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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 4554/2559

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
นายราเกซ สักเสนา

โจทก์
จําเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), 39 (1)
ป.พ.พ. มาตรา 65, 66, 1015
พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา 15, 24
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 4, 14, 315
บริษทั มหาชนจํากัดเป็ นนิตบิ ุคคลต่างหากจากผูถ้ อื หุน้ และมีสทิ ธิและหน้าทีได้ตามกฎหมาย จึงเป็ นเจ้าของเงินทีให้กยู้ มื ไป
เมือมีผเู้ บียดบังเอาทรัพย์ดงั กล่าว ย่อมเป็ นผูเ้ สียหายโดยตรงตาม ป.วิ.อ.
การพิจารณาความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ย่อมกระทําโดยการพิจารณาและสืบ
พยานในศาล ไม่ตอ้ งผ่านการตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
ความรับผิดทางอาญาคือโทษ ผูก้ ระทําความผิดย่อมได้รบั เองเป็ นรายบุคคลเฉพาะตัว แม้ตวั การถึงแก่ความตาย ผูช้ ว่ ยเหลือ
ให้ความสะดวกแก่ตวั การยังต้องรับผิดในการกระทําดังกล่าว
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 3, 4, 307, 308, 311,
315, 334 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จาํ เลยร่วมกันคืนหรือใช้เงินจํานวน 1,657,000,000 บาท แก่ผเู้ สียหาย
จําเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชันต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 307, 308,
311 ประกอบมาตรา 315 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทําของจําเลยเป็ นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่ละบทมีอตั ราโทษเท่ากัน ลงโทษฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่กรรมการเบียดบังเอา
ทรัพย์ของนิตบิ ุคคลโดยทุจริต ให้จาํ คุก 10 ปี และปรับ 1,000,000 บาท หากจําเลยไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29, 30 โดยให้กกั ขังแทนค่าปรับเป็ นเวลา 2 ปี ให้จาํ เลยร่วมกันใช้เงินคืนแก่ผเู้ สียหาย 1,132,000,000 บาท
จําเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน
จําเลยฎีกา
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ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยประการแรกว่า ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูเ้ สียหายตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ได้หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2 บุคคลมี 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล ซึงมาตรา 65 บัญญัตวิ า่ นิตบิ ุคคลจะมีขนได้
ึ กแ็ ต่
ด้วยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย และมาตรา 66 บัญญัตวิ า่ นิตบิ ุคคลย่อมมีสทิ ธิและหน้าทีตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายด้วย อัน
หมายความรวมถึงสิทธิและหน้าทีในทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 มาตรา 1015 บัญญัติ
ว่า บริษทั เมือได้จดทะเบียนแล้ว จัดว่าเป็ นนิตบิ ุคคลต่างหากจากผูถ้ อื หุน้ ทังหลาย และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา 15 บัญญัตวิ า่ บริษทั มหาชน จํากัด คือ บริษทั ประเภทหนึง ดังนัน ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั
มหาชนจํากัด จึงมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลต่างหากจากผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิและหน้าทีได้ตามกฎหมาย รวมถึงการเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ต่าง ๆ
ในคดีนี ได้แก่ เงินจํานวน 1,657,500,000 บาท ทีบริษทั ซิตเทรดดิ
ี
ง คอร์ปอเรชัน จํากัด กูย้ มื ไปจากธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ
จํากัด (มหาชน) ส่วนผูถ้ อื หุน้ เป็ นเจ้าของหุน้ และรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินทียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุน้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัดมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนร่วมลงทุนในกิจการต่าง ๆ ได้
อย่างกว้างขวาง พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา 24 จึงบัญญัตใิ ห้มกี ารเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน แต่วธิ กี าร
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือให้ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นองค์กรกํากับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจและการทําธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน โดยพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 4 บัญญัตใิ ห้บริษทั มหาชนจํากัดเป็ นบริษทั ตามพระราชบัญญัตนิ ีและ
บทบัญญัตใิ นหมวด 2 และหมวด 3 กําหนดหลักเกณฑ์การออกหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนไว้ ดังนัน
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จํากัด (มหาชน) จึงเป็ นนิตบิ ุคคลทังตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ.
และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
เป็ นเจ้าของเงินจํานวน 1,657,500,000 บาท
ทีบริษทั ซิตเทรดดิ
ี
ง คอร์ปอเรชัน จํากัด กูย้ มื ไปเมือมีผเู้ บียดบังเอาทรัพย์ดงั กล่าวไปด้วยวิธกี ารทีไม่ชอบตามทีโจทก์ฟ้อง ธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จํากัด (มหาชน) ย่อมได้รบั ความเสียหายโดยตรง และเป็ นผูเ้ สียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา และการพิสจู น์ความผิดอาญาตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ย่อมกระทําโดยการพิจารณาและ
สืบพยานในศาล ไม่ตอ้ งผ่านการตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนดังจําเลยอ้าง ฎีกา
ของจําเลยข้อนีฟั งไม่ขนึ
คดีมปี ั ญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยอีกประการหนึงว่า เมือนายเกริกเกียรติ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ธนาคารกรุงเทพฯ
พาณิชย์การ จํากัด (มหาชน) ซึงโจทก์ฟ้องในคดีอนอ้
ื างว่าเป็ นตัวการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 307, 308 และ 311 ได้ถงึ แก่ความตายระหว่างการพิจารณา ศาลยังไม่มคี าํ พิพากษาถึงทีสุดว่า
นายเกริกเกียรติกระทําความผิด ความผิดของจําเลยในฐานะผูช้ ว่ ยเหลือตามมาตรา 315 จึงระงับด้วยหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 39 (1) บัญญัตเิ พียงว่าสิทธินําคดีอาญามาฟ้ องย่อมระงับไปโดยความตายของผูก้ ระทําผิด
มิได้หมายความว่าความผิดของนายเกริกเกียรติตอ้ งระงับไป ความรับผิดทางอาญาคือโทษ ผูก้ ระทําความผิดย่อมได้รบั เองเป็ นราย
บุคคลเฉพาะตัว ตัวการกับผูช้ ว่ ยเหลือต่างต้องรับผิดทางอาญาตามการกระทําของตน เมือพยานหลักฐานในสํานวนหนักแน่นเพียงพอ
พิสจู น์วา่ จําเลยกระทําความผิดฐานเป็ นผูช้ ว่ ยเหลือหรือให้ความสะดวกในการทีกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึงรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิตบิ ุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 307, 308 และ 311
จําเลยย่อมต้องรับผิดในการกระทําดังกล่าว ความผิดไม่ระงับไปดังจําเลยอ้าง ฎีกาข้อนีของจําเลยฟั งไม่ขนเช่
ึ นกัน สําหรับปั ญหาอืน
ตามฎีกาของจําเลยนอกจากนีเป็ นข้อปลีกย่อย ไม่ทาํ ให้ผลของคําพิพากษาเปลียนแปลง จึงไม่จาํ ต้องวินิจฉัย
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พิพากษายืน
(จิรนิติ หะวานนท์-พิศฏิ ฐ์ สุดลาภา-กฤษณี เยพิทกั ษ์)
ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นางสาวดวงฤดี คงหนู
ศาลอุทธรณ์ - นายสุพศิ ปราณีตพลกรัง
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
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