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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 14979/2558 พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ โจทก์

นายสกอ็ต แคมเบล ฟิชเชอร ์กบัพวก จาํเลย

พ.ร.บ.การประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ.���� มาตรา 8 (3), 13

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 4, 90 วรรค หนึ�ง

พ.ร.บ.การประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ.���� มาตรา 8 (3) บญัญตัหิา้มมใิหค้นต่างดา้วประกอบธรุกจิที�คนไทยยงัไมม่ี

ความพรอ้มที�จะแขง่ขนัในการประกอบกจิการกบัคนต่างดา้ว ตามที�กาํหนดไวใ้นบญัชสีาม เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากอธบิดโีดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการ ซึ�งตามบญัชสีามขอ้ (11) ไดก้าํหนดการทาํกจิการนายหน้าหรอืตวัแทนไวด้ว้ย แต่ยกเวน้ไว ้4 กรณี

ไดแ้ก่ (ก) การเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัยห์รอืการบรกิารที�เกี�ยวกบัการซื�อขายลว่งหน้าซึ�งสนิคา้เกษตรหรอืตราสาร

ทางการเงนิหรอืหลกัทรพัย ์(ข) ... (ค) ... (ง) . โดยไมม่ขีอ้กาํหนดวา่การเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัย ์จะตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากผูเ้กี�ยวขอ้งตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.����บทบญัญตัมิาตรา 13 แหง่ พ.ร.บ.การประกอบธรุกจิ

ของคนต่างดา้ว พ.ศ.���� กาํหนดวา่ กรณทีี�มกีฎหมายอื�นกาํหนดเรื�องการถอืหุน้ การเป็นหุน้สว่นหรอืการลงทนุของคนต่างดา้ว การ

อนุญาตหรอืการหา้มคนต่างดา้วในการประกอบธรุกจิบางประเภทหรอืกาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว

ไวเ้ป็นประการใด ใหใ้ชบ้งัคบัตามกฎหมายและมใิหนํ้าความใน พ.ร.บ. นี�ไปใชบ้งัคบัในสว่นที�มกีฎหมายอื�นกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ

แลว้ การประกอบธรุกจิเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละการเป็นที�ปรกึษาการลงทนุของจาํเลยทั �งเจด็ไดร้บัการยกเวน้

ไมต่อ้งไดร้บัอนุญาตจากอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ตามมาตรา 8 (3) กรณจีงึไมม่ปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัวา่จะ

เป็นการประกอบธรุกจิบรกิารอื�น อนัจะเป็นการตอ้งหา้มตามบญัชสีาม ขอ้ 21 หรอืไม ่การประกอบธรุกจิเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนใน

การซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละเป็นที�ปรกึษาการลงทนุของจาํเลยทั �งเจด็ จงึไมเ่ป็นความผดิตามมาตรา 8 (3)

ตามมาตรา 4 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ใหค้าํจาํกดัความธรุกจิหลกัทรพัยว์า่หมายถงึ ธรุกจิ

หลกัทรพัย ์รวม 7 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การเป็นนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์(2) การคา้หลกัทรพัย ์(3) การเป็นที�ปรกึษาการลงทนุ (4)

การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และ (5) ... (6) ... (7) ... และใหค้วามหมายการเป็นนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยว์า่ การเป็นนายหน้าหรอื

ตวัแทนเพื�อซื�อ ขาย หรอืแลกเปลี�ยนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลอื�นเป็นทางคา้ปกต ิโดยไดร้บัคา่นายหน้า คา่ธรรมเนียม หรอืคา่ตอบแทน

อื�น การคา้หลกัทรพัยห์มายความวา่ การซื�อ ขาย หรอืแลกเปลี�ยนหลกัทรพัยใ์นนามของตนเองเป็นทางคา้ปกตโิดยกระทาํนอก

ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ื�อขายหลกัทรพัย ์การที�เป็นที�ปรกึษาการลงทนุ หมายความวา่ การใหค้าํแนะนําแก่ประชาชนไมว่า่โดยทาง

ตรงหรอืทางออ้มเกี�ยวกบัคณุคา่ของหลกัทรพัย ์หรอืความเหมาะสมในการลงทนุที�เกี�ยวกบัหลกัทรพัยน์ั �น หรอืที�เกี�ยวกบัการซื�อหรอื

ขายหลกัทรพัยใ์ด ๆ เป็นทางคา้ปกต ิทั �งนี�โดยไดร้บัคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ตอบแทนอื�น แต่ไมร่วมถงึการใหค้าํแนะนําแก่ประชาชนใน

ลกัษณะที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หมายความวา่ การรบัหลกัทรพัยท์ั �งหมดหรอืบาง

สว่นจากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ปเสนอขายต่อประชาชน โดยไดร้บัคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ตอบแทนอื�น ทั �งนี�ไมว่า่จะมเีงื�อนไข

อยา่งหนึ�งอยา่งใดหรอืไมก่ต็าม นอกจากนี�ยงัไดใ้หค้าํจาํกดัความของหลกัทรพัยว์า่หมายถงึ (1) ตั �วเงนิคลงั (2) พนัธบตัร (3) ตั �วเงนิ

(4) หุน้ (5) หุน้กู ้(6) หน่วยลงทนุอนัไดแ้ก่ ตราสารหรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินทรพัยส์นิของกองทนุรวม (7) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อ

หุน้ (8) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้กู ้(9) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหน่วยลงทุน และ (10) ตราสารอื�นใดที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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กาํหนด ซึ�งหลกัทรพัยท์ั �งสบิประเภทมไิดก้าํหนดหรอืจาํกดัวา่เป็นหลกัทรพัยใ์นประเทศไทยเป็นการเฉพาะ แต่หมายถงึหลกัทรพัยท์ั �ง

สบิประเภททั �งในประเทศและต่างประเทศ แมจ้าํเลยทั �งเจด็อา้งวา่มไิดป้ระกอบธรุกจิหลกัทรพัยใ์นประเทศไทยเนื�องจากนกัลงทนุเป็น

ชาวต่างประเทศที�มไิดอ้ยูใ่นประเทศไทย หลกัทรพัยท์ี�ซื�อขายเป็นหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ทั �งไมม่กีารนําเงนิที�มกีารซื�อขายเขา้มาใน

ประเทศไทยจงึไมเ่ป็นความผดิ แต่เมื�อจาํเลยทั �งเจด็รว่มกนัทาํการเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัยใ์นนาม ด. ใน

ประเทศไทย จงึเป็นการประกอบธรุกจิหลกัทรพัย ์ตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 4 ซึ�งตามมาตรา 90

บญัญตัวิา่ การประกอบธรุกจิหลกัทรพัยจ์ะกระทาํไดต่้อเมื�อไดจ้ดัตั �งในรปูบรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั เมื�อเป็นสถาบนัการ

เงนิที�จดัตั �งขึ�นตามกฎหมายอื�น ทั �งนี� โดยไดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรตีามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบกบัเมื�อมี

การตรา พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ขึ�นบงัคบัใช ้โดยใหย้กเลกิ พ.ร.บ.ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

พ.ศ.���� และ พ.ศ.���� มวีตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาตลาดทนุทั �งตลาดแรกและตลอดรองใหก้วา้งขวางและเป็นสากลยิ�งขึ�น มตีราสาร

ประเภทต่าง ๆ เพิ�มมากขึ�นและเพื�อควบคมุดแูลการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยซ์ึ�งกระจายความรบัผดิชอบอยูห่ลายหน่วยงานใหม้ี

ความเป็นเอกภาพ เพื�อสรา้งความน่าเชื�อถอืและสามารถคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตก้ฎหมายและ

หน่วยงานที�ใชใ้นการกาํกบัเดยีวกนัโดยไมไ่ดจ้าํกดัวา่เป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดทนุไทยหรอืต่างประเทศ ทั �งไมค่าํนึงวา่ผูป้ระกอบธรุกจิ

หลกัทรพัยใ์นประเทศไทยเป็นคนสญัชาตใิด ดงันั �น ผูป้ระกอบธรุกจิหลกัทรพัยจ์งึตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย โดยตอ้งไดร้บัใบอนุญาต

จากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 90 เมื�อจาํเลยทั �งเจด็รว่มกนัประกอบ

ธรุกจิหลกัทรพัยโ์ดยมไิดจ้ดัตั �งในรปูบรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจาํกดั หรอืเป็นสถาบนัการเงนิที�จดัตั �งตามกฎหมายอื�น ทั �งนี�โดยไดร้บั

ใบอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จงึเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90 วรรคหนึ�ง และตอ้งรบัโทษตามมาตรา 289

___________________________

โจทกฟ้์องขอใหล้งโทษจาํเลยทั �งเจด็ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 4, 90, 289 พระ

ราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ.���� มาตรา 4, 8, 37 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 และรบิเอกสารของ

กลาง

จาํเลยทั �งเจด็ใหก้ารปฏเิสธ

ศาลชั �นตน้พพิากษาวา่ จาํเลยทั �งเจด็มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90,

289 พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ.���� มาตรา 8, 37 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทาํของ

จาํเลยทั �งเจด็เป็นกรรมเดยีวผดิต่อกฎหมายหลายบท ใหล้งโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ซึ�ง

เป็นบทที�มโีทษหนกัที�สดุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จาํคกุคนละ 2 ปี และปรบัคนละ 200,000 บาท โทษจาํคกุรอการ

ลงโทษไวม้กีาํหนด 2 ปี หากไมช่าํระคา่ปรบัใหจ้ดัการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 การกกัขงัแทนคา่ปรบัใหก้กัขงัแทน

คา่ปรบัมกีาํหนด 2 ปี รบิเอกสารตามบญัชขีองกลางทา้ยฟ้อง

โจทกแ์ละจาํเลยทั �งเจด็อุทธรณ์
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ศาลอุทธรณ์พพิากษาแกเ้ป็นวา่ จาํเลยทั �งเจด็มคีวามผดิตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ.����

มาตรา 8 (3), 37 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จาํคกุคนละ 2 ปี และปรบัคนละ 200,000 บาท ไมร่อการลงโทษ ให้

ยกฟ้องโจทกส์าํหรบัความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90, 289 นอกจากที�แกค้งใหเ้ป็น

ไปตามคาํพพิากษาศาลชั �นตน้

โจทกแ์ละจาํเลยทั �งเจด็ฎกีา

ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ ขอ้เทจ็จรงิรบัฟังเป็นยตุโิดยคูค่วามไมฎ่กีาโตแ้ยง้วา่ จาํเลยทั �งเจด็เป็นคนต่างดา้ว โดยจาํเลยที� 1 สญัชาติ

ออสเตรเลยี จาํเลยที� 2 ที� 3 และที� 5 สญัชาตไิอรชิ และจาํเลยที� 4 ที� 6 และที� 7 สญัชาตอิงักฤษ ขณะเกดิเหตุจาํเลยทั �งเจด็พาํนกัใน

ประเทศไทย ตามวนัเวลาและสถานที�เกดิเหตุในฟ้อง จาํเลยทั �งเจด็รว่มกนัประกอบธรุกจิหลกัทรพัยจ์ดัใหม้กีารซื�อขายหลกัทรพัยใ์น

นามเดอะบรนิตนั กรุป๊ มสีาํนกังานตั �งอยูท่ี�ถนนสาทรใต ้กรงุเทพมหานคร โดยกระทาํการเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนชกัชวนใหน้กั

ลงทนุในประเทศออสเตรเลยีและประเทศนิวซแีลนดล์งทนุซื�อขายหลกัทรพัยท์ี�ออกโดยบรษิทัในประเทศสหรฐัอเมรกิา เมื�อลกูคา้สนใจ

และตกลงซื�อหลกัทรพัยก์จ็ะดาํเนินการสง่เอกสารสญัญาซื�อขายหลกัทรพัยต์ลอดจนวธิโีอนเงนิชาํระราคาหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชเีงนิฝาก

ของกลุม่เดอะบรนิตนั กรุป๊ โดยจาํเลยทั �งเจด็ไดร้บัคา่นายหน้า คา่ธรรมเนียมและคา่ตอบแทน เจา้พนกังานตาํรวจจบักุมจาํเลยทั �งเจด็

พรอ้มยดึใบหุน้และเอกสารที�เกี�ยวกบัการซื�อขายหลกัทรพัยเ์ป็นของกลาง โดยแจง้ขอ้หาวา่รว่มกนัประกอบธรุกจิหลกัทรพัยห์รอืคา้

หลกัทรพัยโ์ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และเป็นคนต่างดา้วรว่มกนัประกอบธรุกจิหลกัทรพัยโ์ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต จาํเลยทั �งเจด็ใหก้ารปฏเิสธ

มปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของจาํเลยทั �งเจด็วา่ การกระทาํของจาํเลยทั �งเจด็เป็นความผดิตามพระราชบญัญตักิารประกอบ

ธรุกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ.���� มาตรา 8 (3) หรอืไม ่เหน็วา่ มาตรา 8 (3) แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว

พ.ศ.���� บญัญตัหิา้มมใิหค้นต่างดา้วประกอบธรุกจิที�คนไทยยงัไมม่คีวามพรอ้มที�จะแขง่ขนัในการประกอบกจิการกบัคนต่างดา้ว

ตามที�กาํหนดไวใ้นบญัชสีาม เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากอธบิดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ ซึ�งตามบญัชสีามขอ้ (11) ได้

กาํหนดการทาํกจิการนายหน้าหรอืตวัแทนไวด้ว้ย แต่ยกเวน้ไว ้4 กรณ ีไดแ้ก่ (ก) การเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัย์

หรอืการบรกิารที�เกี�ยวกบัการซื�อขายลว่งหน้าซึ�งสนิคา้เกษตรหรอืตราสารทางการเงนิหรอืหลกัทรพัย ์(ข) ... (ค) ... (ง) ... โดยไมม่ขีอ้

กาํหนดวา่การเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัย ์จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูเ้กี�ยวขอ้งตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยด์งัที�ศาลอุทธรณ์วนิิจฉยัดงัจะเหน็ไดจ้ากบทบญัญตัมิาตรา 13 แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว

พ.ศ.���� กาํหนดวา่ กรณทีี�มกีฎหมายอื�นกาํหนดเรื�องการถอืหุน้ การเป็นหุน้สว่นหรอืการลงทนุของคนต่างดา้ว การอนุญาตหรอืการ

หา้มคนต่างดา้วในการประกอบธรุกจิบางประเภทหรอืกาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการประกอบธรุกจิของคนต่างดา้วไวเ้ป็นประการใด

ใหใ้ชบ้งัคบัตามกฎหมายดงักลา่วและมใิหนํ้าความในพระราชบญัญตันีิ�ไปใชบ้งัคบัในสว่นที�มกีฎหมายอื�นกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ

แลว้ เมื�อการประกอบธรุกจิเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละการเป็นที�ปรกึษาการลงทนุของจาํเลยทั �งเจด็ไดร้บัการ

ยกเวน้ไมต่อ้งไดร้บัอนุญาตจากอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ตามมาตรา 8 (3) กรณจีงึไมม่ปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัวา่

จะเป็นการประกอบธรุกจิบรกิารอื�น อนัจะเป็นการตอ้งหา้มตามบญัชสีาม ขอ้ 21 หรอืไม ่อกี การประกอบธรุกจิเป็นนายหน้าหรอื

ตวัแทนในการซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละเป็นที�ปรกึษาการลงทนุของจาํเลยทั �งเจด็ จงึไมเ่ป็นความผดิตามมาตรา 8 (3) ที�ศาลอุทธรณ์

พพิากษาลงโทษจาํเลยทั �งเจด็ในความผดินี� ไมต่อ้งดว้ยความเหน็ของศาลฎกีา ฎกีาของจาํเลยทั �งเจด็ฟังขึ�น

มปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัต่อไปตามฎกีาของโจทกว์า่ การกระทาํของจาํเลยทั �งเจด็เป็นความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90 หรอืไม ่เหน็วา่ ตามมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.����

ใหค้าํจาํกดัความธรุกจิหลกัทรพัยว์า่หมายถงึ ธรุกจิหลกัทรพัย ์รวม 7 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การเป็นนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์(2) การ



7/16/2020 14979/2558

https://deka.supremecourt.or.th/printing/deka# 4/5

คา้หลกัทรพัย ์(3) การเป็นที�ปรกึษาการลงทนุ (4) การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(5) ... (6) ... (7) ... และใหค้วามหมายการเป็นนายหน้า

ซื�อขายหลกัทรพัยว์า่ การเป็นนายหน้าหรอืตวัแทนเพื�อซื�อ ขาย หรอืแลกเปลี�ยนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลอื�นเป็นทางคา้ปกต ิโดยไดร้บั

คา่นายหน้า คา่ธรรมเนียม หรอืคา่ตอบแทนอื�น การคา้หลกัทรพัยห์มายความวา่ การซื�อ ขาย หรอืแลกเปลี�ยนหลกัทรพัยใ์นนามของ

ตนเองเป็นทางคา้ปกตโิดยกระทาํนอกตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ื�อขายหลกัทรพัย ์การที�เป็นที�ปรกึษาการลงทนุ หมายความวา่ การ

ใหค้าํแนะนําแก่ประชาชนไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกี�ยวกบัคณุคา่ของหลกัทรพัย ์หรอืความเหมาะสมในการลงทนุที�เกี�ยวกบั

หลกัทรพัยน์ั �น หรอืที�เกี�ยวกบัการซื�อหรอืขายหลกัทรพัยใ์ด ๆ เป็นทางคา้ปกต ิทั �งนี�โดยไดร้บัคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ตอบแทนอื�น แต่ไม่

รวมถงึการใหค้าํแนะนําแก่ประชาชนในลกัษณะที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หมายความ

วา่ การรบัหลกัทรพัยท์ั �งหมดหรอืบางสว่นจากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ปเสนอขายต่อประชาชน โดยไดร้บัคา่ธรรมเนียมหรอืคา่

ตอบแทนอื�น ทั �งนี�ไมว่า่จะมเีงื�อนไขอยา่งหนึ�งอยา่งใดหรอืไมก่ต็าม นอกจากนี�ยงัไดใ้หค้าํจาํกดัความของหลกัทรพัยว์า่หมายถงึ (1)

ตั �วเงนิคลงั (2) พนัธบตัร (3) ตั �วเงนิ (4) หุน้ (5) หุน้กู ้(6) หน่วยลงทนุอนัไดแ้ก่ ตราสารหรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินทรพัยส์นิของกอง

ทนุรวม (7) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้ (8) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้กู ้(9) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหน่วยลงทุน และ (10)

ตราสารอื�นใดที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ซึ�งหลกัทรพัยท์ั �งสบิประเภทมไิดก้าํหนดหรอืจาํกดัวา่เป็นหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย

เป็นการเฉพาะ แต่หมายถงึหลกัทรพัยท์ั �งสบิประเภททั �งในประเทศและต่างประเทศ เมื�อจาํเลยทั �งเจด็รว่มกนัทาํการเป็นนายหน้าหรอื

ตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัยใ์นนามเดอะบรนิตนั กรุป๊ ในประเทศไทย จงึเป็นการประกอบธรุกจิหลกัทรพัย ์ตามพระราชบญัญตัหิลกั

ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 4 ซึ�งตามมาตรา 90 บญัญตัวิา่ การประกอบธรุกจิหลกัทรพัยจ์ะกระทาํไดต่้อเมื�อไดจ้ดั

ตั �งในรปูบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั หรอืเมื�อเป็นสถาบนัการเงนิที�จดัตั �งขึ�นตามกฎหมายอื�น ทั �งนี� โดยไดร้บัใบอนุญาตจาก

รฐัมนตรตีามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงันั �น เมื�อจาํเลยทั �งเจด็รว่มกนัประกอบธรุกจิหลกัทรพัยโ์ดยมไิดจ้ดัตั �งในรปู

บรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจาํกดั หรอืเป็นสถาบนัการเงนิที�จดัตั �งขึ�นตามกฎหมายอื�นซึ�งไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

การคลงัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การกระทาํของจาํเลยทั �งเจด็จงึเป็นการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยโ์ดยฝ่าฝืน

บทบญัญตัดิงักลา่ว ที�จาํเลยทั �งเจด็อา้งวา่การประกอบธรุกจิของจาํเลยทั �งเจด็มใิชก่ารประกอบธรุกจิหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย

เนื�องจากนกัลงทนุเป็นชาวต่างประเทศที�มไิดอ้ยูใ่นประเทศไทย หลกัทรพัยท์ี�ซื�อขายเป็นหลกัทรพัยข์องบรษิทัในต่างประเทศ และมไิด้

มกีารนําหลกัทรพัยด์งักลา่วมาจาํหน่ายในตลาดทนุของประเทศไทย ทั �งไมม่กีารนําเงนิที�มกีารซื�อขายเขา้มาในประเทศไทย จงึไมเ่ป็น

ความผดิตามฟ้องนั �น เหน็วา่ เดมิประเทศไทยมกีารตราพระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พ.ศ.���� และฉบบัที� 2

พ.ศ.���� ขึ�นบงัคบัใชเ้พื�อควบคมุกาํกบัดแูลการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย แต่เมื�อวนัที� 12 มนีาคม 2535 มกีารตรา

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ขึ�นบงัคบัใชโ้ดยใหย้กเลกิพระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย พ.ศ.���� และ พ.ศ.���� ทั �งนี�โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาตลาดทนุทั �งตลาดแรกและตลอดรองใหก้วา้งขวางและเป็น

สากลยิ�งขึ�น มตีราสารประเภทต่าง ๆ เพิ�มมากขึ�น และเพื�อควบคมุดแูลการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยซ์ึ�งกระจายความรบัผดิชอบอยู่

หลายหน่วยงานใหม้คีวามเป็นเอกภาพ เพื�อสรา้งความน่าเชื�อถอืและสามารถคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ภายใตก้ฎหมายและหน่วยงานที�ใชใ้นการกาํกบัเดยีวกนัโดยไมไ่ดจ้าํกดัวา่เป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดทนุไทยหรอืต่างประเทศ ทั �งไม่

คาํนึงวา่ผูป้ระกอบธรุกจิหลกัทรพัยใ์นประเทศไทยเป็นคนสญัชาตใิด เพราะหากปราศจากการกาํกบัดแูลของรฐัยอ่มสง่ผลต่อความเชื�อ

มั �นของนกัลงทนุไทยและนกัลงทนุต่างประเทศซึ�งมผีลกระทบต่อตลาดทนุ ระบบเศรษฐกจิ และความมั �นคงของประเทศไทยโดยตรง

ดงันั �น การประกอบธรุกจิหลกัทรพัยต์ามมาตรา 90 จงึครอบคลุมถงึการซื�อขายหลกัทรพัยท์ี�ออกโดยนิตบุิคคลต่างประเทศ หากมกีาร

ดาํเนินการชี�ชวน ตดิต่อ ตกลงและซื�อขายผา่นนายหน้าหรอืตวัแทนซึ�งอยูใ่นประเทศไทย โดยไมค่าํนึงวา่หลกัทรพัยท์ี�ดาํเนินการซื�อ

ขายจะอยูใ่นประเทศไทยหรอืต่างประเทศ จะมกีารโอนเงนิเขา้มาในประเทศไทยหรอืไม ่ดงันั �นผูป้ระกอบธรุกจิหลกัทรพัยจ์งึตอ้ง

ปฏบิตัติามกฎหมาย โดยตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
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มาตรา 90 เมื�อจาํเลยทั �งเจด็รว่มกนัประกอบธรุกจิหลกัทรพัยโ์ดยมไิดจ้ดัตั �งในรปูบรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจาํกดั หรอืเป็นสถาบนั

การเงนิที�จดัตั �งตามกฎหมายอื�น ทั �งนี�โดยไดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ก.ล.ต. จงึเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90 วรรคหนึ�ง และตอ้งรบัโทษตาม

มาตรา 289 ตามคาํพพิากษาศาลชั �นตน้ ที�ศาลอุทธรณ์พพิากษายกฟ้องในความผดินี� ศาลฎกีาไมเ่หน็พอ้งดว้ย ฎกีาของโจทกฟั์งขึ�น

พพิากษากลบัวา่ จาํเลยทั �งเจด็มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 90 วรรค

หนึ�ง, 289 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ใหจ้าํคกุคนละ 2 ปี และปรบัคนละ 200,000 บาท ไมช่าํระคา่ปรบัใหจ้ดัการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 การกกัขงัแทนคา่ปรบัใหก้กัขงัเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี และรบิเอกสารของกลาง ขอ้หา

อื�นนอกจากนี�ใหย้ก

(ชยัวฒุ ิโลหชติรานนท-์เกษม เกษมปัญญา-ไมตร ีสเุทพากุล)

ศาลอาญากรงุเทพใต ้- นายสมมาตร พรหมานุกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายนพรตัน์ สี�ทศิประเสรฐิ

แหลง่ที�มา กองผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �นตน้ อ����/����

หมายเหตุ


