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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 1557 - 1558/2559 นายชชูยั ศรศีนัสนีย กบัพวก โจทก์

สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย กบัพวก จาํเลย

พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.���� มาตรา 4

กฎกระทรวง (พ.ศ.����) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.���� ลงวนัที� 19 สงิหาคม 2541

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.����

พ.ร.บ.สมาคมการคา้ พ.ศ.���� มาตรา 4, 22 (1), 23, 48

การพจิารณาวา่จาํเลยที� 1 ประกอบกจิการที�ไมไ่ดแ้สวงหากาํไรทางเศรษฐกจิอนัจะเขา้ขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งนําบทบญัญตั ิหมวด

11 คา่ชดเชย มาบงัคบัใชต้ามกฎกระทรวง (พ.ศ.����) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.���� หรอืไม ่ตอ้ง

คาํนึงถงึลกัษณะการประกอบกจิการแทจ้รงิและวตัถุประสงคใ์นการจดัตั �งกจิการที�ระบุในขอ้บงัคบัประกอบดว้ย

การจดัตั �งกจิการของจาํเลยที� 1 มทีี�มาจาก พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� หมวด 7 องคก์รเกี�ยวเนื�องกบั

ธรุกจิหลกัทรพัย ์สว่นที� 2 สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิหลกัทรพัย ์มาตรา 230 ถงึมาตรา 237 ที�บญัญตัใิหบ้รษิทัหลกัทรพัยร์วมกนั

จดัตั �งเป็นสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิหลกัทรพัยซ์ึ�งมวีตัถุประสงคเ์พื�อทาํการสง่เสรมิการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยอ์นัมใิชเ่ป็นการหา

ผลกาํไรหรอืรายไดแ้บง่ปันกนัได ้โดยตอ้งมขีอ้บงัคบั ไดร้บัใบอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งจะมฐีานะเป็นนิตบุิคคล และใหนํ้า พ.ร.บ.สมาคมการคา้ พ.ศ.���� ในสว่นที�เกี�ยวกบัการดาํเนินกจิการ การ

ควบคมุ การเลกิ และบทกาํหนดโทษที�เกี�ยวขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ตาม พ.ร.บ.สมาคมการคา้ พ.ศ.���� หมวด 3 การดาํเนิน

กจิการของสมาคมการคา้ มาตรา 22 (1) บญัญตัหิา้มมใิหส้มาคมการคา้กระทาํการประกอบวสิาหกจิโดยสมาคมการคา้นั �นเอง หรอื

เขา้ดาํเนินการในการประกอบวสิาหกจิของสมาชกิ หรอืเขา้มสีว่น ถอืหุน้ เป็นหุน้สว่น หรอืรว่มทนุในการประกอบวสิาหกจิกบับุคคล

ใด ๆ เวน้แต่เป็นการถอืตราสารหนี�หรอืเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ี�มผีูบ้รจิาคหรอืมอบใหแ้ก่สมาคมการคา้

มาตรา 23 บญัญตัหิา้มมใิหส้มาคมการคา้แบง่ปันผลกาํไรหรอืรายไดใ้หแ้ก่สมาชกิ และมาตรา 4 ใหนิ้ยาม "ผูป้ระกอบวสิาหกจิ"

หมายความวา่บุคคลซึ�งประกอบธรุกจิทางการคา้ อุตสาหกรรมหรอืการเงนิ และใหห้มายความรวมถงึบุคคลซึ�งประกอบธรุกจิอื�นใน

ทางเศรษฐกจิที�รฐัมนตรจีะไดก้าํหนดในกฎกระทรวง การฝ่าฝืนมโีทษปรบัตามมาตรา 48 แสดงวา่ตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 230 ถงึมาตรา 237 ประกอบ พ.ร.บ.สมาคมการคา้ พ.ศ.���� กาํหนดใหก้จิการสมาคมเชน่

จาํเลยที� 1 จดัตั �งขึ�นเพื�อกจิการที�ไมแ่สวงหากาํไรเทา่นั �น กลา่วคอืไมส่ามารถแบง่ปันผลกาํไรหรอืรายไดใ้หแ้ก่สมาชกิ

ตามขอ้บงัคบัของจาํเลยที� 1 ขอ้ 5 กาํหนดวตัถุประสงคต์าม (1) ถงึ (8) ไมป่รากฏวา่ไดร้ะบุวตัถุประสงคเ์พื�อแสวงหากาํไรใน

ทางเศรษฐกจิไว ้สว่นวตัถุประสงคต์าม (2) ที�วา่สง่เสรมิและพฒันาตลาดตราสารหนี� การทาํธรุกรรมเกี�ยวกบัตราสารหนี�เพื�อประโยชน์

ของสมาชกิและผูม้สีว่นรว่มในตลาดตราสารหนี� มคีวามหมายวา่จาํเลยที� 1 มวีตัถุประสงคส์ง่เสรมิและพฒันาตลาดตราสารหนี�เพื�อ

ประโยชน์ของสมาชกิและผูม้สีว่นรว่มในตลาดตราสารหนี�ประการหนึ�ง และอกีประการหนึ�งคอืสง่เสรมิและพฒันาการทาํธรุกรรมเกี�ยว

กบัตราสารหนี�เพื�อประโยชน์ของสมาชกิและผูม้สีว่นรว่มในตลาดตราสารหนี�ซึ�งไมไ่ดก้าํหนดเพื�อแสวงหากาํไรในทางเศรษฐกจิ ขอ้

บงัคบัของจาํเลยที� 1 สว่นที� 6 มุง่เน้นควบคมุดแูลจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ สว่นขอ้ 10 ขอ้ 116 ถงึขอ้ 118 กาํหนดใหจ้าํเลย
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ที� 1 เรยีกเกบ็คา่สมาชกิหรอืคา่โอนสทิธ ิคา่บาํรงุ คา่บรกิาร และคา่ยื�นคาํขอขึ�นทะเบยีนขอ้มลูตราสารหนี�ไดก้เ็พื�อหารายไดด้าํเนิน

การใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี�กลา่วมา ไมม่ขีอ้บงัคบัของจาํเลยที� 1 ขอ้ใดที�กาํหนดใหนํ้ารายไดไ้ปแบง่ปันเป็นผลกาํไรแก่สมาชกิหรอื

ผูใ้ด ทั �งปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่จาํเลยที� 1 ไดร้บัเงนิรายไดส้นบัสนุนจากกระทรวงการคลงัซึ�งใชเ้พื�อดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้

และรายไดท้ี�มากกวา่รายจา่ยไมม่กีารแบง่ใหแ้ก่สมาชกิของจาํเลยที� 1 แสดงวา่จาํเลยที� 1 เป็นสมาชกิที�เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิหลกัทรพัย์

ที�มวีตัถุประสงคเ์พื�อทาํการสง่เสรมิการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยอ์นัมใิชเ่ป็นการหาผลกาํไรหรอืรายไดแ้บง่ปันกนั เป็นการประกอบ

กจิการที�มไิดแ้สวงหากาํไรในทางเศรษฐกจิซึ�งมใิหนํ้าบทบญัญตั ิหมวด 11 คา่ชดเชย มาใชบ้งัคบัตามกฎกระทรวง (พ.ศ.����) ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.����

___________________________

คดทีั �งสองสาํนวนนี�ศาลแรงงานกลางสั �งใหร้วมพจิารณาเป็นคดเีดยีวกนั โดยใหเ้รยีกโจทกเ์รยีงตามลาํดบัสาํนวนวา่โจทกท์ี� 1

และที� 2 กบัเรยีกจาํเลยที� 1 และที� 2 ตามเดมิ

โจทกท์ั �งสองฟ้องและแกไ้ขคาํฟ้องขอใหบ้งัคบัจาํเลยทั �งสองรว่มกนัจา่ยเงนิตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานเป็นคา่จา้งกบั

ดอกเบี�ยและเงนิเพิ�ม 725,602 บาท คา่ชดเชยและคา่ชดเชยพเิศษรวมดอกเบี�ยและเงนิเพิ�ม 25,463,767 บาท แก่โจทกท์ี� 1 ใหจ้าํเลย

ที� 2 จา่ยคา่เสยีหายในมลูละเมดิ 500,000 บาท แก่โจทกท์ี� 1 และใหจ้าํเลยทั �งสองรว่มกนัจา่ยเงนิตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานเป็น

คา่ชดเชยกบัดอกเบี�ยและเงนิเพิ�ม 3,356,000 บาท แก่โจทกท์ี� 2

จาํเลยที� 1 ที� 2 ใหก้ารขอใหย้กฟ้อง

ระหวา่งการพจิารณาของศาลแรงงานกลางโจทกท์ั �งสองยื�นคาํรอ้งขอถอนฟ้องจาํเลยที� 2 ศาลแรงงานกลางอนุญาต

อธบิดผีูพ้พิากษาศาลแรงงานกลางมคีาํวนิิจฉยัที� 33/2555 วา่คดนีี�อยูใ่นอาํนาจพจิารณาพพิากษาของศาลแรงงาน

ศาลแรงงานกลางพพิากษายกฟ้อง

โจทกท์ั �งสองและจาํเลยที� 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎกีา

ศาลฎกีาแผนกคดแีรงงานวนิิจฉยัวา่ มปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัตามอุทธรณ์ของโจทกท์ั �งสองวา่จาํเลยที� 1 ประกอบกจิการแสวงหา

กาํไรในทางเศรษฐกจิอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.���� หรอืไม ่เหน็วา่ การพจิารณาวา่จาํเลยที� 1

ประกอบกจิการที�ไมไ่ดแ้สวงหากาํไรทางเศรษฐกจิอนัจะเขา้ขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งนําบทบญัญตั ิหมวด 11 คา่ชดเชย มาบงัคบัใชต้ามกฎ

กระทรวง (พ.ศ.����) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.���� หรอืไม ่ตอ้งคาํนึงถงึลกัษณะการประกอบกจิการ

แทจ้รงิและวตัถุประสงคใ์นการจดัตั �งกจิการที�ระบุในขอ้บงัคบัประกอบดว้ย การจดัตั �งกจิการของจาํเลยที� 1 มทีี�มาจากพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� หมวด 7 องคก์รที�เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิหลกัทรพัย ์สว่นที� 2 สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิ

หลกัทรพัย ์มาตรา 230 ถงึมาตรา 237 ที�บญัญตัใิหบ้รษิทัหลกัทรพัยร์วมกนัจดัตั �งเป็นสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิหลกัทรพัยซ์ึ�งมี

วตัถุประสงคเ์พื�อทาํการสง่เสรมิการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยอ์นัมใิชเ่ป็นการหาผลกาํไรหรอืรายไดแ้บง่ปันกนัได ้โดยตอ้งมขีอ้บงัคบั

ไดร้บัใบอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งจะมฐีานะเป็นนิตบุิคคล และให้

นํากฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ซึ�งคอืพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ.���� ในสว่นที�เกี�ยวกบัการดาํเนินกจิการ การควบคมุ การ

เลกิ และบทกาํหนดโทษที�เกี�ยวขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเทา่ที�ไมข่ดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัใินสว่นนี� ซึ�งตามพระราชบญัญตัสิมาคม
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การคา้ พ.ศ.���� หมวด 3 การดาํเนินกจิการของสมาคมการคา้ มาตรา 22 บญัญตัวิา่ "หา้มมใิหส้มาคมการคา้กระทาํการใด ๆ ดงัต่อ

ไปนี� (1) ประกอบวสิาหกจิโดยสมาคมการคา้นั �นเอง หรอืเขา้ดาํเนินการในการประกอบวสิาหกจิของสมาชกิ หรอืเขา้มสีว่นถอืหุน้ เป็น

หุน้สว่น หรอืรว่มทนุในการประกอบวสิาหกจิกบับุคคลใด ๆ เวน้แต่เป็นการถอืตราสารหนี� หรอืเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัที�จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยท์ี�มผีูบ้รจิาคหรอืมอบใหแ้ก่สมาคมการคา้ (2)..." มาตรา 23 บญัญตัวิา่ "หา้มมใิหส้มาคมการคา้แบง่ปันผลกาํไรหรอื

รายไดใ้หแ้ก่สมาชกิ..." และมาตรา 4 ใหนิ้ยาม "ผูป้ระกอบวสิาหกจิ หมายความวา่ บุคคลซึ�งประกอบธรุกจิทางการคา้ อุตสาหกรรม

หรอืการเงนิ และใหห้มายความรวมถงึบุคคลซึ�งประกอบธรุกจิอื�นในทางเศรษฐกจิที�รฐัมนตรจีะไดก้าํหนดในกฎกระทรวง" ซึ�งการ

ฝ่าฝืนมโีทษปรบัตามมาตรา 48 เชน่นี� แสดงวา่ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 230 ถงึมาตรา

237 ประกอบพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ.���� กาํหนดใหก้จิการสมาคมเชน่จาํเลยที� 1 จดัตั �งขึ�นเพื�อกจิการที�ไมแ่สวงหากาํไร

เทา่นั �น กลา่วคอืไมส่ามารถแบง่ปันผลกาํไรหรอืรายไดใ้หแ้ก่สมาชกิ ซึ�งจาํเลยที� 1 จดัทาํขอ้บงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ขอ้ 5

กาํหนดวตัถุประสงคข์องสมาคมดงัต่อไปนี� (1) เป็นศนูยร์วมของขอ้มลูดา้นตลาดตราสารหนี�และใหบ้รกิารขอ้มลูตราสารหนี� (2) สง่

เสรมิและพฒันาตลาดตราสารหนี� การทาํธรุกรรมเกี�ยวกบัตราสารหนี� เพื�อประโยชน์ของสมาชกิและผูม้สีว่นรว่มในตลาดตราสารหนี�

(3) สง่เสรมิ พฒันา และกาํหนดมาตรฐานและวธิปีฏบิตัใินการประกอบธรุกจิตราสารหนี� (4) กาํกบัดแูลสมาชกิใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ

ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัใินตลาดตราสารหนี� (5) สง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษา วจิยัเกี�ยวกบัตราสารหนี� รวม

ถงึรบัปรกึษาและใหค้วามเหน็ทางวชิาการที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนเผยแพรข่า่วสารประชาสมัพนัธเ์กี�ยวกบัตลาดตราสารหนี� (6) สง่เสรมิ

ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืระหวา่งสมาชกิ (7) ประนีประนอมและแกไ้ขขอ้พพิาทระหวา่งสมาชกิหรอืระหวา่งสมาชกิกบับุคคล

ภายนอกอนัเนื�องมาจากการประกอบธรุกจิดา้นตราสารหนี� (8) บาํเพญ็สาธารณประโยชน์และกระทาํกจิการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบั

วตัถุประสงคด์งักลา่วขา้งตน้ ไมป่รากฏวา่ไดร้ะบุวตัถุประสงคเ์พื�อแสวงหากาํไรในทางเศรษฐกจิไว ้สว่นวตัถุประสงคต์ามขอ้ 2 ที�วา่สง่

เสรมิและพฒันาตลาดตราสารหนี� การทาํธรุกรรมเกี�ยวกบัตราสารหนี�เพื�อประโยชน์ของสมาชกิและผูม้สีว่นรว่มในตลาดตราสารหนี� ก็

มคีวามหมายวา่จาํเลยที� 1 มวีตัถุประสงคส์ง่เสรมิและพฒันาตลาดตราสารหนี�เพื�อประโยชน์ของสมาชกิและผูม้สีว่นรว่มในตลาด

ตราสารหนี�ประการหนึ�ง และอกีประการหนึ�งคอืสง่เสรมิและพฒันาการทาํธรุกรรมเกี�ยวกบัตราสารหนี�เพื�อประโยชน์ของสมาชกิและผู้

มสีว่นรว่มในตลาดตราสารหนี� ซึ�งไมไ่ดก้าํหนดเพื�อแสวงหากาํไรในทางเศรษฐกจิ นอกจากนี�ขอ้บงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย

สว่นที� 6 มุง่เน้นควบคมุดแูลจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ สว่นที�ขอ้บงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ขอ้ 10 ขอ้ 116 ถงึขอ้

118 กาํหนดใหจ้าํเลยที� 1 เรยีกเกบ็คา่สมาชกิหรอืคา่โอนสทิธ ิคา่บาํรงุ คา่บรกิาร และคา่ยื�นคาํขอขึ�นทะเบยีนขอ้มลูตราสารหนี�ได ้ก็

เพื�อหารายไดด้าํเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี�กลา่วมา ไมม่ขีอ้บงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยขอ้ใดที�กาํหนดใหนํ้ารายไดไ้ป

แบง่ปันเป็นผลกาํไรแก่สมาชกิหรอืผูใ้ด ทั �งปรากฏขอ้เทจ็จรงิตามงบรายไดแ้ละรายจา่ย ที�คูค่วามไมโ่ตแ้ยง้กนัวา่จาํเลยที� 1 ไดร้บัเงนิ

รายไดส้นบัสนุนจากกระทรวงการคลงัซึ�งใชเ้พื�อดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ดว้ย ประกอบกบัศาลแรงงานกลางฟังขอ้เทจ็จรงิ

เกี�ยวกบัลกัษณะการประกอบกจิการของจาํเลยที� 1 วา่รายไดท้ี�มากกวา่รายจา่ยไมม่กีารแบง่ใหแ้ก่สมาชกิ แสดงวา่จาํเลยที� 1 เป็น

สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธรุกจิหลกัทรพัยท์ี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อทาํการสง่เสรมิการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยอ์นัมใิชเ่ป็นการหาผลกาํไร

หรอืรายไดแ้บง่ปันกนั เป็นการประกอบกจิการที�มไิดแ้สวงหากาํไรในทางเศรษฐกจิซึ�งมใิหนํ้าบทบญัญตั ิหมวด 11 คา่ชดเชย มาใช้

บงัคบัตามกฎกระทรวง (พ.ศ.����) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.���� ที�ศาลแรงงานกลางพพิากษามานั �น

ศาลฎกีาเหน็พอ้งดว้ย

พพิากษายนื
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ศาลแรงงานกลาง - นายภมูวิฒุ ิพทุธสอุตัตา
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