนี (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจยั เกียวกับตราสารหนี รวม
ถึงรับปรึกษาและให้ความเห็นทางวิชาการทีเกียวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์เกียวกับตลาดตราสารหนี (6) ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิก (7) ประนีประนอมและแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคล
ภายนอกอันเนืองมาจากการประกอบธุรกิจด้านตราสารหนี (8) บําเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระทํากิจการอืนใดทีเกียวข้องกับ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น ไม่ปรากฏว่าได้ระบุวตั ถุประสงค์เพือแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจไว้ ส่วนวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 ทีว่าส่ง
เสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี การทําธุรกรรมเกียวกับตราสารหนีเพือประโยชน์ของสมาชิกและผูม้ สี ว่ นร่วมในตลาดตราสารหนี ก็
มีความหมายว่าจําเลยที 1 มีวตั ถุประสงค์สง่ เสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนีเพือประโยชน์ของสมาชิกและผูม้ สี ว่ นร่วมในตลาด
ตราสารหนีประการหนึง และอีกประการหนึงคือส่งเสริมและพัฒนาการทําธุรกรรมเกียวกับตราสารหนีเพือประโยชน์ของสมาชิกและผู้
มีสว่ นร่วมในตลาดตราสารหนี ซึงไม่ได้กาํ หนดเพือแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ นอกจากนีข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
ส่วนที 6 มุง่ เน้นควบคุมดูแลจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ส่วนทีข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ข้อ 10 ข้อ 116 ถึงข้อ
118 กําหนดให้จาํ เลยที 1 เรียกเก็บค่าสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิ ค่าบํารุง ค่าบริการ และค่ายืนคําขอขึนทะเบียนข้อมูลตราสารหนีได้ ก็
เพือหารายได้ดาํ เนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกล่
ี าวมา ไม่มขี อ้ บังคับสมาคมตลาดตราสารหนีไทยข้อใดทีกําหนดให้นํารายได้ไป
แบ่งปั นเป็ นผลกําไรแก่สมาชิกหรือผูใ้ ด ทังปรากฏข้อเท็จจริงตามงบรายได้และรายจ่าย ทีคูค่ วามไม่โต้แย้งกันว่าจําเลยที 1 ได้รบั เงิน
รายได้สนับสนุนจากกระทรวงการคลังซึงใช้เพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นด้วย ประกอบกับศาลแรงงานกลางฟั งข้อเท็จจริง
เกียวกับลักษณะการประกอบกิจการของจําเลยที 1 ว่ารายได้ทมากกว่
ี
ารายจ่ายไม่มกี ารแบ่งให้แก่สมาชิก แสดงว่าจําเลยที 1 เป็ น
สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ทมีี วตั ถุประสงค์เพือทําการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อนั มิใช่เป็ นการหาผลกําไร
หรือรายได้แบ่งปั นกัน เป็ นการประกอบกิจการทีมิได้แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจซึงมิให้นําบทบัญญัติ หมวด 11 ค่าชดเชย มาใช้
บังคับตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
ทีศาลแรงงานกลางพิพากษามานัน
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน
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(เสรี เพศประเสริฐ-นิยตุ สุภทั รพาหิรผล-ธีระ เบญจรัศมีโรจน์)
ศาลแรงงานกลาง - นายภูมวิ ฒ
ุ ิ พุทธสุอตั ตา
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น

พ

/

หมายเหตุ
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