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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 18462/2555 พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ โจทก์

นางสวสัดิ �ศร ีเยาวพงศศ์ริ ิกบัพวก จาํเลย

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 243 (2), 296

ความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 243 (2) เป็นการกระทาํที�มเีจตนาทาํการซื�อขายหลกั

ทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในลกัษณะต่อเนื�องกนั อนัเป็นผลทาํใหก้ารซื�อขายหลกัทรพัยน์ั �นผดิไปจากสภาพปกตขิอง

ตลาด และการกระทาํดงักลา่วไดก้ระทาํไปเพื�อชกัจงูใหบุ้คคลทั �วไปทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัยน์ั �น พฤตกิารณ์ในลกัษณะต่าง ๆ

ของจาํเลยที� 1 และที� 2 ที�รว่มกนัทาํการซื�อขายหุน้ธนาคาร น. ในชว่งเกดิเหตุ จนทาํใหม้ปีรมิาณในการซื�อขายหุน้ดงักลา่วเพิ�มขึ�น

หลายเทา่ตวั และมรีะดบัราคาเพิ�มสงูขึ�นโดยไมม่ขีอ้มลูหรอืปัจจยัใดมาสนบัสนุนใหม้กีารเปลี�ยนแปลงเชน่นี�ได ้ทั �งราคาหุน้ดงักลา่วก็

เพิ�มสงูขึ�น แต่ไมม่ขีอ้มลูใดที�จะสง่ผลใหก้ารซื�อขายหุน้เปลี�ยนแปลงเพิ�มสงูขึ�นไดเ้ชน่กนั เมื�อเปรยีบเทยีบกบัหุน้ของธนาคารอื�นที�มี

สนิทรพัยแ์ละผลประกอบการระดบัเดยีวกนั การซื�อขายหุน้นี�จงึเป็นการซื�อขายหุน้ที�ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาดอนัเกดิจากการก

ระทาํของจาํเลยที� 1 และที� 2 แลว้ นอกจากนี� การที�จาํเลยที� 2 มคีาํสั �งซื�อหุน้อนัมลีกัษณะเป็นการชี�นํานกัลงทนุทั �วไปวา่มนีกัลงทนุ

จาํนวนมากสนใจซื�อหุน้ดงักลา่วจนทาํใหร้าคาเพิ�มสงูขึ�น หรอืพฤตกิารณ์ของจาํเลยที� 1 และที� 2 ที�มกีารสง่คาํสั �งซื�อโดยใชค้าํสั �งยอ่ย

คาํสั �งละ 10,000 หุน้ กเ็ป็นไปตามความตอ้งการของจาํเลยที� 1 หรอืที� 2 เพื�อใหน้กัลงทนุทั �วไปเขา้ใจวา่มนีกัลงทนุเป็นจาํนวนมาก

สนใจซื�อหุน้ดงักลา่ว จนมนีกัลงทนุทั �วไปซื�อหุน้นี�จนมรีาคาสงูขึ�นในวนันั �น ๆ ซึ�งหากจาํเลยที� 1 และที� 2 ตอ้งการซื�อหุน้ดงักลา่วไวเ้กง็

กาํไรจรงิ ยอ่มตอ้งเขา้ซื�อหุน้ขณะที�มรีาคาถกูแลว้รอไวข้ายเมื�อราคาปรบัตวัสงูขึ�นตามกลไกของตลาด พฤตกิารณ์ในการซื�อขายหุน้ดงั

กลา่วของจาํเลยที� 1 และที� 2 ในขณะเกดิเหตุ หาใชเ่ป็นการซื�อเพื�อเกง็กาํไรตามที�นกัลงทนุทั �วไปปฏบิตักินั จงึเป็นการซื�อขายใน

ลกัษณะต่อเนื�องกนั เป็นผลใหก้ารซื�อขายหุน้ดงักลา่วผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาดเพื�อชกัจงูใหบุ้คคลทั �วไปทาํการซื�อหรอืขายหุน้

ดงักลา่ว อนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัฉิบบันี�แลว้

___________________________

โจทกฟ้์องและแกฟ้้องขอใหล้งโทษจาํเลยทั �งหกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 243,

244, 296 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50, 83 และหา้มจาํเลยที� 1 ที� 3 และที� 4 ประกอบอาชพีที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อขายหลกั

ทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมกีาํหนด 5 ปี

จาํเลยทั �งหกใหก้ารปฏเิสธ

ศาลชั �นตน้พพิากษาวา่ จาํเลยที� 1 และที� 2 มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา

243 (2), 296 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จาํคกุคนละ 1 ปี และปรบัคนละ 4,000,000 บาท โทษจาํคกุใหร้อการ

ลงโทษไวม้กีาํหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไมช่าํระคา่ปรบัใหจ้ดัการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

หากตอ้งกกัขงัแทนคา่ปรบัใหก้กัขงัไดไ้มเ่กนิ 2 ปี สว่นที�โจทกข์อใหส้ั �งหา้มจาํเลยที� 1 ประกอบอาชพีที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นนายหน้า
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ซื�อขายหลกัทรพัยม์กีาํหนด 5 ปี นบัแต่วนัพน้โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 นั �น ปรากฏวา่คดนีี�ศาลรอการลงโทษจาํ

คกุใหจ้าํเลยที� 1 จงึไมอ่าจสั �งหา้มประกอบอาชพีตามที�โจทกข์อได ้คาํขอสว่นนี�และขอ้หาอื�นใหย้ก และยกฟ้องสาํหรบัจาํเลยที� 3 ถงึที�

6

โจทก ์จาํเลยที� 1 และที� 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พพิากษาแกเ้ป็นวา่ ใหป้รบัจาํเลยที� 1 และที� 2 คนละ 8,000,000 บาท นอกจากที�แกใ้หเ้ป็นไปตามคาํพพิากษา

ของศาลชั �นตน้

จาํเลยที� 1 และที� 2 ฎกีา โดยผูพ้พิากษาซึ�งพจิารณาและลงชื�อในคาํพพิากษาศาลชั �นตน้อนุญาตใหฎ้กีาในปัญหาขอ้เทจ็จรงิ

ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ ขอ้เทจ็จรงิในเบื�องตน้รบัฟังไดว้า่ จาํเลยที� 1 เป็นภรยิาของจาํเลยที� 2 จาํเลยที� 1 เป็นกรรมการบรษิทัเงนิ

ทนุหลกัทรพัยเ์มอืงทองทรสัต ์จาํกดั ซึ�งเป็นซบัโบรกเกอรซ์ื�อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขณะเกดิเหตุจาํเลย

ที� 3 ถงึที� 5 และนางสาวอษัฏค์ณุเป็นลกูจา้งของบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยเ์มอืงทองทรสัต ์จาํกดั จาํเลยที� 2 เป็นแพทยเ์จา้ของเมโทร

สลมิคลนิีค จาํเลยที� 6 และนางสาวจงิจเูป็นลกูจา้งทาํงานที�เมโทรสลมิคลนิีคของจาํเลยที� 2 เมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ ์2535 จาํเลยที� 3

ขอเปิดบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนักบัธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเพชรบุร ีบญัชเีลขที� 001-1-16843-5 และวนัที� 10

กุมภาพนัธ ์2535 นางสาวอษัฏค์ณุขอเปิดบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนักบัธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ บญัชี

เลขที� 001-1-16841-8 แลว้ จาํเลยที� 3 กบันางสาวอษัฏค์ณุมอบอาํนาจใหจ้าํเลยที� 1 เป็นผูม้อีาํนาจเบกิถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก

กระแสรายวนัดงักลา่ว การซื�อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ประชาชนทั �วไปไมส่ามารถซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์

ไดโ้ดยตรง แต่จะตอ้งทาํการซื�อขายผา่นตวัแทนซึ�งเป็นสมาชกิของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึ�งเรยีกวา่ โบรกเกอรห์รอืซบั

โบรกเกอร ์แต่ซบัโบรกเกอรไ์มส่ามารถทาํการซื�อขายหลกัทรพัยก์บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดโ้ดยตรง หากจะทาํการซื�อ

ขายหลกัทรพัยแ์ทนลกูคา้จะตอ้งแจง้ความจาํนงขอซื�อหรอืขายหลกัทรพัยผ์า่นโบรกเกอรอ์กีทอดหนึ�ง ผูท้ี�ตอ้งการซื�อหรอืขายหลกั

ทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะตอ้งเปิดบญัชเีพื�อซื�อขายหลกัทรพัยก์บัโบรกเกอรห์รอืซบัโบรกเกอรแ์ลว้แจง้ความจาํนง

ใหโ้บรกเกอรห์รอืซบัโบรกเกอรท์ี�ตนเปิดบญัชทีาํคาํสั �งซื�อหรอืคาํสั �งขายเขา้ไปที�ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การซื�อหรอืขาย

หลกัทรพัยไ์มส่ามารถทาํคาํสั �งซื�อหรอืคาํสั �งขายไดต้ามใจชอบ จะตอ้งเสนอราคาซื�อหรอืขายตํ�าสดุหรอืสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของ

ราคาซื�อขายครั �งสดุทา้ยในวนัก่อนหน้านั �น เมื�อโบรกเกอรส์ง่คาํสั �งซื�อหรอืคาํสั �งขายไปที�ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ คาํสั �ง

ซื�อหรอืคาํสั �งขายจะแสดงบนจอคอมพวิเตอร ์โดยคาํสั �งซื�อหรอืคาํสั �งขายจะแบง่ออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายคาํสั �งซื�อจะจดัลาํดบัจากคาํสั �งซื�อ

ราคาสงูสดุเรยีงลงไปถงึคาํสั �งซื�อราคาราคาตํ�าสดุ สว่นฝ่ายคาํสั �งขายจะจดัลาํดบัจากคาํสั �งขายราคาตํ�าสดุเรยีงไปจนถงึคาํสั �งขายราคา

สงูสดุ หากมกีารสง่คาํสั �งซื�อหรอืคาํสั �งขายที�ราคาเทา่กนั คาํสั �งซื�อหรอืคาํสั �งขายจะเรยีงตามลาํดบัก่อนหลงัที�มกีารสง่คาํสั �งซื�อหรอืคาํ

สั �งขายเรยีงกนัไป ขณะเกดิเหตุตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะเปิดทาํการเวลา 9 นาฬกิา แต่คาํสั �งซื�อหรอืคาํสั �งขายสามารถทาํ

คาํสั �งสง่ไปไดต้ั �งแต่เวลา 8.30 นาฬกิา แต่ยงัไมม่ผีลใหท้าํการซื�อขายกนัจนกวา่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะเปิดทาํการ เมื�อ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเปิดทาํการระบบคอมพวิเตอรข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะจดัลาํดบัคาํสั �งซื�อหรอืคาํสั �ง

ขายและใหม้ผีลเป็นการซื�อขายกนัโดยวธิจีบัคูซ่ื�อขายดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะจบัคูค่าํสั �งซื�อหรอืคาํสั �งขายในราคาซื�อหรอืขายที�

ตรงกนั หากราคาซื�อและราคาขายไมต่รงกนักอ็าจมกีารจบัคูใ่หม้กีารซื�อขายกนัในระดบัราคาซื�อที�ดทีี�สดุและราคาขายที�ดทีี�สดุ สว่นคาํ

สั �งซื�อหรอืคาํสั �งขายที�ยงัไมเ่กดิการซื�อขายกนักจ็ะเรยีงลาํดบับนจอคอมพวิเตอรด์า้นละ 3 ราคา ซึ�งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํเลยที� 1 ขอเปิดบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยแ์ละบญัชเีดนิสะพดัต่อบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยเ์อกชาติ

จาํกดั จาํเลยที� 2 ขอเปิดบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยแ์ละบญัชเีดนิสะพดัต่อบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยธ์นไทย จาํกดั ก่อนเกดิเหตุจาํเลยที� 1
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และที� 2 ขอใหจ้าํเลยที� 3 ถงึที� 6 และนางสาวจงิจเูปิดบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยน์ครหลวงเครดติ จาํกดั เพื�อ

ใหจ้าํเลยที� 1 และที� 2 ใชบ้ญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องจาํเลยที� 3 ถงึที� 6 และนางสาวจงิจซูื�อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย สว่นนายสมบรูณ์ นายสรุศกัคิ � นายนพคณุ นายสธุน และนายห ูต่างมบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยอยูก่่อนแลว้ และต่างยนิยอมใหจ้าํเลยที� 2 ใชบ้ญัชซีื�อขายหลกัทรพัยด์งักลา่วซื�อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยได ้หุน้ของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มชีื�อ

ยอ่ใชเ้รยีกขานกนัวา่ "SCIB" หุน้ "SCIB" ในเดอืนมกราคม 2535 มปีรมิาณการซื�อขายเฉลี�ยวนัละ 3,930,000 หุน้ มรีาคาปิดเฉลี�ยหุน้

ละ 7.91 บาท เดอืนกุมภาพนัธ ์2535 มปีรมิาณการซื�อขายเฉลี�ยวนัละ 1,770,000 หุน้ มรีาคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 7.99 บาท เดอืนมนีาคม

2535 มปีรมิาณการซื�อขายเฉลี�ยวนัละ 1,270,000 หุน้ มรีาคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 7.82 บาท เดอืนเมษายน 2535 มปีรมิาณการซื�อขาย

เฉลี�ยวนัละ 1,700,000 หุน้ มรีาคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 7.74 บาท เดอืนพฤษภาคม 2535 มปีรมิาณการซื�อขายเฉลี�ยวนัละ 1,530,000 หุน้

ราคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 7.33 บาท ตามราคาปรมิาณและมลูคา่การซื�อขายหุน้ "SCIB" ระหวา่งวนัที� 1 ถงึวนัที� 16 มถุินายน 2535 หุน้

"SCIB" มปีรมิาณการซื�อขายเฉลี�ยวนัละ 840,000 หุน้ ราคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 7.08 บาท วนัที� 17 มถุินายน 2535 มปีรมิาณการซื�อขาย

8,395,700 หุน้ ราคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 7.90 บาท วนัที� 18 มถุินายน 2535 มปีรมิาณการซื�อขาย 18,972,200 หุน้ ราคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ

8.60 บาท วนัที� 19 มถุินายน 2535 มปีรมิาณการซื�อขาย 20,868,900 หุน้ ราคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 8.20 บาท วนัที� 22 มถุินายน 2535 มี

ปรมิาณการซื�อขาย 28,951,200 หุน้ ราคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 9.00 บาท วนัที� 23 มถุินายน 2535 มปีรมิาณการซื�อขาย 37,286,100 หุน้

ราคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 9.90 บาท และวนัที� 24 มถุินายน 2535 มปีรมิาณการซื�อขาย 54,336,700 หุน้ ราคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ 10.25 บาท

เมื�อวนัที� 17 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB" โดยใชบ้ญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องนายสมบรูณ์ 1,378,000 หุน้ และใชบ้ญัชี

ซื�อขายหลกัทรพัยข์องนายสรุศกัดิ � 4,240,000 หุน้ รวม 5,618,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.91 ของปรมิาณการซื�อขายหุน้ "SCIB" วนั

นั �น วนัที� 18 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB" โดยใชบ้ญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องนายนพคณุ 1,285,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ

6.77 ของปรมิาณการซื�อขายหุน้ "SCIB" ในวนันั �น และขายหุน้ "SCIB" ในบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องจาํเลยที� 2 จาํนวน 2,500,000

หุน้ วนัที� 19 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB" โดยใชบ้ญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องจาํเลยที� 3 จาํนวน 700,000 หุน้ ของ

จาํเลยที� 4 จาํนวน 800,000 หุน้ ของจาํเลยที� 5 จาํนวน 800,000 หุน้ ของจาํเลยที� 6 จาํนวน 877,500 หุน้ และของนางสาวจงิจู

700,000 หุน้ รวม 3,788,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 18.58 ของปรมิาณการซื�อขายหุน้ "SCIB" ในวนันั �น จาํเลยที� 2 ขายหุน้ "SCIB" ใน

บญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องจาํเลยที� 2 จาํนวน 1,663,600 หุน้ และในบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องนายห ู300,000 หุน้ วนัที� 22

มถุินายน 2535 จาํเลยที� 1 ขายหุน้ "SCIB" ในบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องจาํเลยที� 1 จาํนวน 1,900,000 หุน้ และในบญัชซีื�อขายหลกั

ทรพัยข์องจาํเลยที� 2 จาํนวน 3,000,000 หุน้ วนัที� 23 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ขายหุน้ "SCIB" ในบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องนาย

สธุน 1,275,000 หุน้ ในบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทับางกอกแลนด ์จาํกดั 4,725,000 หุน้ และในบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์อง

นายสาคร 600,000 หุน้ และวนัที� 24 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ขายหุน้ "SCIB" ในบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องนายนพคณุ

2,600,000 หุน้ ตามรายการซื�อขายหุน้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) เงนิคา่หุน้ "SCIB" ที�จาํเลยที� 2 สั �งซื�อดงักลา่วมกีาร

ชาํระโดยมจีาํเลยที� 1 ลงลายมอืชื�อสั �งจา่ยเชค็นําเงนิจากบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั เลขที� 001-1-16843-5 ที�จาํเลยที� 3 เปิดบญัชไีวท้ี�

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเพชรบุร ีมาชาํระเงนิคา่หุน้ และเงนิคา่หุน้ "SCIB" ที�จาํเลยที� 1 และที� 2 สั �งขายมี

การนําเงนิฝากเขา้บญัชกีระแสรายวนั เลขที� 001-1-16843-5 เชน่กนั ตามรายงานสรปุขอ้เทจ็จรงิในการซื�อขายหุน้ธนาคารนครหลวง

ไทย จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัความผดิฐานซื�อขายหลกัทรพัยโ์ดยรูเ้หน็หรอืตกลงกบับุคคลอื�น ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 243 (1) ศาลชั �นตน้พพิากษายกฟ้อง คดเีป็นอนัยตุติามคาํพพิากษาศาลชั �นตน้ สว่นจาํเลยที� 3

ถงึที� 6 ศาลชั �นตน้พพิากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พพิากษายนืคดใีนสว่นของจาํเลยที� 3 ถงึที� 6 เป็นยตุติามคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์
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มปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของจาํเลยที� 1 และที� 2 ขอ้แรกวา่ การซื�อขายหุน้ "SCIB" ของจาํเลยที� 1 และที� 2 ดงักลา่วเป็น

ความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 243 (2) หรอืไม ่เหน็วา่ ความผดิตามมาตรา 243 (2)

แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นการกระทาํที�มเีจตนาทาํการซื�อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยในลกัษณะต่อเนื�องกนั อนัเป็นผลทาํใหก้ารซื�อขายหลกัทรพัยน์ั �นผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด และการกระทาํดงักลา่ว

ไดก้ระทาํไปเพื�อชกัจงูใหบุ้คคลทั �วไปทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัยน์ั �น ขอ้เทจ็จรงิไดค้วามวา่หุน้ "SCIB" ระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ์

2535 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2535 มปีรมิาณการซื�อขายเฉลี�ยวนัละประมาณ 1,270,000 หุน้ ถงึ 1,770,000 หุน้ ราคาปิดเฉลี�ยหุน้ละ

7.74 บาท ถงึ 7.99 บาท และระหวา่งวนัที� 1 ถงึวนัที� 16 มถุินายน 2535 มปีรมิาณการซื�อขายเฉลี�ยวนัละ 840,000 หุน้ ราคาปิดเฉลี�ย

หุน้ละ 7.08 บาท ผลการวเิคราะหข์องนายไกรทศัน์ นายนิวฒัน์ และนายปรดีาน่าเชื�อถอืมนํี�าหนกัใหร้บัฟังไดว้า่ หุน้ "SCIB" ที�มกีาร

เปลี�ยนแปลงมปีรมิาณการซื�อขายเพิ�มสงูขึ�นกวา่ปรมิาณการซื�อขายในวนัก่อนหน้านั �นประมาณ 1,000 เปอรเ์ซน็ต ์และมรีาคาซื�อขาย

เพิ�มสงูขึ�นนั �น มใิชเ่ป็นการซื�อขายหลกัทรพัยใ์นสภาวะปกต ิจาํเลยที� 1 และที� 2 กลา่วอา้งลอย ๆ วา่ หุน้ "SCIB" มรีาคาตํ�ากวา่มลูคา่

ที�แทจ้รงิ ไมม่พียานหลกัฐานใดสนบัสนุน ที�อา้งวา่หุน้ของบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยน์ครหลวงเครดติ จาํกดั และบรษิทัเงนิทนุหลกั

ทรพัยซ์ ีเอฟ จาํกดั จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซื�อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยนั �น กป็รากฏตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ หุน้ของบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยน์ครหลวงเครดติ จาํกดั และบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยซ์ี

เอฟ จาํกดั ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซื�อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมื�อวนัที� 27 มกราคม 2536 และวนัที� 4 ธนัวาคม

2535 ตามลาํดบั หลงัเกดิเหตุเป็นเวลาประมาณ 6 เดอืน สว่นจาํเลยที� 1 และที� 2 เมื�อจาํเลยที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB" ระหวา่งวนัที� 17 ถงึ

วนัที� 19 มถุินายน 2535 แลว้ กลบัขายหุน้ "SCIB" ไปเกอืบทั �งหมดในทนัท ีหาไดม้กีารถอืครองหุน้ไวเ้พื�อรอใหหุ้น้ของบรษิทัเงนิทนุ

หลกัทรพัยน์ครหลวงเครดติ จาํกดั และบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยซ์ ีเอฟ จาํกดั เขา้ทาํการซื�อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

อนัจะสง่ผลใหหุ้น้ "SCIB" มรีาคาเพิ�มขึ�นแลว้คอ่ยขายหุน้ "SCIB" ไปเพื�อทาํกาํไร ตามที�กลา่วอา้ง และไดค้วามตามรายงานการ

วเิคราะหก์ารซื�อขายหุน้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) วา่ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วตั �งแต่

วนัที� 28 พฤษภาคม 2535 เมื�อมกีารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว หุน้ "SCIB" กค็งมปีรมิาณการซื�อขายและราคาเปลี�ยนแปลงเพยีงเลก็น้อย

และมคีวามเคลื�อนไหวในชว่งแคบ ๆ จงึเป็นไปไมไ่ดท้ี�หุน้ "SCIB" จะมกีารเปลี�ยนแปลงเนื�องจากขา่วการขายหุน้เพิ�มทนุตามที�จาํเลย

ที� 1 และที� 2 อา้ง ที�ขอ้เทจ็จรงิไดค้วามวา่ วนัที� 17 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB" จาํนวน 5,618,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ

66.91 ของปรมิาณการซื�อขายในวนันั �น วนัที� 18 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB" จาํนวน 1,285,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ

6.77 ของปรมิาณการซื�อขายในวนันั �น และวนัที� 19 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB" จาํนวน 3,788,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ

18.58 ของปรมิาณการซื�อขายในวนันั �น โดยมรีะดบัราคาเพิ�มสงูขึ�น โดยเฉพาะวนัที� 17 และวนัที� 18 มถุินายน 2535 มรีะดบัราคาใกล้

เคยีงกบัราคาสงูสดุที�ทาํการซื�อขายไดใ้นวนันั �น ต่อมาวนัที� 22 ถงึวนัที� 24 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 1 และที� 2 ขายหุน้ "SCIB" และ

ในการซื�อขายหุน้ "SCIB" ของจาํเลยที� 1 และที� 2 ในขณะเกดิเหตุ จาํเลยที� 1 และที� 2 ขอใหจ้าํเลยที� 3 ถงึที� 6 และนางสาวจงิจเูปิด

บญัชซีื�อขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยน์ครหลวงเครดติ จาํกดั เพื�อใหจ้าํเลยที� 1 และที� 2 ใชบ้ญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์

นอกจากนี�ยงัใชบ้ญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องนายสมบรูณ์ นายสรุศกัคิ � นายนพคณุ นายสธุน และนายห ูมาทาํการซื�อขายหุน้ "SCIB"

ทั �งเงนิคา่หุน้ "SCIB" ที�จาํเลยที� 2 สั �งซื�อดงักลา่วมกีารชาํระโดยจาํเลยที� 1 เป็นผูส้ ั �งจา่ยเชค็นําเงนิจากบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัเลข

ที� 001-1-16843-5 ที�จาํเลยที� 3 เปิดบญัชไีวท้ี�ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเพชรบุร ีตามที�มอบอาํนาจใหจ้าํเลยที� 1

เบกิถอนเงนิออกจากบญัชไีด ้แสดงใหเ้หน็วา่จาํเลยที� 1 และที� 2 รว่มกนัทาํการซื�อขายหุน้ "SCIB" ในชว่งเกดิเหตุจนมปีรมิาณ

เปลี�ยนแปลงเพิ�มสงูขึ�นหลายเทา่ตวั และมรีะดบัราคาเพิ�มสงูขึ�นโดยไมม่ขีอ้มลูหรอืปัจจยัใดมาสนบัสนุนใหม้กีารเปลี�ยนแปลงเชน่นี�ได้

ขอ้เทจ็จรงิรบัฟังไดว้า่ การซื�อขายหุน้ "SCIB" เป็นการซื�อขายที�ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาดอนัเกดิจากการกระทาํของจาํเลยที� 1

และที� 2
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มปัีญหาต่อมาวา่ การซื�อขายหุน้ "SCIB" ของจาํเลยที� 1 และที� 2 ขณะเกดิเหตุ เป็นการซื�อขายในลกัษณะต่อเนื�องกนั เพื�อ

ชกัจงูใหบุ้คคลทั �วไปทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัยน์ั �น หรอืไม ่เหน็วา่ แมโ้จทกไ์มไ่ดนํ้านกัลงทนุรายอื�นมาเป็นพยานใหข้อ้เทจ็จรงิได้

ความวา่เหตุที�เขา้มาซื�อขายหุน้ "SCIB" ขณะเกดิเหตุ เนื�องจากพบวา่ปรมิาณการซื�อขายเพิ�มขึ�นและคาดหมายวา่จะมนีกัลงทนุราย

ใหญ่เขา้มากวา้นซื�อหุน้ "SCIB" จนทาํใหม้รีาคาเพิ�มสงูขึ�นตามที�จาํเลยที� 1 และที� 2 ฎกีา แต่หุน้ "SCIB" ในวนัที� 16 มถุินายน 2535

มปีรมิาณการซื�อขายเพยีง 868,700 หุน้ มรีาคาปิดหุน้ละ 7.20 บาท สว่นวนัที� 17 มถุินายน 2535 มปีรมิาณการซื�อขายเพิ�มสงูถงึ

8,395,700 หุน้ มรีาคาปิดเพิ�มขึ�นถงึหุน้ละ 7.90 บาท โดยเฉพาะจาํเลยที�ส ั �งซื�อหุน้ "SCIB" มปีรมิาณการซื�อขายจาํนวนสงูกวา่การซื�อ

ขายหุน้ "SCIB" ในวนัที� 16 มถุินายน 2535 เป็นจาํนวนประมาณ 800 เปอรเ์ซน็ต ์ถอืวา่เป็นจาํนวนที�สงูมาก สว่นราคาปิดกส็งูสดุเทา่

ที�สามารถทาํการซื�อขายไดใ้นวนันั �น โดยจาํเลยที� 2 ใชบ้ญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องนายสมบรูณ์และนายสรุศกัดิ �ซื�อหุน้ "SCIB"

5,618,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.91 ของปรมิาณการซื�อขายหุน้ "SCIB" ในวนันั �น และมคีาํสั �งซื�อหุน้ "SCIB" ที�ราคาหุน้ละ 7.30 บาท

และเพิ�มสงูขึ�นจนถงึราคาหุน้ละ 7.90 บาท การซื�อขายหุน้ "SCIB" ในวนัที� 17 มถุินายน 2535 นายนิวฒัน์มคีวามเหน็วา่หากเป็นฝ่าย

ผูซ้ื�อ ราคาที�ดทีี�สดุจะอยูท่ี�หุน้ละ 7.20 บาท เทา่กบัราคาปิดของวนัก่อนหน้านั �น แต่ก่อนตลาดเปิดนายสมบรูณ์มคีาํสั �งซื�อที�ราคาหุน้ละ

7.30 บาท ทั �งคาํสั �งซื�อของนายสมบรูณ์และนายสรุศกัดิ �ดงักลา่วมลีกัษณะเป็นการตั �งรอซื�อเพื�อพยงุราคามใิหต้กลงมา โดยไมม่ขีอ้มลู

หรอืปัจจยัใดมาสนบัสนุนใหเ้หน็วา่หุน้ "SCIB" มกีารเปลี�ยนแปลงเชน่นี�ได ้ถอืวา่การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วเป็นการเปลี�ยนแปลง

จาํนวนสงูมาก ทั �งจาํเลยที� 2 มคีาํสั �งซื�อหุน้ "SCIB" โดยในบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องนายสมบรูณ์ไดใ้ชค้าํสั �งยอ่ยคาํสั �งละ 10,000

หุน้ ถงึ 100 คาํสั �ง และในบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องนายสรุศกัดิ �ใชค้าํสั �งยอ่ยคาํสั �งละ 10,000 หุน้ ถงึ 224 คาํสั �ง ซึ�งในขอ้นี�นาย

เสน่หห์รอืฐติกิร เจา้หน้าที�การตลาดบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยร์ว่มเสรมิกจิ จาํกดั นายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยท์ี�นายสมบรูณ์เปิดบญัชไีว้

เบกิความวา่ ที�มกีารสง่คาํสั �งซื�อหุน้ "SCIB" คาํสั �งละ 10,000 หุน้ เป็นความตอ้งการของลกูคา้ แมต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะ

ไมม่ขีอ้กาํหนดหา้มไว ้แต่ตอ้งใชค้นหลายคนในการสง่คาํสั �งซึ�งไมส่ะดวก จากคาํเบกิความดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่เหตุที�มกีารสง่คาํสั �ง

ซื�อโดยใชค้าํสั �งยอ่ยคาํสั �งละ 10,000 หุน้ กเ็ป็นไปตามความตอ้งการของจาํเลยที� 1 หรอืที� 2 เพื�อใหน้กัลงทนุทั �วไปเขา้ใจวา่มนีกัลงทนุ

เป็นจาํนวนมากสนใจซื�อหุน้ "SCIB" จนมนีกัลงทนุทั �วไปซื�อหุน้ "SCIB" ทาํใหม้รีาคาสงูขึ�นในวนันั �น นอกจากนี�หากจาํเลยที� 1 และที�

2 ตอ้งการซื�อหุน้ "SCIB" ไวเ้กง็กาํไรจรงิ ยอ่มจะตอ้งเขา้ซื�อหุน้ "SCIB" ขณะที�มรีาคาถกูแลว้รอไวข้ายเมื�อราคาปรบัตวัสงูขึ�นตาม

กลไกของตลาด กรณนีี�หุน้ "SCIB" มรีาคาปิดในวนัที� 16 มถุินายน 2535 เพยีงหุน้ละ 7.20 บาท หากจาํเลยที� 1 และที� 2 ตอ้งการซื�อ

ไวเ้กง็กาํไร กน่็าจะหาหนทางซื�อในราคาที�ตํ�า เพื�อจะขายไดเ้มื�อราคาเพิ�มสงูขึ�นในภายภาคหน้า แต่การซื�อหุน้ "SCIB" ของจาํเลยที� 2

ในวนัที� 17 มถุินายน 2535 กลบัไดค้วามวา่ก่อนเปิดตลาดไมม่นีกัลงทนุรายใดสง่คาํเสนอขอซื�อที�ราคาหุน้ละ 7.30 บาท หรอืสงูกวา่

นั �น แต่จาํเลยที� 2 กลบัมคีาํสั �งซื�อที�ราคาหุน้ละ 7.30 บาท และจบัคูซ่ื�อขายกนัจนทาํใหม้รีาคาเปิดที�หุน้ละ 7.30 บาท ต่อมาเมื�อเปิด

ตลาดไดส้ง่คาํสั �งซื�อเพิ�มสงูขึ�นเรื�อย ๆ จนไปถงึราคา หุน้ละ 7.90 บาท มผีลใหม้กีารจบัคูซ่ื�อขายกนัที�ราคาหุน้ละ 7.40 บาท 7.50 บาท

และ 7.90 บาท ตามลาํดบั อนัมลีกัษณะเป็นการชี�นํานกัลงทนุทั �วไปวา่มนีกัลงทนุจาํนวนมากสนใจซื�อหุน้ "SCIB" จนทาํใหร้าคาเพิ�ม

สงูขึ�นตามลาํดบั ที�จาํเลยที� 1 และที� 2 อา้งวา่ไมไ่ดส้ ั �งการใหส้ง่คาํสั �งซื�อเป็นคาํสั �งยอ่ยคาํสั �งละ 10,000 หุน้ แต่เป็นที�ระบบ

คอมพวิเตอร ์กลบัไดค้วามตามคาํเบกิความของนายนิวฒัน์และรายการซื�อขายหุน้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) วา่ ในวนัที�

17 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 มคีาํสั �งซื�อหุน้ "SCIB" คาํสั �งละ 100,000 หุน้บา้ง และ 10,000 หุน้บา้ง หากเป็นที�ระบบคอมพวิเตอร์

ตามที�อา้ง คาํสั �งซื�อจะตอ้งมแีต่เฉพาะคาํสั �งละไมเ่กนิ 10,000 หุน้เทา่นั �น เมื�อมคีาํสั �งซื�อที�มจีาํนวนหุน้เกนิกวา่ 10,000 หุน้ปรากฏดว้ย

แสดงใหเ้หน็วา่คาํสั �งซื�อที�เป็นคาํสั �งยอ่ยคาํสั �งละ 10,000 หุน้ มไิดเ้กดิจากระบบคอมพวิเตอรต์ามที�จาํเลยที� 1 และที� 2 อา้ง แต่เป็น

เพราะจาํเลยที� 1 และที� 2 ตอ้งการใหใ้ชค้าํสั �งยอ่ยตามที�ปรากฏ สว่นวนัที� 18 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ใชบ้ญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์

ของนายนพคณุซื�อหุน้ "SCIB" จาํนวน 1,285,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.78 ของปรมิาณการซื�อขายในวนันั �น เมื�อเปรยีบเทยีบกบั

จาํนวนหุน้ "SCIB" ที�มกีารซื�อขายในวนัที� 17 มถุินายน 2535 แมจ้ะมจีาํนวนไมม่ากนกั แต่นายนิวฒัน์เบกิความวา่ราคาหุน้ "SCIB"



7/16/2020 18462/2555

https://deka.supremecourt.or.th/printing/deka# 6/7

ผนัผวน และไดค้วามวา่เมื�อเวลา 9.08 นาฬกิา จาํเลยที� 2 มคีาํเสนอขอซื�อราคาหุน้ "SCIB" ที�ราคาหุน้ละ 8.40 บาท จบัคูซ่ื�อขายกนั

ได ้73,100 หุน้ ยงัเหลอืคาํเสนอขอซื�อตั �งรอซื�อจาํนวนหนึ�ง แต่จาํเลยที� 2 มคีาํเสนอขอซื�อที�ราคาหุน้ละ 8.50 บาท เขา้มาจาํนวนมาก

ทาํใหร้าคาหุน้ "SCIB" ซื�อขายกนัที�ราคาหุน้ละ 8.50 บาท จนมรีาคาปิดที�หุน้ละ 8.60 บาท ซึ�งเป็นราคาสงูสดุที�ทาํการซื�อขายได ้นาย

นิวฒัน์มคีวามเหน็วา่เหตุที�ราคาหุน้ "SCIB" ยงัมรีาคาที�สงูอยูส่บืเนื�องจากการซื�อขายหุน้ "SCIB" ในวนัที� 17 มถุินายน 2535 ทั �ง

จาํเลยที� 2 มคีาํสั �งซื�อในลกัษณะเพื�อไลร่าคาใหอ้ยูท่ี�หุน้ละ 8.50 บาท สว่นวนัที� 19 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 2 ใชบ้ญัชซีื�อขายหลกั

ทรพัยข์องจาํเลยที� 3 ถงึที� 6 และนางสาวจงิจซูื�อหุน้ "SCIB" 3,877,500 หุน้ ที�ราคาหุน้ละ 9.20 บาท ถงึ 9.35 บาท คดิเป็นรอ้ยละ

18.58 ของปรมิาณการซื�อขายหุน้ "SCIB" ในวนันั �น วนัที� 22 ถงึวนัที� 24 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 1 และที� 2 ไมไ่ดซ้ื�อหุน้ "SCIB" คง

แต่ขายหุน้ "SCIB" ออกไป และไดค้วามตามหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิวา่ บรษิทับางกอกแลนด ์จาํกดั ตอ้งการเขา้มากวา้นซื�อหุน้

"SCIB" เพื�อเขา้มาบรหิารกจิการธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ซึ�งในขอ้นี�จาํเลยที� 1 และที� 2 กม็ไิดนํ้าสบืหกัลา้งวา่บรษิทั

บางกอกแลนด ์จาํกดั มไิดเ้สนอขา่วตามดงักลา่ว ทั �งนายนิวฒัน์ยงัไดเ้บกิความถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งจาํเลยที� 1 กบับรษิทับางกอก

แลนด ์จาํกดั วา่ บรษิทับางกอกแลนด ์จาํกดั มบุีคคลในครอบครวักาญจนพาศน์เป็นผูบ้รหิาร สว่นจาํเลยที� 1 เดมิมนีามสกุลกาญจน

พาสน์ เมื�อมาสมรสกบัจาํเลยที� 2 จงึใชน้ามสกุลจาํเลยที� 2 และจาํเลยที� 1 เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทับางกอกแลนด ์จาํกดั ทั �งเมื�อ

มกีารเสนอขา่วดงักลา่วแลว้ ไมป่รากฏขอ้เทจ็จรงิวา่บรษิทับางกอกแลนด ์จาํกดั เขา้มากวา้นซื�อหุน้ "SCIB" จรงิตามที�เป็นขา่ว ที�

จาํเลยที� 1 และที� 2 อา้งวา่ไมม่เีงนิทนุจาํนวนมากพอที�จะมากวา้นซื�อหุน้ "SCIB" เพื�อกาํหนดราคา แต่ตามขา่วยอ่มสง่ผลใหน้กัลงทนุ

ทั �วไปหลงเชื�อวา่บรษิทับางกอกแลนด ์จาํกดั เป็นนกัลงทนุรายใหญ่มเีงนิทนุจาํนวนมากที�จะเขา้มากวา้นซื�อหุน้ "SCIB" เพื�อลงทนุและ

บรหิารกจิการธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ตามที�มกีารเสนอขา่ว จนทาํใหหุ้น้ "SCIB" มกีารซื�อขายเพิ�มสงูขึ�นทั �งปรมิาณ

และราคาจากการเสนอขา่วดงักลา่วทาํใหส้อดรบักบัขอ้เทจ็จรงิที�ไดค้วามวา่ จาํเลยที� 1 และที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB" จนทาํใหน้กัลงทนุ

ทั �วไปเขา้ใจวา่มบีรษิทับางกอกแลนด ์จาํกดั เขา้มากวา้นซื�อหุน้ "SCIB" ทั �งระหวา่งวนัที� 22 ถงึวนัที� 24 มถุินายน 2535 จาํเลยที� 1

และที� 2 กไ็มไ่ดซ้ื�อหุน้ "SCIB" เพิ�มขึ�นอกีเลยแต่เหตุที�หุน้ "SCIB" ยงัมรีาคาสงูกเ็ป็นผลสบืเนื�องที�จาํเลยที� 1 และที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB"

ในระหวา่งวนัที� 17 ถงึ 19 มถุินายน 2535 ไปเป็นจาํนวนมากจนมปีรมิาณการซื�อขายเพิ�มขึ�นหลายเทา่ตวั จนวนัที� 19 มถุินายน

2535 มรีาคาปิดเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นถงึหุน้ละ 8.20 บาท และมคีาํขอซื�อในราคาที�เพิ�มขึ�นตลอด ต่อมาวนัที� 22 มถุินายน 2535 มกีาร

เสนอขา่ววา่บรษิทับางกอกแลนด ์จาํกดั จะเขา้มาลงทนุในกจิการธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยที�จาํเลยที� 1 เป็นบุคคล

ในครอบครวักาญจนพาสน์ ซึ�งเป็นผูบ้รหิารบรษิทับางกอกแลนด ์จาํกดั ยอ่มแสดงใหเ้หน็วา่เป็นการรว่มกนัเสนอขา่วเพื�อใหน้กัลงทนุ

สว่นใหญ่สนใจเขา้ซื�อหุน้ "SCIB" ในราคาที�เพิ�มสงูขึ�นตามที�จาํเลยที� 1 และที� 2 ซื�อหุน้ "SCIB" ไวก้่อนหน้านั �น พฤตกิารณ์ในการซื�อ

หุน้ "SCIB" ของจาํเลยที� 1 และที� 2 ในวนัที� 17 ถงึวนัที� 19 มถุินายน 2535 หาใชเ่ป็นการซื�อเพื�อเกง็กาํไรตามที�นกัลงทนุทั �วไปปฏบิตัิ

กนัตามที�จาํเลยที� 1 และที� 2 นําสบืและฎกีา ขอ้เทจ็จรงิจากพยานหลกัฐานของโจทกร์บัฟังไดว้า่ ในการซื�อขายหุน้ "SCIB" ของจาํเลย

ที� 1 และที� 2 ตามฟ้องมลีกัษณะต่อเนื�องกนั อนัเป็นผลใหก้ารซื�อขายหุน้ "SCIB" ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด เพื�อชกัจงูใหบุ้คคล

ทั �วไปทาํการซื�อหรอืขายหุน้ "SCIB" อนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 243 (2)

ที�ศาลอุทธรณ์พพิากษามานั �น ศาลฎกีาเหน็พอ้งดว้ย ฎกีาของจาํเลยที� 1 และที� 2 ขอ้นี�ฟังไมข่ึ�น

พพิากษายนื
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