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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 10741/2559

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
นาย ธ. กับพวก

โจทก์
จําเลย

ป.อ. มาตรา 83
ป.วิ.อ. มาตรา 39 (1)
พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา 153
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 312, 315
จําเลยที 22 ทําสัญญาเช่าถังแก๊สจํานวน 42 ฉบับ กับจําเลยที 11 ถึงที 20 โดยไม่มเี จตนาให้มผี ลผูกพันในทางการค้าอย่าง
แท้จริง จําเลยที 1 และที 2 เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจกระทําการแทนจําเลยที 22 อ้างสัญญาเช่าถังแก๊สอันเป็ นเท็จดังกล่าว เพือตกแต่ง
บัญชีโดยสังให้บนั ทึกรายได้คา่ เช่าถังแก๊สลงในบัญชีแยกประเภทของจําเลยที 22 แล้วนํารายได้นนจั
ั ดทําและส่งเป็ นงบการเงินต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือลวงบุคคลใด ๆ ให้หลงเชือว่าจําเลยที 22 มีกาํ ไรเพิมขึน ส่งผลให้มลู ค่าหุน้ ของจําเลยที 22 สูง
ขึน จึงเป็ นความผิดตาม มาตรา 312 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
องค์ประกอบความผิดตามมาตราดัง
กล่าวข้อความทีว่า เพือลวงบุคคลใด ๆ เป็ นเจตนาพิเศษซึงโจทก์ได้นําสืบถึงมูลเหตุจงู ใจในการกระทําความผิดของจําเลยที 1 และที
2 แล้วว่า สัญญาเช่าถังแก๊สดังกล่าวไม่ใช่สญ
ั ญาทีแท้จริง แต่ทาํ ขึนเพือประสงค์ให้จาํ เลยที 22 อาศัยสัญญาเช่าไปบันทึกลงในบัญชี
และงบการเงินว่าจําเลยที 22 มีรายได้เพิมขึนมากกว่าความเป็ นจริง งบการเงินนันเมือยืนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
หลังจากนันจะปรากฏแก่สาธารณชน ทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกียวกับผลประกอบการของจําเลยที 22 จําเลยที 1 และที 2 จึงมี
เจตนาเพือลวงบุคคลใด ๆ ครบองค์ประกอบความผิดตาม มาตรา 312 แล้ว และการทีจําเลยที 1 และที 2 ทําสัญญากูย้ มื เงินกับห้าง
หุน้ ส่วนจํากัด อ. และจําเลยที 21 โดยไม่ได้มกี ารกูย้ มื เงินกันจริง จัดทําหรือยินยอมให้จดั ทําบัญชีให้กยู้ มื และบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการของจําเลยที 22 ว่าทีประชุมอนุมตั ใิ ห้นิตบิ ุคคลทัง 2 ราย กูย้ มื เงิน ซึงเป็ นเท็จ แล้วจําเลยที 22 ส่งบันทึก
รายงานการประชุมดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือลวงบุคคลใด ๆ ให้หลงเชือว่ามีการให้กเู้ งินจริง และการร่วมกันจัด
ทําบัญชีให้กยู้ มื และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยมีจดุ ประสงค์ให้บุคคลใดก็ตามทีเห็นบัญชีและรายงานการประชุมดัง
กล่าวหลงเชือว่ามีการให้กเู้ งินจริง ครบองค์ประกอบความผิดตาม มาตรา 312 แล้วอีกกระทงหนึง ส่วนจําเลยที 3 ถึงที 6 ที 9 และที
11 ถึงที 20 แม้ไม่อาจเข้าไปเกียวข้องกับการทําบัญชีและการทํางบการเงินของจําเลยที 22 ด้วย แต่การทําสัญญาเช่าถังแก๊สทีไม่จริง
เป็ นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จาํ เลยที 1 และที 2 ให้อาศัยสัญญาเช่าทีไม่จริงหรือเป็ นเท็จไปลงในบัญชีของจําเลยที 22
เพือลวงบุคคลใด ๆ จําเลยที 10 ซึงเป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจของจําเลยที 21 กูย้ มื เงินอันเป็ นเท็จเพือลวงบุคคลใด ๆ ทังทีไม่มกี ารกู้
เงินกันจริง จําเลยที 10 ลงลายมือชือเป็ นผูก้ ใู้ นสัญญากูแ้ ต่ไม่เคยได้รบั เงินกูเ้ ลยย่อมรูว้ า่ ไม่มกี ารกูย้ มื เงินกันจริง การกระทําของ
จําเลยที 10 และที 21 จึงเป็ นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จาํ เลยที 1 และที 2 กระทําความผิดตาม มาตรา 312 จําเลยที 3
ถึงที 6 ที 9 ถึงที 21 จึงมีความผิดตาม มาตรา 315
ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
หมวด 12 การควบบริษทั บัญญัตถิ งึ ขันตอนและวิธกี ารในการควบบริษทั โดยใน
มาตรา 151 และ 152 กําหนดให้คณะกรรมการบริษทั ทีควบกันแล้วต้องขอจดทะเบียนการควบบริษทั ต่อนายทะเบียนภายในเวลาที
กฎหมายกําหนด เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษทั แล้ว ให้บริษทั เดิมหมดสภาพจากการเป็ นนิตบิ ุคคล จึงไม่ได้มลี กั ษณะ
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เหมือนกรณีจาํ เลยทีเป็ นบุคคลธรรมดาตาย การควบบริษทั มีผลให้จาํ เลยที 22 หมดสภาพจากการเป็ นนิตบิ ุคคลโดยผลของกฎหมาย
และตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (1) ทีกําหนดว่าสิทธินําคดีอาญามาฟ้ องย่อมระงับไปโดยความตายของผูก้ ระทําผิดก็หาได้กาํ หนดถึงกรณี
ทีจําเลยซึงเป็ นนิตบิ ุคคลควบบริษทั ด้วยไม่ บริษทั ทีควบกันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปทังทรัพย์สนิ หนี สิทธิ หน้าที และความรับ
ผิดชอบของบริษทั เหล่านันทังหมดตาม มาตรา 153 แห่ง พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
การทีจําเลยที 22 ได้ควบบริษทั กับ
บริษทั ว. และเกิดเป็ นบริษทั ใหม่ คือ บริษทั ด. ความรับผิดทางอาญาของจําเลยที 22 จึงไม่ระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (1)
___________________________
โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยทังยีสิบสองตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
56, 274, 307, 308, 311, 312, 313 และ 315 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และ 91

มาตรา

จําเลยทังยีสิบสองให้การปฏิเสธ
ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ อง
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษากลับเป็ นว่า จําเลยที 1 และที 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.
มาตรา 56 (1) ถึง (3) ประกอบมาตรา 312 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จําเลยที 3 ถึงที 21 มีความผิดตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 315 จําเลยที 22 มีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 56 (1) ถึง (3) ประกอบมาตรา 274 วรรคหนึง ความผิดฐานเป็ นกรรมการของบริษทั มหาชนจํากัด
ร่วมกันทําหรือยินยอมให้ทาํ บัญชีหรือเอกสารของนิตบิ ุคคลไม่ถกู ต้องตรงต่อความเป็ นจริง หรือเป็ นเท็จเพือลวงบุคคลใด ๆ เป็ นความ
ผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษจําเลยที 1 และที 2 ทุกกรรมเป็ นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จําคุกจําเลย
ที 1 และที 2 คนละ 6 ปี รวม 2 กระทง จําคุกคนละ 2 ปี ความผิดฐานร่วมกันกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็ นการช่วยเหลือหรือให้
ความสะดวกแก่กรรมการซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคล กระทําความผิดตามมาตรา 312 จําคุกจําเลยที 3 ถึงที 10
คนละ 5 ปี ปรับจําเลยที 11 ถึงที 21 นิตบิ ุคคลคนละ 600,000 บาท ความผิดฐานเป็ นบริษทั ทีออกหลักทรัพย์ไม่รายงานงบการเงินให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธกี ารทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ปรับจําเลยที 22 จํานวน 100,000 บาท
คําขอและข้อหาอืนให้ยก ไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29
โจทก์และจําเลยที 1 ถึงที 21 ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้โจทก์ฎกี าในปั ญหาข้อกฎหมาย
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จําเลยที 7 และที 8 ยืนคําร้องขอถอนฎีกา ศาลฎีกาอนุญาต ให้จาํ หน่ายคดีสาํ หรับจําเลยที
7 และที 8 เสียจากสารบบความศาลฎีกา ส่วนทนายจําเลยที 22 ยืนคําร้องฉบับลงวันที 4 กรกฎาคม 2559 ขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัย
ฐานะนิตบิ ุคคลของจําเลยที 22 เนืองจากจําเลยที 22 ควบบริษทั กับบริษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด เกิดเป็ นบริษทั ใหม่ชอื
บริษทั ดับบิลพี เอ็นเนอร์ย ี จํากัด (มหาชน) จําเลยที 22 จึงหมดสภาพจากการเป็ นนิตบิ ุคคล สิทธินําคดีอาญามาฟ้ องย่อมระงับไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 39 (1)
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ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงทีคูค่ วามไม่โต้เถียงกันฟั งยุตใิ นเบืองต้นว่า จําเลยที 1 และที 2 เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจของ
จําเลยที 22 ซึงเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด จําเลยที 11 ถึงที 20 เป็ นบริษทั จํากัด มีวตั ถุประสงค์ประกอบกิจการโรงบรรจุแก๊สปิ โตรเลียม
เหลว จําเลยที 22 เป็ นผูค้ า้ แก๊สรายใหญ่จะจัดหาถังแก๊สให้แก่โรงบรรจุแก๊สซึงเป็ นผูค้ า้ ส่งลําดับรองลงมายืมถังแก๊สโดยเรียกค่ามัดจํา
ถังแก๊สไว้ เงินมัดจําดังกล่าวเดิมจําเลยที 22 ต้องนําลงไว้ในหมวดหนีสินของบัญชีงบดุล เมือลูกค้าส่งคืนถังแก๊สสามารถเรียกมัดจําคืน
ได้ทนั ที ต่อมาเมือวันที 1 เมษายน 2547 จําเลยที 22 เปลียนวิธกี ารวางมัดจําเป็ นการเช่าถังแก๊ส โดยจําเลยที 22 ทําสัญญาเช่าถัง
แก๊สกับจําเลยที 11 ถึงที 20 รวมทังสิน 42 ฉบับ หลังจากนันจําเลยที 22 นําเงินค่าเช่าถังแก๊สลงบัญชีแยกประเภทประจําเดือน
เมษายนถึงธันวาคม 2547 และนําส่งงบการเงินไตรมาสที 2 และที 3 กับงบการเงินประจําปี 2547 ของจําเลยที 22 ซึงผ่านการตรวจ
สอบของผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยนํารายได้ทลงในบั
ี
ญชีแยกประเภทมาลงในงบกําไรขาดทุนว่า ปี 2547 จําเลยที 22 มีกาํ ไร 178,440,072
บาท ยืนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจําเลยที 22 โดยจําเลยที 1 และที 2 ทําสัญญาให้กยู้ มื เงินแก่หา้ งหุน้ ส่วนจํากัด อรอุ
มาการก่อสร้าง จํานวน 77,000,000 บาท แบ่งจ่ายเงินให้แก่ผกู้ เู้ ป็ น 2 งวด งวดแรกจํานวน 60,000,000 บาท งวดทีสอง 17,000,000
บาท โดยในวันที 25 พฤษภาคม 2547 จําเลยที 1 และที 2 ได้นําเอายอดหนีเงินกูไ้ ปลงในบัญชีแยกประเภทของจําเลยที 22 และวันที
9 สิงหาคม 2547 จําเลยที 22 โดยจําเลยที 1 และที 2 ทําสัญญาให้กยู้ มื เงินแก่จาํ เลยที 21 โดยจําเลยที 10 เป็ นผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
จํานวน 389,286,000 บาท แบ่งจ่ายเงินให้แก่ผกู้ ู้ 7 งวด งวดที 7 จํานวนเงิน 25,000,000 บาท ต่อมาวันที 2 กันยายน 2547 จําเลยที
1 และที 2 นําเอายอดหนีเงินกูไ้ ปลงในบัญชีแยกประเภทของจําเลยที 22 หลังจากนันจําเลยที 1 นํารายงานการประชุมของคณะ
กรรมการจําเลยที 22 ครังที 17/2547 ซึงมีขอ้ ความระบุวา่ ทีประชุมคณะกรรมการได้อนุมตั ใิ ห้หา้ งหุน้ ส่วนจํากัด อรอุมาการก่อสร้าง กู้
ยืมเงิน 300,000,000 บาท และให้จาํ เลยที 21 กูย้ มื เงิน 400,000,000 บาท ไปยืนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คดีมปี ั ญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยที 1 และที 2 ว่า จําเลยที 1 และที 2 กระทําความผิดตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
หรือไม่ เห็นว่า โจทก์นําสืบว่าปริมาณถังแก๊สทีเป็ นวัตถุแห่งสัญญาเช่าไม่ถกู ต้องตามทีฝ่ ายจําเลยกล่าวอ้างและไม่อยูใ่ นวิสยั ทีจะส่ง
มอบกันได้จริง โดยได้ความจากนางสาววันทสินี พยานโจทก์วา่ ณ วันที 30 กันยายน 2547 จําเลยที 22 มีถงั แก๊สขนาด 48 กิโลกรัม
จํานวน 119,259 ถัง ซึงเป็ นเอกสารทีจําเลยที 22 ยืนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่สญ
ั ญาเช่า 42 ฉบับ ระบุจาํ นวนถังแก๊ส
ขนาด 48 กิโลกรัม มีทงสิ
ั น 181,040 ถัง แสดงให้เห็นว่า ถังขนาด 48 กิโลกรัม ไม่วา่ จะเป็ นถังเก่าหรือถังใหม่รวมกันแล้วมีน้อยกว่า
จํานวนถังทีระบุไว้ในสัญญาเช่าถึง 61,781 ถัง และได้ความจากนางสาวศิรภิ รณ์ ผูส้ อบบัญชีของจําเลยที 22 ว่า ปี 2547 จําเลยที 22
ซือถังแก๊สจากผูผ้ ลิต 4 ราย ถึง 5 ราย เป็ นถังขนาด 4 กิโลกรัม ขนาด 15 กิโลกรัม และขนาด 48 กิโลกรัม มียอดรวมสังซือทังสิน
2,000,000 ถัง มูลค่าประมาณ 1,800,000,000 บาท โดยซือจากผูผ้ ลิตรายบริษทั แสงทองไทยผลิตถัง จํากัด เป็ นเงินประมาณ
1,300,000,000 บาท นายธีระชัย ผูส้ อบบัญชีจาํ เลยที 22 เป็ นกรณีพเิ ศษ เบิกความเป็ นพยานโจทก์วา่ จําเลยที 5 ชีแจงว่าจําเลยที
22 จะให้โรงบรรจุแก๊สยืมถังเก่า ส่วนถังใหม่จะให้เช่า จําเลยที 22 ได้วา่ จ้างบริษทั แสงทองไทยผลิตถัง จํากัด ผลิตถังใหม่มมี ลู ค่า
ประมาณ 1,300,000,000 บาท ซึงจําเลยที 5 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ผลิตถังแก๊สดังกล่าว แต่จากหลักฐานปรากฏว่าบริษทั แสงทอง
ไทยผลิตถัง จํากัด แจ้งต่อนิคมอุตสาหกรรมบางชันเมือวันที 27 สิงหาคม 2547 ว่าขอเริมการผลิตถังแก๊ส ขนาด 4 กิโลกรัม โดยใน
บัญชีผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้ทยืี นประกอบคําขอระบุวา่ บริษทั แสงทองไทยผลิตถัง จํากัด มีปริมาณการผลิตเพียง 132,000 ถัง
ต่อปี เท่านัน ต่อมาวันที 9 พฤศจิกายน 2547 นิคมอุตสาหกรรมบางชันได้ออกใบอนุญาตผลิตถังแก๊ส ขนาด 4 กิโลกรัม ให้แก่บริษทั
แสงทองไทยผลิตถัง จํากัด โดยโจทก์มนี างสมรศรี ผูอ้ าํ นวยการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เบิกความยืนยันเอกสารดังกล่าว และยังได้
ความจากพันตํารวจโทไกรวิทย์ พนักงานสอบสวน ว่า จากการตรวจค้นสถานทีทําการของบริษทั แสงทองไทยผลิตถัง จํากัด พบว่า
บริษทั ดังกล่าวผลิตถังแก๊สขนาด 4 กิโลกรัม เพียงชนิดเดียว และไม่ปรากฏว่าบริษทั นีมีสาขาอืนอีก พันตํารวจตรีเทอดเกียรติ
พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เบิกความว่า ตามสัญญาเช่าถังแก็สทัง 42 ฉบับ ระบุวา่ โรงบรรจุแก๊สทัง 10 โรง ได้รบั ถัง
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แก๊สไปทังหมดแล้ว พยานจึงตรวจสอบความมีอยูจ่ ริงของถังแก๊ส พบว่าปี 2547 บริษทั ผูผ้ ลิตถังแก๊ส ขนาด 15 กิโลกรัม มี 3 ราย
ได้แก่ บริษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด บริษมั เมทเทิลเมท จํากัด และบริษทั ชืนศิร ิ จํากัด ขายให้จาํ เลยที 22 จํานวน 538,748 ถัง แต่
สัญญาเช่าถังแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม มีจาํ นวน 868,500 ถัง ส่วนถังแก๊สขนาด 48 กิโลกรัม บริษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด และบริษทั ชืน
ศิร ิ จํากัด ขายให้จาํ เลยที 22 จํานวน 62,729 ถัง แต่สญ
ั ญาเช่าถังแก๊สขนาด 48 กิโลกรัม มีจาํ นวน 181,040 ถัง ดังนันจํานวนถังแก๊ส
ทังหมดทีผูผ้ ลิตทัง 3 ราย ส่งมอบให้จาํ เลยที 22 จึงมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนถังแก๊สทีระบุในสัญญาเช่า ทีจําเลยที 1 และที 2 นําสืบ
และฎีกาว่า ปริมาณถังแก๊สทีอยูใ่ นความครอบครองของจําเลยที 22 เป็ นถัง 15 กิโลกรัม จํานวน 2,340,365 ถัง เป็ นถัง 48 กิโลกรัม
จํานวน 278,518 ถัง มิได้มจี าํ นวนน้อยกว่าทีปรากฏในสัญญาเช่านัน เห็นว่า ปริมาณถังแก๊สทีฝ่ ายจําเลยนําสืบรวมถังเก่าและถังใหม่
เข้าด้วยกัน แต่สญ
ั ญาเช่าถังแก๊สเป็ นถังใหม่ ส่วนถังเก่าให้ยมื มิได้ให้เช่า พยานหลักฐานจําเลยที 1 และที 2 จึงไม่มนี ําหนักหักล้าง
พยานหลักฐานโจทก์ได้ โจทก์นําสืบต่อไปว่า เงินทีจําเลยที 11 ถึงที 20 ชําระค่าเช่าถังแก๊สให้แก่จาํ เลยที 22 นันล้วนเป็ นเงินทีมาจาก
บัญชีเงินฝากของจําเลยที 1 ทังสิน โดยได้ความจากนางสาววันทสินีวา่ ก่อนครบกําหนดชําระเงินตามสัญญาเช่าแต่ละครังและทุก
เดือน จําเลยที 1 จะถอนเงินออกจากบัญชีออมทรัพย์มาไว้ในบัญชีกระแสรายวันของตนเอง แล้วจําเลยที 1 สังจ่ายเช็คให้จาํ เลยที 11
ถึงที 20 หลังจากนันจําเลยที 11 ถึงที 20 จะสังจ่ายเช็คชําระค่าเช่าถังแก๊สให้แก่จาํ เลยที 22 นอกจากนียังปรากฏหลักฐานทาง
ธนาคารว่าบัญชีของจําเลยที 11 ถึงที 20 ช่วงก่อนชําระค่าเช่าทุกครังมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงหลักหมืนหรือหลักแสนเท่านัน แต่คา่
เช่าแต่ละครังเป็ นเงิน 1,800,000 บาทขึนไป แสดงให้เห็นว่าจําเลยที 11 ถึงที 20 ไม่มคี วามสามารถในการชําระค่าเช่าได้ ทีจําเลยที 1
และที 2 นําสืบและฎีกาว่าเช็คทีจําเลยที 11 ถึงที 18 จ่ายเป็ นค่าเช่าถังแก๊สให้แก่จาํ เลยที 22 นัน ไม่ใช่เงินทีรับโอนมาจากจําเลยที 1
แต่เป็ นเงินทีจําเลยที 1 ชําระหนีเงินกูใ้ ห้แก่โรงบรรจุแก๊สในกลุม่ ของจําเลยที 5 เพราะโรงบรรจุแก๊สกลุม่ ของจําเลยที 5 ให้จาํ เลยที 1
กูย้ มื เงินถึง 13 ครัง นอกจากนีจําเลยที 22 ยังได้หกั ภาษีการเช่าถังแก๊สนําส่งกรมสรรพากร จึงไม่มเี หตุผลเพียงพอทีจําเลยที 1 จะ
จ่ายเงินส่วนตัวจํานวนถึง 163,000,000 บาท เพียงเพือคาดหมายว่ามูลค่าหุน้ ของจําเลยที 22 จะปรับตัวสูงขึน เห็นว่า ข้อต่อสูข้ อง
จําเลยที 1 และที 2 ทีว่าจําเลยที 1 สังจ่ายเช็คชําระหนีเงินกูน้ นง่
ั ายต่อการกล่าวอ้าง อีกทังไม่มพี ยานหลักฐานใดมาสนับสนุน ส่วน
การหักภาษีการเช่านําส่งสรรพากรนันก็เพือให้สมจริงว่ามีรายได้จากการให้เช่าถังแก๊สจริง พยานหลักฐานจําเลยที 1 และที 2 จึงมีนํา
หนักน้อย สําหรับองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 312 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ข้อความทีว่า
เพือลวงบุคคลใด ๆ เป็ นเจตนาพิเศษ ซึงโจทก์ได้นําสืบถึงมูลเหตุจงู ใจในการกระทําผิดของจําเลยที 1 และที 2 แล้วว่าสัญญาเช่า 42
ฉบับ ระหว่างจําเลยที 22 กับจําเลยที 11 ถึงที 20 ไม่ใช่สญ
ั ญาทีแท้จริง แต่ทาํ ขึนเพียงเพือประสงค์ให้จาํ เลยที 22 อาศัยสัญญาเช่าไป
บันทึกลงในบัญชีและงบการเงินว่าจําเลยที 22 มีรายได้เพิมขึน 178,440,072 บาท มากกว่าความเป็ นจริง งบการเงินนันเมือยืนต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ต.ล. แล้ว หลังจากนันจะปรากฏแก่สาธารณชน ทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกียวกับผลประกอบการของ
จําเลยที 22 จําเลยที 1 และที 2 จึงมีเจตนาเพือลวงบุคคลใด ๆ ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 312 แล้วกระทงหนึง
กรณีการให้กยู้ มื เงิน เห็นว่า โจทก์มนี างสาววันทสินี กับนายปั ญญาภรณ์ เจ้าหน้าทีบริหารสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และนางสาวศิราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีของจําเลยที 22 เป็ นพยานเบิกความยืนยันการกระทําความผิดของจําเลยที 1 และที 2 ว่า จากการ
ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินพบว่าเช็คเงินกูง้ วดแรกจํานวน 60,000,000 บาท ลงวันที 25 พฤษภาคม 2547 ซึงตามบัญชีของจําเลยที
22 บันทึกว่าสังจ่ายให้แก่หา้ งหุน้ ส่วนจํากัด อรอุมาการก่อสร้าง เป็ นเงินให้กู้ กลับถูกออกโดยระบุชอจํ
ื าเลยที 1 เป็ นผูร้ บั เงิน และมี
การนําเช็คเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีสว่ นตัวของจําเลยที 1 และจากการสอบถ้อยคํานางสาวอรอุมาในช่วงเวลาดังกล่าว นางสาวอรอุมาย
อมรับว่ามีการลงนามในสัญญากูจ้ ริง โดยมีบุคคลไม่ขอเอ่ยนามให้ลงลายมือชือ แต่ไม่ได้รบั เงินตามสัญญากู้ ต่อมานางสาวอรอุมาขาย
ห้างหุน้ ส่วนของตนให้แก่ผใู้ หญ่ทา่ นหนึงไปเป็ นเงิน 50,000,000 บาท แม้ในชันพิจารณานางสาวอรอุมาเบิกความต่อศาลว่า เพิงทราบ
ว่านายชลอผูเ้ ป็ นสามีกเู้ งินจากจําเลยที 1 แล้วให้จาํ เลยที 22 จ่ายเงินให้จาํ เลยที 1 เพือคืนเงินกูก้ ต็ าม แต่คาํ เบิกความของนางสาวอร
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อุมาไม่อยูใ่ นร่องในรอย ไม่น่าเชือว่าข้อเท็จจริงจะเป็ นดังทีพยานเบิกความ ประกอบกับข้อต่อสูข้ องจําเลยที 1 และที 2 ก็ขดั ต่อเหตุผล
และง่ายต่อการกล่าวอ้างจึงไม่มนี ําหนักให้รบั ฟั ง ส่วนสัญญากูเ้ งินระหว่างจําเลยที 22 กับจําเลยที 21 นัน จากการตรวจสอบของ
พยานโจทก์พบว่าจําเลยที 22 จ่ายเงินกูเ้ ป็ นเช็ค 7 ฉบับ แต่ไม่มฉี บับใดเลยทีจ่ายให้แก่จาํ เลยที 21 ซึงผิดปกติวสิ ยั ทีผูก้ ไู้ ม่ได้รบั เงินกู้
เลยทัง ๆ ทีจําเลยที 21 จะต้องนําเงินทีกูไ้ ปซือวัสดุก่อสร้าง ยิงกว่านันจําเลยที 21 มีทนุ จดทะเบียนเพียง 1,000,000 บาท ไม่อยูใ่ น
ฐานะทีจะชําระหนีเงินกูไ้ ด้ถงึ 389,286,000 บาท ได้ และการกูเ้ งินจํานวนมากกลับไม่มที รัพย์สนิ ใดเป็ นหลักประกัน คงมีเพียงคํามัน
จากจําเลยที 22 เพียงอย่างเดียวว่าจะให้จาํ เลยที 21 รับงานก่อสร้าง แต่หลังจากนันเพียง 2 เดือน ก็มกี ารยกเลิกสัญญา ไม่มกี าร
ก่อสร้างจริง พยานหลักฐานโจทก์มนี ําหนักมันคงฟั งได้วา่ ไม่มกี ารกูเ้ งินกันจริงทัง 2 ราย ดังนันการนํายอดหนีเงินกูท้ งั 2 ราย ลงใน
บัญชีแยกประเภทของจําเลยที 22 และการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการของจําเลยที 22 ครังที 17/2547 ว่า คณะ
กรรมการอนุมตั ใิ ห้ทงั 2 รายกู้ จึงเป็ นการลงข้อความเท็จในบัญชีและเอกสารของนิตบิ ุคคล สําหรับองค์ประกอบความผิดตามมาตรา
312 ข้อความทีว่า เพือลวงบุคคลใด ๆ เป็ นเจตนาพิเศษ ซึงโจทก์ได้นําสืบถึงมูลเหตุจงู ใจของจําเลยที 1 และที 2 แล้วว่าร่วมกัน
กระทําโดยมีจดุ ประสงค์ให้บุคคลใดก็ตามทีเห็นบัญชีและรายงานการประชุมดังกล่าวหลงเชือว่ามีการอนุมตั ใิ ห้กเู้ งินจริงและมีการกูย้ มื
เงินตามทีได้รบั การอนุมตั ิ ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 312 แล้วอีกกระทงหนึง จําเลยที 1 และที 2 เป็ นผูบ้ ริหารของจําเลย
ที 22 กระทําความผิดเสียเอง จึงไม่มกี รรมการหรือผูถ้ อื หุน้ คนใดไปแจ้งความว่าได้รบั ความเสียหาย แต่ในทีสุดจําเลยที 1 และที 2 ก็
ถูกดําเนินคดีในความผิดฐานกระทําผิดต่อหน้าทีของกรรมการโดยทุจริตเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะทีเป็ น
ทรัพย์สนิ ของนิตบิ ุคคล เบียดบังเอาทรัพย์นนเป็
ั นของตน และแสวงหาประโยชน์ทมิี ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 307, 308, 311 และ 313 ซึงศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ อง แต่
อัยการสูงสุดไม่ได้รบั รองให้ฎกี าในความผิดฐานดังกล่าว อันมีผลทําให้ความผิดฐานดังกล่าวถึงทีสุด โจทก์จะแก้ฎกี าขอให้ลงโทษ
จําเลยที 1 และที 2 ในความผิดตามมาตรา 307, 308, 311 และ 313 ไม่ได้
คดีมปี ั ญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยที 3 ถึงที 6 กับที 9 และที 11 ถึงที 20 ว่า จําเลยดังกล่าวกระทําความผิดตามพระ
ราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 315 ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ ข้อเท็จจริงแยกออกเป็ นสอง
กรณี กรณีแรก เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟั งได้ตามทีศาลฎีกาได้วนิ ิจฉัยไว้ขา้ งต้นแล้วว่า ปริมาณถังแก๊สทีเป็ นวัตถุแห่งสัญญาเช่าไม่ถกู ต้อง
เนืองจากถังแก๊สทีจําเลยที 22 ครอบครองมีจาํ นวนน้อยกว่าทีระบุในสัญญาเช่า จึงไม่อยูใ่ นวิสยั ทีจะส่งมอบกันได้จริง สัญญาเช่าถัง
แก๊สทัง 42 ฉบับ ระหว่างจําเลยที 22 กับจําเลยที 11 ถึงที 20 ไม่ใช่สญ
ั ญาทีมีผลผูกพันกันอย่างแท้จริง และเงินทีจําเลยที 11 ถึงที 20
ชําระค่าเช่าถังแก๊สให้แก่จาํ เลยที 22 ล้วนเป็ นเงินทีมาจากบัญชีเงินฝากของจําเลยที 1 ทังสิน เมือจําเลยที 3 เป็ นกรรมการของจําเลย
ที 11 ถึงที 15 และได้ลงนามในสัญญาเช่า 3 ฉบับ จําเลยที 4 เป็ นกรรมการของจําเลยที 16 ถึง 18 ลงนามในสัญญาเช่า 15 ฉบับ
จําเลยที 5 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของจําเลยที 11 ถึงที 20 จําเลยที 6 เป็ นกรรมการของจําเลยที 19 ลงนามในสัญญาเช่า 3 ฉบับ จําเลยที
9 เป็ นกรรมการของจําเลยที 14 ลงนามในสัญญาเช่า 3 ฉบับ อีก 12 ฉบับ เป็ นผูเ้ ช่ารายอืน และยังได้ความจากทางนําสืบของโจทก์
ว่า จําเลยที 3 ถึงที 5 เป็ นเจ้าของหรือเป็ นหุน้ ส่วนในบริษทั จําเลยที 11 ถึงที 20 ในสัดส่วน 30 : 20 : 50 จําเลยที 5 รูจ้ กั จําเลยที 2
เป็ นส่วนตัว และจําเลยที 2 ชวนมาเป็ นทีปรึกษาของจําเลยที 22 จําเลยที 6 และที 9 รับจ้างจําเลยที 5 มาเป็ นกรรมการของโรงบรรจุ
แก๊สดังกล่าว ดังนันจึงเชือว่าจําเลยที 3 ถึงที 6 และที 9 ในฐานะผูถ้ อื หุน้ และในฐานะกรรมการของจําเลยว่าเป็ นนิตบิ ุคคลดังกล่าว
ย่อมจะต้องรับรูป้ ริมาณถังแก๊สทีตนรับมอบว่าไม่มอี ยูจ่ ริงหรือมีจาํ นวนไม่เพียงพอตามสัญญาเช่า และรูว้ า่ คูส่ ญ
ั ญาไม่มเี จตนาผูกพัน
และปฏิบตั ติ ามสัญญา ถึงแม้จาํ เลยที 3 ถึงที 6 ที 9 และที 11 ถึงที 20 ไม่อาจเข้าไปเกียวข้องกับการทําบัญชีและการทํางบการเงิน
ของจําเลยที 22 ก็ตาม แต่กไ็ ม่ทาํ ให้พน้ ผิด เพราะการทําสัญญาเช่าทีไม่จริงเป็ นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จาํ เลยที 1 และที
2 ให้อาศัยสัญญาเช่าทีไม่จริงหรือเป็ นเท็จไปลงในบัญชีของจําเลยที 22 เพือลวงบุคคลใด ๆ ฎีกาของจําเลยที 3 ถึงที 6 ที 9 และที 11

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

5/7

7/16/2020

10741/2559

ถึงที 20 ฟั งไม่ขนึ ส่วนฎีกาของจําเลยที 9 ทีขอให้ศาลฎีกาลดโทษลงและรอการลงโทษแก่จาํ เลยที 9 นัน เห็นว่า ความผิดตามมาตรา
315 ระวางโทษดังทีบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 312 คือจําคุกตังแต่หา้ ปี ถงึ สิบปี และปรับตังแต่หา้ แสนถึงหนึงล้านบาท ทีศาลอุทธรณ์ลงโทษ
จําคุกจําเลยที 9 มีกาํ หนด 5 ปี จึงเป็ นการลงโทษในอัตราขันตําสุดแล้ว ไม่สามารถลดโทษลงได้มากกว่านี ทังพฤติการณ์การกระ
ทําความผิดของจําเลยที 9 เป็ นเรืองร้ายแรง ทีศาลอุทธรณ์ใช้ดลุ พินิจไม่รอการลงโทษจําคุกแก่จาํ เลยที 9 จึงชอบแล้ว ฎีกาข้อนีของ
จําเลยที 9 ฟั งไม่ขนเช่
ึ นกัน
กรณีทสองจํ
ี าเลยที 10 และที 21 ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จาํ เลยที 1 และที 2 กระทําความผิดตามมาตรา 312 โดย
การทําบัญชีและบันทึกข้อความในเอกสารของจําเลยที 22 ว่า จําเลยที 22 ให้หา้ งหุน้ ส่วน อรอุมาการก่อสร้าง กับจําเลยที 21 กูย้ มื
เงินอันเป็ นเท็จ เพือลวงบุคคลใด ๆ หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟั งได้ตามทีศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ขา้ งต้นว่าสัญญากูเ้ งินระหว่างจําเลยที
22 กับห้างหุน้ ส่วนจํากัด อรอุมาการก่อสร้าง กับสัญญากูเ้ งินระหว่างจําเลยที 22 กับจําเลยที 21 นัน ไม่มกี ารกูเ้ งินกันจริง ดังนัน
การนํายอดหนีเงินกูด้ งั กล่าวลงในบัญชีแยกประเภทของจําเลยที 22 และการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการของจําเลย
ที 22 ครังที 17/2547 ว่า คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้ทงั 2 รายกู้ จึงเป็ นการลงข้อความเท็จในบัญชีและเอกสารของนิตบิ ุคคล จําเลยที 1
และที 2 ร่วมกันกระทําโดยมีจดุ ประสงค์ให้บุคคลใดก็ตามทีเห็นบัญชีและรายงานการประชุมดังกล่าวหลงเชือว่ามีการอนุมตั ใิ ห้กเู้ งิน
จริงและมีการกูย้ มื เงินตามทีได้รบั การอนุมตั ิ จําเลยที 21 โดยจําเลยที 10 ลงลายมือชือเป็ นผูก้ ใู้ นสัญญากู้ แต่ไม่เคยได้รบั เงินกูเ้ ลย
ย่อมรูว้ า่ ไม่มกี ารกูย้ มื เงินกันจริง การกระทําของจําเลยที 10 และที 21 จึงเป็ นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จาํ เลยที 1 และที 2
กระทําความผิดฐานเป็ นกรรมการของนิตบิ ุคคลลงข้อความเท็จในบัญชีและเอกสารของนิตบิ ุคคล เพือลวงบุคคลใด ๆ ทีจําเลยที 10
และที 21 ฎีกามานันฟั งไม่ขนึ
คดีมปี ั ญหาทีต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์วา่ ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พพิ ากษาปรับจําเลยที 22 เป็ นรายวัน ชอบหรือไม่ เห็นว่า
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
หมวด 12 การควบบริษทั บัญญัตถิ งึ ขันตอนและวิธกี ารในการควบบริษทั โดยใน
มาตรา 151 และ 152 กําหนดให้คณะกรรมการบริษทั ทีควบกันแล้วต้องขอจดทะเบียนการควบบริษทั ต่อนายทะเบียนภายในเวลาที
กฎหมายกําหนด เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษทั แล้ว ให้บริษทั เดิมหมดสภาพจากการเป็ นนิตบิ ุคคล จึงไม่ได้มลี กั ษณะ
เหมือนกรณีจาํ เลยทีเป็ นบุคคลธรรมดาตาย การควบบริษทั มีผลให้จาํ เลยที 22 หมดสภาพจากการเป็ นนิตบิ ุคคลโดยผลของกฎหมาย
และตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 39 (1) ทีกําหนดว่า สิทธินําคดีอาญามาฟ้ องย่อมระงับไปโดยความตายของ
ผูก้ ระทําผิดก็หาได้กาํ หนดถึงกรณีทจํี าเลยซึงเป็ นนิตบิ ุคคลควบบริษทั ด้วยไม่ บริษทั ทีควบกันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปทัง
ทรัพย์สนิ หนี สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษทั เหล่านันทังหมด ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ.
ข้ออ้างตามคําร้องฟั งไม่ขนึ ในส่วนของปั ญหาค่าปรับรายวันนัน เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ลงโทษปรับรายวันเพราะเหตุวา่
โจทก์มไิ ด้บรรยายข้อเท็จจริงว่าจําเลยที 22 ฝ่ าฝืนหรือ ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 56 (1) ถึง (3) เป็ นเวลานานเท่าใดถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์
ให้ลงโทษปรับรายวันตลอดเวลาทียังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง แต่ขอ้ เท็จจริงปรากฏตามฟ้ องและทางนําสืบของโจทก์วา่ จําเลยที 22 จัด
ทําและส่งงบการเงินไตรมาสที 2 และที 3 ของปี 2547 และงบการเงินประจําปี 2547 ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือวันที 13
สิงหาคม 2547 วันที 15 พฤศจิกายน 2547 และวันที 2 มีนาคม 2548 ตามลําดับ โดยไม่ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางบัญชีตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. /
ดังนันการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธกี ารทีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดจึงเกิดขึนตังแต่วนั ที 13 สิงหาคม 2547 แต่ต่อมาจําเลยที 22 ได้แก้ไขงบการเงินและยืนงบการเงิน
ฉบับแก้ไขต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วเมือวันที 27 มิถุนายน 2548 ระยะเวลาทีจําเลยที 22 ยังไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องจึงนับ
ตังแต่วนั ที 13 สิงหาคม 2547 จนถึงวันที 26 มิถุนายน 2548 ศาลฎีกาเห็นควรปรับเป็ นรายวันอีกวันละ 1,000 บาท ทีศาลอุทธรณ์
พิพากษาไม่ลงโทษปรับรายวันจําเลยที 22 จึงไม่ตอ้ งด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึน
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อนึง ความผิดตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
เป็ นบทบัญญัตทิ ใช้
ี บงั คับแก่
นิตบิ ุคคล ส่วนมาตรา 312 เป็ นบทบัญญัตทิ ใช้
ี บงั คับแก่กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคล
ดังนันทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษาว่าจําเลยที 1 และที 2 มีความผิดตามมาตรา 56 (1) ถึง (3) ประกอบมาตรา 312 ไม่ถกู ต้อง ศาลฎีกา
เห็นควรแก้ไขปรับบทเสียใหม่ให้ถกู ต้องได้
พิพากษาแก้เป็ นว่า จําเลยที 1 และที 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา
312 ให้ปรับจําเลยที 22 เป็ นรายวันอีกวันละ 1,000 บาท ตังแต่วนั ที 13 สิงหาคม 2547 ถึงวันที 26 มิถุนายน 2548 หากไม่ชาํ ระค่า
ปรับให้จดั การตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ส่วนโทษและนอกจากทีแก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
(กฤษณี เยพิทกั ษ์-โสภณ โรจน์อนนท์-สิทธิชยั โชคสวัสดิไพศาล)
ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายผล อนุวตั รนิตกิ าร
ศาลอุทธรณ์ - นายรุง่ โรจน์ รืนเริงวงศ์
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น

อ

/

หมายเหตุ
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