
7/16/2020 4554/2559

https://deka.supremecourt.or.th/printing/deka# 1/3

ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 4554/2559 พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ โจทก์

นายราเกซ สกัเสนา จาํเลย

ป.ว.ิอ. มาตรา 2 (4), 39 (1)

ป.พ.พ. มาตรา 65, 66, 1015

พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� มาตรา 15, 24

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 4, 14, 315

บรษิทัมหาชนจาํกดัเป็นนิตบุิคคลต่างหากจากผูถ้อืหุน้ และมสีทิธแิละหน้าที�ไดต้ามกฎหมาย จงึเป็นเจา้ของเงนิที�ใหกู้ย้มืไป

เมื�อมผีูเ้บยีดบงัเอาทรพัยด์งักลา่ว ยอ่มเป็นผูเ้สยีหายโดยตรงตาม ป.ว.ิอ.

การพจิารณาความผดิอาญาตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ยอ่มกระทาํโดยการพจิารณาและสบื

พยานในศาล ไมต่อ้งผา่นการตรวจสอบโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์่อน

ความรบัผดิทางอาญาคอืโทษ ผูก้ระทาํความผดิยอ่มไดร้บัเองเป็นรายบุคคลเฉพาะตวั แมต้วัการถงึแก่ความตาย ผูช้ว่ยเหลอื

ใหค้วามสะดวกแก่ตวัการยงัตอ้งรบัผดิในการกระทาํดงักลา่ว

___________________________

โจทกฟ้์องขอใหล้งโทษจาํเลยตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 3, 4, 307, 308, 311,

315, 334 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ใหจ้าํเลยรว่มกนัคนืหรอืใชเ้งนิจาํนวน 1,657,000,000 บาท แก่ผูเ้สยีหาย

จาํเลยใหก้ารปฏเิสธ

ศาลชั �นตน้พพิากษาวา่ จาํเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 307, 308,

311 ประกอบมาตรา 315 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทาํของจาํเลยเป็นกรรมเดยีวผดิต่อกฎหมายหลายบทตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่ละบทมอีตัราโทษเทา่กนั ลงโทษฐานชว่ยเหลอืหรอืใหค้วามสะดวกแก่กรรมการเบยีดบงัเอา

ทรพัยข์องนิตบุิคคลโดยทจุรติ ใหจ้าํคกุ 10 ปี และปรบั 1,000,000 บาท หากจาํเลยไมช่าํระคา่ปรบัใหจ้ดัการตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 29, 30 โดยใหก้กัขงัแทนคา่ปรบัเป็นเวลา 2 ปี ใหจ้าํเลยรว่มกนัใชเ้งนิคนืแก่ผูเ้สยีหาย 1,132,000,000 บาท

จาํเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พพิากษายนื

จาํเลยฎกีา
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ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ มปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของจาํเลยประการแรกวา่ ธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยก์าร จาํกดั (มหาชน)

เป็นผูเ้สยีหายตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ไดห้รอืไม ่เหน็วา่ ตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณชิย ์บรรพ 1 ลกัษณะ 2 บุคคลม ี2 ประเภท คอื บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล ซึ�งมาตรา 65 บญัญตัวิา่ นิตบุิคคลจะมขีึ�นไดก้แ็ต่

ดว้ยอาศยัอาํนาจแหง่กฎหมาย และมาตรา 66 บญัญตัวิา่ นิตบุิคคลยอ่มมสีทิธแิละหน้าที�ตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายดว้ย อนั

หมายความรวมถงึสทิธแิละหน้าที�ในทรพัยส์นิต่าง ๆ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 มาตรา 1015 บญัญตัิ

วา่ บรษิทัเมื�อไดจ้ดทะเบยีนแลว้ จดัวา่เป็นนิตบุิคคลต่างหากจากผูถ้อืหุน้ทั �งหลาย และพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.����

มาตรา 15 บญัญตัวิา่ บรษิทัมหาชน จาํกดั คอื บรษิทัประเภทหนึ�ง ดงันั �น ธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยก์าร จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทั

มหาชนจาํกดั จงึมฐีานะเป็นนิตบุิคคลต่างหากจากผูถ้อืหุน้ มสีทิธแิละหน้าที�ไดต้ามกฎหมาย รวมถงึการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิต่าง ๆ

ในคดนีี� ไดแ้ก่ เงนิจาํนวน 1,657,500,000 บาท ที�บรษิทัซติี�เทรดดิ�ง คอรป์อเรชั �น จาํกดั กูย้มืไปจากธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยก์าร

จาํกดั (มหาชน) สว่นผูถ้อืหุน้เป็นเจา้ของหุน้และรบัผดิจาํกดัเพยีงไมเ่กนิจาํนวนเงนิที�ยงัสง่ใชไ้มค่รบมลูคา่ของหุน้ตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 1096 กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดัมเีจตนารมณ์ใหป้ระชาชนรว่มลงทนุในกจิการต่าง ๆ ได้

อยา่งกวา้งขวาง พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� มาตรา 24 จงึบญัญตัใิหม้กีารเสนอขายหุน้ต่อประชาชน แต่วธิกีาร

เสนอขายหุน้ต่อประชาชนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื�อใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นองคก์รกาํกบัดแูลผูป้ระกอบธรุกจิและการทาํธรุกรรมต่าง ๆ ในตลาดทนุ โดยพระราช

บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 4 บญัญตัใิหบ้รษิทัมหาชนจาํกดัเป็นบรษิทัตามพระราชบญัญตันีิ�และ

บทบญัญตัใินหมวด 2 และหมวด 3 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารออกหลกัทรพัยแ์ละการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนไว ้ดงันั �น

ธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยก์าร จาํกดั (มหาชน) จงึเป็นนิตบุิคคลทั �งตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์พระราชบญัญตับิรษิทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ.���� และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� เป็นเจา้ของเงนิจาํนวน 1,657,500,000 บาท

ที�บรษิทัซติี�เทรดดิ�ง คอรป์อเรชั �น จาํกดั กูย้มืไปเมื�อมผีูเ้บยีดบงัเอาทรพัยด์งักลา่วไปดว้ยวธิกีารที�ไมช่อบตามที�โจทกฟ้์อง ธนาคาร

กรงุเทพฯ พาณชิยก์าร จาํกดั (มหาชน) ยอ่มไดร้บัความเสยีหายโดยตรง และเป็นผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญา และการพสิจูน์ความผดิอาญาตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ยอ่มกระทาํโดยการพจิารณาและ

สบืพยานในศาล ไมต่อ้งผา่นการตรวจสอบโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์่อนดงัจาํเลยอา้ง ฎกีา

ของจาํเลยขอ้นี�ฟังไมข่ึ�น

คดมีปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของจาํเลยอกีประการหนึ�งวา่ เมื�อนายเกรกิเกยีรต ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธนาคารกรงุเทพฯ

พาณชิยก์าร จาํกดั (มหาชน) ซึ�งโจทกฟ้์องในคดอีื�นอา้งวา่เป็นตวัการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 307, 308 และ 311 ไดถ้งึแก่ความตายระหวา่งการพจิารณา ศาลยงัไมม่คีาํพพิากษาถงึที�สดุวา่

นายเกรกิเกยีรตกิระทาํความผดิ ความผดิของจาํเลยในฐานะผูช้ว่ยเหลอืตามมาตรา 315 จงึระงบัดว้ยหรอืไม ่เหน็วา่ ตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 39 (1) บญัญตัเิพยีงวา่สทิธนํิาคดอีาญามาฟ้องยอ่มระงบัไปโดยความตายของผูก้ระทาํผดิ

มไิดห้มายความวา่ความผดิของนายเกรกิเกยีรตติอ้งระงบัไป ความรบัผดิทางอาญาคอืโทษ ผูก้ระทาํความผดิยอ่มไดร้บัเองเป็นราย

บุคคลเฉพาะตวั ตวัการกบัผูช้ว่ยเหลอืต่างตอ้งรบัผดิทางอาญาตามการกระทาํของตน เมื�อพยานหลกัฐานในสาํนวนหนกัแน่นเพยีงพอ

พสิจูน์วา่จาํเลยกระทาํความผดิฐานเป็นผูช้ว่ยเหลอืหรอืใหค้วามสะดวกในการที�กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึ�งรบัผดิชอบในการ

ดาํเนินงานของนิตบุิคคลกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 307, 308 และ 311

จาํเลยยอ่มตอ้งรบัผดิในการกระทาํดงักลา่ว ความผดิไมร่ะงบัไปดงัจาํเลยอา้ง ฎกีาขอ้นี�ของจาํเลยฟังไมข่ึ�นเชน่กนั สาํหรบัปัญหาอื�น

ตามฎกีาของจาํเลยนอกจากนี�เป็นขอ้ปลกียอ่ย ไมท่าํใหผ้ลของคาํพพิากษาเปลี�ยนแปลง จงึไมจ่าํตอ้งวนิิจฉยั
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พพิากษายนื

(จรินิต ิหะวานนท-์พศิฏิฐ ์สดุลาภา-กฤษณ ีเยพทิกัษ)์

ศาลอาญากรงุเทพใต ้- นางสาวดวงฤด ีคงหนู

ศาลอุทธรณ์ - นายสพุศิ ปราณตีพลกรงั

แหลง่ที�มา กองผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �นตน้ อ����/����

หมายเหตุ


