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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 10741/2559 พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ โจทก์

นาย ธ. กบัพวก จาํเลย

ป.อ. มาตรา 83

ป.ว.ิอ. มาตรา 39 (1)

พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� มาตรา 153

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 312, 315

จาํเลยที� 22 ทาํสญัญาเชา่ถงัแก๊สจาํนวน 42 ฉบบั กบัจาํเลยที� 11 ถงึที� 20 โดยไมม่เีจตนาใหม้ผีลผกูพนัในทางการคา้อยา่ง

แทจ้รงิ จาํเลยที� 1 และที� 2 เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนจาํเลยที� 22 อา้งสญัญาเชา่ถงัแก๊สอนัเป็นเทจ็ดงักลา่ว เพื�อตกแต่ง

บญัชโีดยสั �งใหบ้นัทกึรายไดค้า่เชา่ถงัแก๊สลงในบญัชแียกประเภทของจาํเลยที� 22 แลว้นํารายไดน้ั �นจดัทาํและสง่เป็นงบการเงนิต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อลวงบุคคลใด ๆ ใหห้ลงเชื�อวา่จาํเลยที� 22 มกีาํไรเพิ�มขึ�น สง่ผลใหม้ลูคา่หุน้ของจาํเลยที� 22 สงู

ขึ�น จงึเป็นความผดิตาม มาตรา 312 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� องคป์ระกอบความผดิตามมาตราดงั

กลา่วขอ้ความที�วา่ เพื�อลวงบุคคลใด ๆ เป็นเจตนาพเิศษซึ�งโจทกไ์ดนํ้าสบืถงึมลูเหตุจงูใจในการกระทาํความผดิของจาํเลยที� 1 และที�

2 แลว้วา่ สญัญาเชา่ถงัแก๊สดงักลา่วไมใ่ชส่ญัญาที�แทจ้รงิ แต่ทาํขึ�นเพื�อประสงคใ์หจ้าํเลยที� 22 อาศยัสญัญาเชา่ไปบนัทกึลงในบญัชี

และงบการเงนิวา่จาํเลยที� 22 มรีายไดเ้พิ�มขึ�นมากกวา่ความเป็นจรงิ งบการเงนินั �นเมื�อยื�นต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้

หลงัจากนั �นจะปรากฏแก่สาธารณชน ทาํใหส้าธารณชนเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัผลประกอบการของจาํเลยที� 22 จาํเลยที� 1 และที� 2 จงึมี

เจตนาเพื�อลวงบุคคลใด ๆ ครบองคป์ระกอบความผดิตาม มาตรา 312 แลว้ และการที�จาํเลยที� 1 และที� 2 ทาํสญัญากูย้มืเงนิกบัหา้ง

หุน้สว่นจาํกดั อ. และจาํเลยที� 21 โดยไมไ่ดม้กีารกูย้มืเงนิกนัจรงิ จดัทาํหรอืยนิยอมใหจ้ดัทาํบญัชใีหกู้ย้มืและบนัทกึรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการของจาํเลยที� 22 วา่ที�ประชมุอนุมตัใิหนิ้ตบุิคคลทั �ง 2 ราย กูย้มืเงนิ ซึ�งเป็นเทจ็ แลว้จาํเลยที� 22 สง่บนัทกึ

รายงานการประชมุดงักลา่วต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อลวงบุคคลใด ๆ ใหห้ลงเชื�อวา่มกีารใหกู้เ้งนิจรงิ และการรว่มกนัจดั

ทาํบญัชใีหกู้ย้มืและบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการโดยมจีดุประสงคใ์หบุ้คคลใดกต็ามที�เหน็บญัชแีละรายงานการประชมุดงั

กลา่วหลงเชื�อวา่มกีารใหกู้เ้งนิจรงิ ครบองคป์ระกอบความผดิตาม มาตรา 312 แลว้อกีกระทงหนึ�ง สว่นจาํเลยที� 3 ถงึที� 6 ที� 9 และที�

11 ถงึที� 20 แมไ้มอ่าจเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการทาํบญัชแีละการทาํงบการเงนิของจาํเลยที� 22 ดว้ย แต่การทาํสญัญาเชา่ถงัแก๊สที�ไมจ่รงิ

เป็นการชว่ยเหลอืหรอืใหค้วามสะดวกแก่จาํเลยที� 1 และที� 2 ใหอ้าศยัสญัญาเชา่ที�ไมจ่รงิหรอืเป็นเทจ็ไปลงในบญัชขีองจาํเลยที� 22

เพื�อลวงบุคคลใด ๆ จาํเลยที� 10 ซึ�งเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจของจาํเลยที� 21 กูย้มืเงนิอนัเป็นเทจ็เพื�อลวงบุคคลใด ๆ ทั �งที�ไมม่กีารกู้

เงนิกนัจรงิ จาํเลยที� 10 ลงลายมอืชื�อเป็นผูกู้ใ้นสญัญากูแ้ต่ไมเ่คยไดร้บัเงนิกูเ้ลยยอ่มรูว้า่ไมม่กีารกูย้มืเงนิกนัจรงิ การกระทาํของ

จาํเลยที� 10 และที� 21 จงึเป็นการชว่ยเหลอืหรอืใหค้วามสะดวกแก่จาํเลยที� 1 และที� 2 กระทาํความผดิตาม มาตรา 312 จาํเลยที� 3

ถงึที� 6 ที� 9 ถงึที� 21 จงึมคีวามผดิตาม มาตรา 315

ตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� หมวด 12 การควบบรษิทั บญัญตัถิงึข ั �นตอนและวธิกีารในการควบบรษิทั โดยใน

มาตรา 151 และ 152 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัที�ควบกนัแลว้ตอ้งขอจดทะเบยีนการควบบรษิทัต่อนายทะเบยีนภายในเวลาที�

กฎหมายกาํหนด เมื�อนายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนการควบบรษิทัแลว้ ใหบ้รษิทัเดมิหมดสภาพจากการเป็นนิตบุิคคล จงึไมไ่ดม้ลีกัษณะ
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เหมอืนกรณจีาํเลยที�เป็นบุคคลธรรมดาตาย การควบบรษิทัมผีลใหจ้าํเลยที� 22 หมดสภาพจากการเป็นนิตบุิคคลโดยผลของกฎหมาย

และตาม ป.ว.ิอ. มาตรา 39 (1) ที�กาํหนดวา่สทิธนํิาคดอีาญามาฟ้องยอ่มระงบัไปโดยความตายของผูก้ระทาํผดิกห็าไดก้าํหนดถงึกรณี

ที�จาํเลยซึ�งเป็นนิตบุิคคลควบบรษิทัดว้ยไม ่บรษิทัที�ควบกนัและจดทะเบยีนแลว้ยอ่มไดไ้ปทั �งทรพัยส์นิ หนี� สทิธ ิหน้าที� และความรบั

ผดิชอบของบรษิทัเหลา่นั �นทั �งหมดตาม มาตรา 153 แหง่ พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� การที�จาํเลยที� 22 ไดค้วบบรษิทักบั

บรษิทั ว. และเกดิเป็นบรษิทัใหม ่คอื บรษิทั ด. ความรบัผดิทางอาญาของจาํเลยที� 22 จงึไมร่ะงบัไปตาม ป.ว.ิอ. มาตรา 39 (1)

___________________________

โจทกฟ้์องและแกฟ้้องขอใหล้งโทษจาํเลยทั �งยี�สบิสองตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา

56, 274, 307, 308, 311, 312, 313 และ 315 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และ 91

จาํเลยทั �งยี�สบิสองใหก้ารปฏเิสธ

ศาลชั �นตน้พพิากษายกฟ้อง

โจทกอุ์ทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พพิากษากลบัเป็นวา่ จาํเลยที� 1 และที� 2 มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

พ.ศ.���� มาตรา 56 (1) ถงึ (3) ประกอบมาตรา 312 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จาํเลยที� 3 ถงึที� 21 มคีวามผดิตามพระราช

บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 315 จาํเลยที� 22 มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 56 (1) ถงึ (3) ประกอบมาตรา 274 วรรคหนึ�ง ความผดิฐานเป็นกรรมการของบรษิทัมหาชนจาํกดั

รว่มกนัทาํหรอืยนิยอมใหท้าํบญัชหีรอืเอกสารของนิตบุิคคลไมถ่กูตอ้งตรงต่อความเป็นจรงิ หรอืเป็นเทจ็เพื�อลวงบุคคลใด ๆ เป็นความ

ผดิหลายกรรมต่างกนั ใหล้งโทษจาํเลยที� 1 และที� 2 ทกุกรรมเป็นกระทงความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จาํคกุจาํเลย

ที� 1 และที� 2 คนละ 6 ปี รวม 2 กระทง จาํคกุคนละ 2 ปี ความผดิฐานรว่มกนักระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการชว่ยเหลอืหรอืให้

ความสะดวกแก่กรรมการซึ�งรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของนิตบุิคคล กระทาํความผดิตามมาตรา 312 จาํคกุจาํเลยที� 3 ถงึที� 10

คนละ 5 ปี ปรบัจาํเลยที� 11 ถงึที� 21 นิตบุิคคลคนละ 600,000 บาท ความผดิฐานเป็นบรษิทัที�ออกหลกัทรพัยไ์มร่ายงานงบการเงนิให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื�อนไขและวธิกีารที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด ปรบัจาํเลยที� 22 จาํนวน 100,000 บาท

คาํขอและขอ้หาอื�นใหย้ก ไมช่าํระคา่ปรบัใหจ้ดัการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29

โจทกแ์ละจาํเลยที� 1 ถงึที� 21 ฎกีา โดยอยัการสงูสดุรบัรองใหโ้จทกฎ์กีาในปัญหาขอ้กฎหมาย

ระหวา่งการพจิารณาของศาลฎกีา จาํเลยที� 7 และที� 8 ยื�นคาํรอ้งขอถอนฎกีา ศาลฎกีาอนุญาต ใหจ้าํหน่ายคดสีาํหรบัจาํเลยที�

7 และที� 8 เสยีจากสารบบความศาลฎกีา สว่นทนายจาํเลยที� 22 ยื�นคาํรอ้งฉบบัลงวนัที� 4 กรกฎาคม 2559 ขอใหศ้าลฎกีาวนิิจฉยั

ฐานะนิตบุิคคลของจาํเลยที� 22 เนื�องจากจาํเลยที� 22 ควบบรษิทักบับรษิทัเวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จาํกดั เกดิเป็นบรษิทัใหมช่ื�อ

บรษิทัดบับลิพ ีเอน็เนอรย์ี� จาํกดั (มหาชน) จาํเลยที� 22 จงึหมดสภาพจากการเป็นนิตบุิคคล สทิธนํิาคดอีาญามาฟ้องยอ่มระงบัไปตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 39 (1)



7/16/2020 10741/2559

https://deka.supremecourt.or.th/printing/deka# 3/7

ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ ขอ้เทจ็จรงิที�คูค่วามไมโ่ตเ้ถยีงกนัฟังยตุใินเบื�องตน้วา่ จาํเลยที� 1 และที� 2 เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจของ

จาํเลยที� 22 ซึ�งเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั จาํเลยที� 11 ถงึที� 20 เป็นบรษิทัจาํกดั มวีตัถุประสงคป์ระกอบกจิการโรงบรรจแุก๊สปิโตรเลี�ยม

เหลว จาํเลยที� 22 เป็นผูค้า้แก๊สรายใหญ่จะจดัหาถงัแก๊สใหแ้ก่โรงบรรจแุก๊สซึ�งเป็นผูค้า้สง่ลาํดบัรองลงมายมืถงัแก๊สโดยเรยีกคา่มดัจาํ

ถงัแก๊สไว ้เงนิมดัจาํดงักลา่วเดมิจาํเลยที� 22 ตอ้งนําลงไวใ้นหมวดหนี�สนิของบญัชงีบดลุ เมื�อลกูคา้สง่คนืถงัแก๊สสามารถเรยีกมดัจาํคนื

ไดท้นัท ีต่อมาเมื�อวนัที� 1 เมษายน 2547 จาํเลยที� 22 เปลี�ยนวธิกีารวางมดัจาํเป็นการเชา่ถงัแก๊ส โดยจาํเลยที� 22 ทาํสญัญาเชา่ถงั

แก๊สกบัจาํเลยที� 11 ถงึที� 20 รวมทั �งสิ�น 42 ฉบบั หลงัจากนั �นจาํเลยที� 22 นําเงนิคา่เชา่ถงัแก๊สลงบญัชแียกประเภทประจาํเดอืน

เมษายนถงึธนัวาคม 2547 และนําสง่งบการเงนิไตรมาสที� 2 และที� 3 กบังบการเงนิประจาํปี 2547 ของจาํเลยที� 22 ซึ�งผา่นการตรวจ

สอบของผูส้อบบญัชแีลว้ โดยนํารายไดท้ี�ลงในบญัชแียกประเภทมาลงในงบกาํไรขาดทนุวา่ ปี 2547 จาํเลยที� 22 มกีาํไร 178,440,072

บาท ยื�นต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจาํเลยที� 22 โดยจาํเลยที� 1 และที� 2 ทาํสญัญาใหกู้ย้มืเงนิแก่หา้งหุน้สว่นจาํกดั อรอุ

มาการก่อสรา้ง จาํนวน 77,000,000 บาท แบง่จา่ยเงนิใหแ้ก่ผูกู้เ้ป็น 2 งวด งวดแรกจาํนวน 60,000,000 บาท งวดที�สอง 17,000,000

บาท โดยในวนัที� 25 พฤษภาคม 2547 จาํเลยที� 1 และที� 2 ไดนํ้าเอายอดหนี�เงนิกูไ้ปลงในบญัชแียกประเภทของจาํเลยที� 22 และวนัที�

9 สงิหาคม 2547 จาํเลยที� 22 โดยจาํเลยที� 1 และที� 2 ทาํสญัญาใหกู้ย้มืเงนิแก่จาํเลยที� 21 โดยจาํเลยที� 10 เป็นผูแ้ทนนิตบุิคคล

จาํนวน 389,286,000 บาท แบง่จา่ยเงนิใหแ้ก่ผูกู้ ้7 งวด งวดที� 7 จาํนวนเงนิ 25,000,000 บาท ต่อมาวนัที� 2 กนัยายน 2547 จาํเลยที�

1 และที� 2 นําเอายอดหนี�เงนิกูไ้ปลงในบญัชแียกประเภทของจาํเลยที� 22 หลงัจากนั �นจาํเลยที� 1 นํารายงานการประชมุของคณะ

กรรมการจาํเลยที� 22 ครั �งที� 17/2547 ซึ�งมขีอ้ความระบุวา่ที�ประชมุคณะกรรมการไดอ้นุมตัใิหห้า้งหุน้สว่นจาํกดั อรอุมาการก่อสรา้ง กู้

ยมืเงนิ 300,000,000 บาท และใหจ้าํเลยที� 21 กูย้มืเงนิ 400,000,000 บาท ไปยื�นต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คดมีปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของจาํเลยที� 1 และที� 2 วา่ จาํเลยที� 1 และที� 2 กระทาํความผดิตามคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์

หรอืไม ่เหน็วา่ โจทกนํ์าสบืวา่ปรมิาณถงัแก๊สที�เป็นวตัถุแหง่สญัญาเชา่ไมถ่กูตอ้งตามที�ฝ่ายจาํเลยกลา่วอา้งและไมอ่ยูใ่นวสิยัที�จะสง่

มอบกนัไดจ้รงิ โดยไดค้วามจากนางสาววนัทสนีิ พยานโจทกว์า่ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2547 จาํเลยที� 22 มถีงัแก๊สขนาด 48 กโิลกรมั

จาํนวน 119,259 ถงั ซึ�งเป็นเอกสารที�จาํเลยที� 22 ยื�นต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่สญัญาเชา่ 42 ฉบบั ระบุจาํนวนถงัแก๊ส

ขนาด 48 กโิลกรมั มทีั �งสิ�น 181,040 ถงั แสดงใหเ้หน็วา่ ถงัขนาด 48 กโิลกรมั ไมว่า่จะเป็นถงัเก่าหรอืถงัใหมร่วมกนัแลว้มน้ีอยกวา่

จาํนวนถงัที�ระบุไวใ้นสญัญาเชา่ถงึ 61,781 ถงั และไดค้วามจากนางสาวศริภิรณ์ ผูส้อบบญัชขีองจาํเลยที� 22 วา่ ปี 2547 จาํเลยที� 22

ซื�อถงัแก๊สจากผูผ้ลติ 4 ราย ถงึ 5 ราย เป็นถงัขนาด 4 กโิลกรมั ขนาด 15 กโิลกรมั และขนาด 48 กโิลกรมั มยีอดรวมสั �งซื�อทั �งสิ�น

2,000,000 ถงั มลูคา่ประมาณ 1,800,000,000 บาท โดยซื�อจากผูผ้ลติรายบรษิทัแสงทองไทยผลติถงั จาํกดั เป็นเงนิประมาณ

1,300,000,000 บาท นายธรีะชยั ผูส้อบบญัชจีาํเลยที� 22 เป็นกรณพีเิศษ เบกิความเป็นพยานโจทกว์า่ จาํเลยที� 5 ชี�แจงวา่จาํเลยที�

22 จะใหโ้รงบรรจแุก๊สยมืถงัเก่า สว่นถงัใหมจ่ะใหเ้ชา่ จาํเลยที� 22 ไดว้า่จา้งบรษิทัแสงทองไทยผลติถงั จาํกดั ผลติถงัใหมม่มีลูคา่

ประมาณ 1,300,000,000 บาท ซึ�งจาํเลยที� 5 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัผลติถงัแก๊สดงักลา่ว แต่จากหลกัฐานปรากฏวา่บรษิทัแสงทอง

ไทยผลติถงั จาํกดั แจง้ต่อนิคมอุตสาหกรรมบางชนัเมื�อวนัที� 27 สงิหาคม 2547 วา่ขอเริ�มการผลติถงัแก๊ส ขนาด 4 กโิลกรมั โดยใน

บญัชผีลติภณัฑแ์ละวตัถุพลอยไดท้ี�ยื�นประกอบคาํขอระบุวา่บรษิทัแสงทองไทยผลติถงั จาํกดั มปีรมิาณการผลติเพยีง 132,000 ถงั

ต่อปี เทา่นั �น ต่อมาวนัที� 9 พฤศจกิายน 2547 นิคมอุตสาหกรรมบางชนัไดอ้อกใบอนุญาตผลติถงัแก๊ส ขนาด 4 กโิลกรมั ใหแ้ก่บรษิทั

แสงทองไทยผลติถงั จาํกดั โดยโจทกม์นีางสมรศร ีผูอ้าํนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางชนั เบกิความยนืยนัเอกสารดงักลา่ว และยงัได้

ความจากพนัตาํรวจโทไกรวทิย ์พนกังานสอบสวน วา่ จากการตรวจคน้สถานที�ทาํการของบรษิทัแสงทองไทยผลติถงั จาํกดั พบวา่

บรษิทัดงักลา่วผลติถงัแก๊สขนาด 4 กโิลกรมั เพยีงชนิดเดยีว และไมป่รากฏวา่บรษิทันี�มสีาขาอื�นอกี พนัตาํรวจตรเีทอดเกยีรติ

พนกังานสอบสวน กรมสอบสวนคดพีเิศษ เบกิความวา่ ตามสญัญาเชา่ถงัแกส็ทั �ง 42 ฉบบั ระบุวา่โรงบรรจแุก๊สทั �ง 10 โรง ไดร้บัถงั
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แก๊สไปทั �งหมดแลว้ พยานจงึตรวจสอบความมอียูจ่รงิของถงัแก๊ส พบวา่ปี 2547 บรษิทัผูผ้ลติถงัแก๊ส ขนาด 15 กโิลกรมั ม ี3 ราย

ไดแ้ก่ บรษิทัสหมติรถงัแก๊ส จาํกดั บรษิมัเมทเทลิเมท จาํกดั และบรษิทัชื�นศริ ิจาํกดั ขายใหจ้าํเลยที� 22 จาํนวน 538,748 ถงั แต่

สญัญาเชา่ถงัแก๊สขนาด 15 กโิลกรมั มจีาํนวน 868,500 ถงั สว่นถงัแก๊สขนาด 48 กโิลกรมั บรษิทัสหมติรถงัแก๊ส จาํกดั และบรษิทัชื�น

ศริ ิจาํกดั ขายใหจ้าํเลยที� 22 จาํนวน 62,729 ถงั แต่สญัญาเชา่ถงัแก๊สขนาด 48 กโิลกรมั มจีาํนวน 181,040 ถงั ดงันั �นจาํนวนถงัแก๊ส

ทั �งหมดที�ผูผ้ลติทั �ง 3 ราย สง่มอบใหจ้าํเลยที� 22 จงึมจีาํนวนน้อยกวา่จาํนวนถงัแก๊สที�ระบุในสญัญาเชา่ ที�จาํเลยที� 1 และที� 2 นําสบื

และฎกีาวา่ ปรมิาณถงัแก๊สที�อยูใ่นความครอบครองของจาํเลยที� 22 เป็นถงั 15 กโิลกรมั จาํนวน 2,340,365 ถงั เป็นถงั 48 กโิลกรมั

จาํนวน 278,518 ถงั มไิดม้จีาํนวนน้อยกวา่ที�ปรากฏในสญัญาเชา่นั �น เหน็วา่ ปรมิาณถงัแก๊สที�ฝ่ายจาํเลยนําสบืรวมถงัเก่าและถงัใหม่

เขา้ดว้ยกนั แต่สญัญาเชา่ถงัแก๊สเป็นถงัใหม ่สว่นถงัเก่าใหย้มื มไิดใ้หเ้ชา่ พยานหลกัฐานจาํเลยที� 1 และที� 2 จงึไมม่นํี�าหนกัหกัลา้ง

พยานหลกัฐานโจทกไ์ด ้โจทกนํ์าสบืต่อไปวา่ เงนิที�จาํเลยที� 11 ถงึที� 20 ชาํระคา่เชา่ถงัแก๊สใหแ้ก่จาํเลยที� 22 นั �นลว้นเป็นเงนิที�มาจาก

บญัชเีงนิฝากของจาํเลยที� 1 ทั �งสิ�น โดยไดค้วามจากนางสาววนัทสนีิวา่ ก่อนครบกาํหนดชาํระเงนิตามสญัญาเชา่แต่ละครั �งและทกุ

เดอืน จาํเลยที� 1 จะถอนเงนิออกจากบญัชอีอมทรพัยม์าไวใ้นบญัชกีระแสรายวนัของตนเอง แลว้จาํเลยที� 1 สั �งจา่ยเชค็ใหจ้าํเลยที� 11

ถงึที� 20 หลงัจากนั �นจาํเลยที� 11 ถงึที� 20 จะสั �งจา่ยเชค็ชาํระคา่เชา่ถงัแก๊สใหแ้ก่จาํเลยที� 22 นอกจากนี�ยงัปรากฏหลกัฐานทาง

ธนาคารวา่บญัชขีองจาํเลยที� 11 ถงึที� 20 ชว่งก่อนชาํระคา่เชา่ทกุครั �งมเีงนิคงเหลอืในบญัชเีพยีงหลกัหมื�นหรอืหลกัแสนเทา่นั �น แต่คา่

เชา่แต่ละครั �งเป็นเงนิ 1,800,000 บาทขึ�นไป แสดงใหเ้หน็วา่จาํเลยที� 11 ถงึที� 20 ไมม่คีวามสามารถในการชาํระคา่เชา่ได ้ที�จาํเลยที� 1

และที� 2 นําสบืและฎกีาวา่เชค็ที�จาํเลยที� 11 ถงึที� 18 จา่ยเป็นคา่เชา่ถงัแก๊สใหแ้ก่จาํเลยที� 22 นั �น ไมใ่ชเ่งนิที�รบัโอนมาจากจาํเลยที� 1

แต่เป็นเงนิที�จาํเลยที� 1 ชาํระหนี�เงนิกูใ้หแ้ก่โรงบรรจแุก๊สในกลุม่ของจาํเลยที� 5 เพราะโรงบรรจแุก๊สกลุม่ของจาํเลยที� 5 ใหจ้าํเลยที� 1

กูย้มืเงนิถงึ 13 ครั �ง นอกจากนี�จาํเลยที� 22 ยงัไดห้กัภาษกีารเชา่ถงัแก๊สนําสง่กรมสรรพากร จงึไมม่เีหตุผลเพยีงพอที�จาํเลยที� 1 จะ

จา่ยเงนิสว่นตวัจาํนวนถงึ 163,000,000 บาท เพยีงเพื�อคาดหมายวา่มลูคา่หุน้ของจาํเลยที� 22 จะปรบัตวัสงูขึ�น เหน็วา่ ขอ้ต่อสูข้อง

จาํเลยที� 1 และที� 2 ที�วา่จาํเลยที� 1 สั �งจา่ยเชค็ชาํระหนี�เงนิกูน้ั �นงา่ยต่อการกลา่วอา้ง อกีทั �งไมม่พียานหลกัฐานใดมาสนบัสนุน สว่น

การหกัภาษกีารเชา่นําสง่สรรพากรนั �นกเ็พื�อใหส้มจรงิวา่มรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่ถงัแก๊สจรงิ พยานหลกัฐานจาํเลยที� 1 และที� 2 จงึมนํี�า

หนกัน้อย สาํหรบัองคป์ระกอบความผดิตามมาตรา 312 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ขอ้ความที�วา่

เพื�อลวงบุคคลใด ๆ เป็นเจตนาพเิศษ ซึ�งโจทกไ์ดนํ้าสบืถงึมลูเหตุจงูใจในการกระทาํผดิของจาํเลยที� 1 และที� 2 แลว้วา่สญัญาเชา่ 42

ฉบบั ระหวา่งจาํเลยที� 22 กบัจาํเลยที� 11 ถงึที� 20 ไมใ่ชส่ญัญาที�แทจ้รงิ แต่ทาํขึ�นเพยีงเพื�อประสงคใ์หจ้าํเลยที� 22 อาศยัสญัญาเชา่ไป

บนัทกึลงในบญัชแีละงบการเงนิวา่จาํเลยที� 22 มรีายไดเ้พิ�มขึ�น 178,440,072 บาท มากกวา่ความเป็นจรงิ งบการเงนินั �นเมื�อยื�นต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ต.ล. แลว้ หลงัจากนั �นจะปรากฏแก่สาธารณชน ทาํใหส้าธารณชนเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัผลประกอบการของ

จาํเลยที� 22 จาํเลยที� 1 และที� 2 จงึมเีจตนาเพื�อลวงบุคคลใด ๆ ครบองคป์ระกอบความผดิตามมาตรา 312 แลว้กระทงหนึ�ง

กรณกีารใหกู้ย้มืเงนิ เหน็วา่ โจทกม์นีางสาววนัทสนีิ กบันายปัญญาภรณ์ เจา้หน้าที�บรหิารสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

และนางสาวศริาภรณ์ ผูส้อบบญัชขีองจาํเลยที� 22 เป็นพยานเบกิความยนืยนัการกระทาํความผดิของจาํเลยที� 1 และที� 2 วา่ จากการ

ตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิพบวา่เชค็เงนิกูง้วดแรกจาํนวน 60,000,000 บาท ลงวนัที� 25 พฤษภาคม 2547 ซึ�งตามบญัชขีองจาํเลยที�

22 บนัทกึวา่สั �งจา่ยใหแ้ก่หา้งหุน้สว่นจาํกดั อรอุมาการก่อสรา้ง เป็นเงนิใหกู้ ้กลบัถกูออกโดยระบุชื�อจาํเลยที� 1 เป็นผูร้บัเงนิ และมี

การนําเชค็เรยีกเกบ็เงนิเขา้บญัชสีว่นตวัของจาํเลยที� 1 และจากการสอบถอ้ยคาํนางสาวอรอุมาในชว่งเวลาดงักลา่ว นางสาวอรอุมาย

อมรบัวา่มกีารลงนามในสญัญากูจ้รงิ โดยมบุีคคลไมข่อเอย่นามใหล้งลายมอืชื�อ แต่ไมไ่ดร้บัเงนิตามสญัญากู ้ต่อมานางสาวอรอุมาขาย

หา้งหุน้สว่นของตนใหแ้ก่ผูใ้หญ่ทา่นหนึ�งไปเป็นเงนิ 50,000,000 บาท แมใ้นชั �นพจิารณานางสาวอรอุมาเบกิความต่อศาลวา่ เพิ�งทราบ

วา่นายชลอผูเ้ป็นสามกีูเ้งนิจากจาํเลยที� 1 แลว้ใหจ้าํเลยที� 22 จา่ยเงนิใหจ้าํเลยที� 1 เพื�อคนืเงนิกูก้ต็าม แต่คาํเบกิความของนางสาวอร
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อุมาไมอ่ยูใ่นรอ่งในรอย ไมน่่าเชื�อวา่ขอ้เทจ็จรงิจะเป็นดงัที�พยานเบกิความ ประกอบกบัขอ้ต่อสูข้องจาํเลยที� 1 และที� 2 กข็ดัต่อเหตุผล

และงา่ยต่อการกลา่วอา้งจงึไมม่นํี�าหนกัใหร้บัฟัง สว่นสญัญากูเ้งนิระหวา่งจาํเลยที� 22 กบัจาํเลยที� 21 นั �น จากการตรวจสอบของ

พยานโจทกพ์บวา่จาํเลยที� 22 จา่ยเงนิกูเ้ป็นเชค็ 7 ฉบบั แต่ไมม่ฉีบบัใดเลยที�จา่ยใหแ้ก่จาํเลยที� 21 ซึ�งผดิปกตวิสิยัที�ผูกู้ไ้มไ่ดร้บัเงนิกู้

เลยทั �ง ๆ ที�จาํเลยที� 21 จะตอ้งนําเงนิที�กูไ้ปซื�อวสัดกุ่อสรา้ง ยิ�งกวา่นั �นจาํเลยที� 21 มทีนุจดทะเบยีนเพยีง 1,000,000 บาท ไมอ่ยูใ่น

ฐานะที�จะชาํระหนี�เงนิกูไ้ดถ้งึ 389,286,000 บาท ได ้และการกูเ้งนิจาํนวนมากกลบัไมม่ทีรพัยส์นิใดเป็นหลกัประกนั คงมเีพยีงคาํมั �น

จากจาํเลยที� 22 เพยีงอยา่งเดยีววา่จะใหจ้าํเลยที� 21 รบังานก่อสรา้ง แต่หลงัจากนั �นเพยีง 2 เดอืน กม็กีารยกเลกิสญัญา ไมม่กีาร

ก่อสรา้งจรงิ พยานหลกัฐานโจทกม์นํี�าหนกัมั �นคงฟังไดว้า่ไมม่กีารกูเ้งนิกนัจรงิทั �ง 2 ราย ดงันั �นการนํายอดหนี�เงนิกูท้ ั �ง 2 ราย ลงใน

บญัชแียกประเภทของจาํเลยที� 22 และการจดัทาํบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการของจาํเลยที� 22 ครั �งที� 17/2547 วา่ คณะ

กรรมการอนุมตัใิหท้ั �ง 2 รายกู ้จงึเป็นการลงขอ้ความเทจ็ในบญัชแีละเอกสารของนิตบุิคคล สาํหรบัองคป์ระกอบความผดิตามมาตรา

312 ขอ้ความที�วา่ เพื�อลวงบุคคลใด ๆ เป็นเจตนาพเิศษ ซึ�งโจทกไ์ดนํ้าสบืถงึมลูเหตุจงูใจของจาํเลยที� 1 และที� 2 แลว้วา่รว่มกนั

กระทาํโดยมจีดุประสงคใ์หบุ้คคลใดกต็ามที�เหน็บญัชแีละรายงานการประชมุดงักลา่วหลงเชื�อวา่มกีารอนุมตัใิหกู้เ้งนิจรงิและมกีารกูย้มื

เงนิตามที�ไดร้บัการอนุมตั ิครบองคป์ระกอบความผดิตามมาตรา 312 แลว้อกีกระทงหนึ�ง จาํเลยที� 1 และที� 2 เป็นผูบ้รหิารของจาํเลย

ที� 22 กระทาํความผดิเสยีเอง จงึไมม่กีรรมการหรอืผูถ้อืหุน้คนใดไปแจง้ความวา่ไดร้บัความเสยีหาย แต่ในที�สดุจาํเลยที� 1 และที� 2 ก็

ถกูดาํเนินคดใีนความผดิฐานกระทาํผดิต่อหน้าที�ของกรรมการโดยทจุรติเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะที�เป็น

ทรพัยส์นิของนิตบุิคคล เบยีดบงัเอาทรพัยน์ั �นเป็นของตน และแสวงหาประโยชน์ที�มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 307, 308, 311 และ 313 ซึ�งศาลชั �นตน้และศาลอุทธรณ์พพิากษายกฟ้อง แต่

อยัการสงูสดุไมไ่ดร้บัรองใหฎ้กีาในความผดิฐานดงักลา่ว อนัมผีลทาํใหค้วามผดิฐานดงักลา่วถงึที�สดุ โจทกจ์ะแกฎ้กีาขอใหล้งโทษ

จาํเลยที� 1 และที� 2 ในความผดิตามมาตรา 307, 308, 311 และ 313 ไมไ่ด้

คดมีปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของจาํเลยที� 3 ถงึที� 6 กบัที� 9 และที� 11 ถงึที� 20 วา่ จาํเลยดงักลา่วกระทาํความผดิตามพระ

ราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 315 ตามคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์หรอืไม ่ขอ้เทจ็จรงิแยกออกเป็นสอง

กรณ ีกรณแีรก เหน็วา่ ขอ้เทจ็จรงิฟังไดต้ามที�ศาลฎกีาไดว้นิิจฉยัไวข้า้งตน้แลว้วา่ ปรมิาณถงัแก๊สที�เป็นวตัถุแหง่สญัญาเชา่ไมถ่กูตอ้ง

เนื�องจากถงัแก๊สที�จาํเลยที� 22 ครอบครองมจีาํนวนน้อยกวา่ที�ระบุในสญัญาเชา่ จงึไมอ่ยูใ่นวสิยัที�จะสง่มอบกนัไดจ้รงิ สญัญาเชา่ถงั

แก๊สทั �ง 42 ฉบบั ระหวา่งจาํเลยที� 22 กบัจาํเลยที� 11 ถงึที� 20 ไมใ่ชส่ญัญาที�มผีลผกูพนักนัอยา่งแทจ้รงิ และเงนิที�จาํเลยที� 11 ถงึที� 20

ชาํระคา่เชา่ถงัแก๊สใหแ้ก่จาํเลยที� 22 ลว้นเป็นเงนิที�มาจากบญัชเีงนิฝากของจาํเลยที� 1 ทั �งสิ�น เมื�อจาํเลยที� 3 เป็นกรรมการของจาํเลย

ที� 11 ถงึที� 15 และไดล้งนามในสญัญาเชา่ 3 ฉบบั จาํเลยที� 4 เป็นกรรมการของจาํเลยที� 16 ถงึ 18 ลงนามในสญัญาเชา่ 15 ฉบบั

จาํเลยที� 5 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของจาํเลยที� 11 ถงึที� 20 จาํเลยที� 6 เป็นกรรมการของจาํเลยที� 19 ลงนามในสญัญาเชา่ 3 ฉบบั จาํเลยที�

9 เป็นกรรมการของจาํเลยที� 14 ลงนามในสญัญาเชา่ 3 ฉบบั อกี 12 ฉบบั เป็นผูเ้ชา่รายอื�น และยงัไดค้วามจากทางนําสบืของโจทก์

วา่ จาํเลยที� 3 ถงึที� 5 เป็นเจา้ของหรอืเป็นหุน้สว่นในบรษิทัจาํเลยที� 11 ถงึที� 20 ในสดัสว่น 30 : 20 : 50 จาํเลยที� 5 รูจ้กัจาํเลยที� 2

เป็นสว่นตวั และจาํเลยที� 2 ชวนมาเป็นที�ปรกึษาของจาํเลยที� 22 จาํเลยที� 6 และที� 9 รบัจา้งจาํเลยที� 5 มาเป็นกรรมการของโรงบรรจุ

แก๊สดงักลา่ว ดงันั �นจงึเชื�อวา่จาํเลยที� 3 ถงึที� 6 และที� 9 ในฐานะผูถ้อืหุน้และในฐานะกรรมการของจาํเลยวา่เป็นนิตบุิคคลดงักลา่ว

ยอ่มจะตอ้งรบัรูป้รมิาณถงัแก๊สที�ตนรบัมอบวา่ไมม่อียูจ่รงิหรอืมจีาํนวนไมเ่พยีงพอตามสญัญาเชา่ และรูว้า่คูส่ญัญาไมม่เีจตนาผกูพนั

และปฏบิตัติามสญัญา ถงึแมจ้าํเลยที� 3 ถงึที� 6 ที� 9 และที� 11 ถงึที� 20 ไมอ่าจเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการทาํบญัชแีละการทาํงบการเงนิ

ของจาํเลยที� 22 กต็าม แต่กไ็มท่าํใหพ้น้ผดิ เพราะการทาํสญัญาเชา่ที�ไมจ่รงิเป็นการชว่ยเหลอืหรอืใหค้วามสะดวกแก่จาํเลยที� 1 และที�

2 ใหอ้าศยัสญัญาเชา่ที�ไมจ่รงิหรอืเป็นเทจ็ไปลงในบญัชขีองจาํเลยที� 22 เพื�อลวงบุคคลใด ๆ ฎกีาของจาํเลยที� 3 ถงึที� 6 ที� 9 และที� 11
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ถงึที� 20 ฟังไมข่ึ�น สว่นฎกีาของจาํเลยที� 9 ที�ขอใหศ้าลฎกีาลดโทษลงและรอการลงโทษแก่จาํเลยที� 9 นั �น เหน็วา่ ความผดิตามมาตรา

315 ระวางโทษดงัที�บญัญตัไิวใ้นมาตรา 312 คอืจาํคกุตั �งแต่หา้ปีถงึสบิปี และปรบัตั �งแต่หา้แสนถงึหนึ�งลา้นบาท ที�ศาลอุทธรณ์ลงโทษ

จาํคกุจาํเลยที� 9 มกีาํหนด 5 ปี จงึเป็นการลงโทษในอตัราขั �นตํ�าสดุแลว้ ไมส่ามารถลดโทษลงไดม้ากกวา่นี� ทั �งพฤตกิารณ์การกระ

ทาํความผดิของจาํเลยที� 9 เป็นเรื�องรา้ยแรง ที�ศาลอุทธรณ์ใชด้ลุพนิิจไมร่อการลงโทษจาํคกุแก่จาํเลยที� 9 จงึชอบแลว้ ฎกีาขอ้นี�ของ

จาํเลยที� 9 ฟังไมข่ึ�นเชน่กนั

กรณทีี�สองจาํเลยที� 10 และที� 21 ชว่ยเหลอืหรอืใหค้วามสะดวกแก่จาํเลยที� 1 และที� 2 กระทาํความผดิตามมาตรา 312 โดย

การทาํบญัชแีละบนัทกึขอ้ความในเอกสารของจาํเลยที� 22 วา่ จาํเลยที� 22 ใหห้า้งหุน้สว่น อรอุมาการก่อสรา้ง กบัจาํเลยที� 21 กูย้มื

เงนิอนัเป็นเทจ็ เพื�อลวงบุคคลใด ๆ หรอืไม ่เหน็วา่ ขอ้เทจ็จรงิฟังไดต้ามที�ศาลฎกีาวนิิจฉยัไวข้า้งตน้วา่สญัญากูเ้งนิระหวา่งจาํเลยที�

22 กบัหา้งหุน้สว่นจาํกดั อรอุมาการก่อสรา้ง กบัสญัญากูเ้งนิระหวา่งจาํเลยที� 22 กบัจาํเลยที� 21 นั �น ไมม่กีารกูเ้งนิกนัจรงิ ดงันั �น

การนํายอดหนี�เงนิกูด้งักลา่วลงในบญัชแียกประเภทของจาํเลยที� 22 และการจดัทาํบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการของจาํเลย

ที� 22 ครั �งที� 17/2547 วา่ คณะกรรมการอนุมตัใิหท้ั �ง 2 รายกู ้จงึเป็นการลงขอ้ความเทจ็ในบญัชแีละเอกสารของนิตบุิคคล จาํเลยที� 1

และที� 2 รว่มกนักระทาํโดยมจีดุประสงคใ์หบุ้คคลใดกต็ามที�เหน็บญัชแีละรายงานการประชมุดงักลา่วหลงเชื�อวา่มกีารอนุมตัใิหกู้เ้งนิ

จรงิและมกีารกูย้มืเงนิตามที�ไดร้บัการอนุมตั ิจาํเลยที� 21 โดยจาํเลยที� 10 ลงลายมอืชื�อเป็นผูกู้ใ้นสญัญากู ้แต่ไมเ่คยไดร้บัเงนิกูเ้ลย

ยอ่มรูว้า่ไมม่กีารกูย้มืเงนิกนัจรงิ การกระทาํของจาํเลยที� 10 และที� 21 จงึเป็นการชว่ยเหลอืหรอืใหค้วามสะดวกแก่จาํเลยที� 1 และที� 2

กระทาํความผดิฐานเป็นกรรมการของนิตบุิคคลลงขอ้ความเทจ็ในบญัชแีละเอกสารของนิตบุิคคล เพื�อลวงบุคคลใด ๆ ที�จาํเลยที� 10

และที� 21 ฎกีามานั �นฟังไมข่ึ�น

คดมีปัีญหาที�ตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของโจทกว์า่ ศาลอุทธรณ์ไมไ่ดพ้พิากษาปรบัจาํเลยที� 22 เป็นรายวนั ชอบหรอืไม ่เหน็วา่

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� หมวด 12 การควบบรษิทั บญัญตัถิงึข ั �นตอนและวธิกีารในการควบบรษิทัโดยใน

มาตรา 151 และ 152 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัที�ควบกนัแลว้ตอ้งขอจดทะเบยีนการควบบรษิทัต่อนายทะเบยีนภายในเวลาที�

กฎหมายกาํหนด เมื�อนายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนการควบบรษิทัแลว้ ใหบ้รษิทัเดมิหมดสภาพจากการเป็นนิตบุิคคล จงึไมไ่ดม้ลีกัษณะ

เหมอืนกรณจีาํเลยที�เป็นบุคคลธรรมดาตาย การควบบรษิทัมผีลใหจ้าํเลยที� 22 หมดสภาพจากการเป็นนิตบุิคคลโดยผลของกฎหมาย

และตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 39 (1) ที�กาํหนดวา่ สทิธนํิาคดอีาญามาฟ้องยอ่มระงบัไปโดยความตายของ

ผูก้ระทาํผดิกห็าไดก้าํหนดถงึกรณทีี�จาํเลยซึ�งเป็นนิตบุิคคลควบบรษิทัดว้ยไม ่บรษิทัที�ควบกนัและจดทะเบยีนแลว้ยอ่มไดไ้ปทั �ง

ทรพัยส์นิ หนี� สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบของบรษิทัเหลา่นั �นทั �งหมด ตามมาตรา 153 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั

พ.ศ.���� ขอ้อา้งตามคาํรอ้งฟังไมข่ึ�น ในสว่นของปัญหาคา่ปรบัรายวนันั �น เหน็วา่ ศาลอุทธรณ์ไมล่งโทษปรบัรายวนัเพราะเหตุวา่

โจทกม์ไิดบ้รรยายขอ้เทจ็จรงิวา่จาํเลยที� 22 ฝ่าฝืนหรอื ไมป่ฏบิตัติามมาตรา 56 (1) ถงึ (3) เป็นเวลานานเทา่ใดถอืวา่โจทกไ์มป่ระสงค์

ใหล้งโทษปรบัรายวนัตลอดเวลาที�ยงัมไิดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง แต่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏตามฟ้องและทางนําสบืของโจทกว์า่ จาํเลยที� 22 จดั

ทาํและสง่งบการเงนิไตรมาสที� 2 และที� 3 ของปี 2547 และงบการเงนิประจาํปี 2547 ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อวนัที� 13

สงิหาคม 2547 วนัที� 15 พฤศจกิายน 2547 และวนัที� 2 มนีาคม 2548 ตามลาํดบั โดยไมไ่ดป้ฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัชตีาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� กจ.��/���� ดงันั �นการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารที�คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนดจงึเกดิขึ�นตั �งแต่วนัที� 13 สงิหาคม 2547 แต่ต่อมาจาํเลยที� 22 ไดแ้กไ้ขงบการเงนิและยื�นงบการเงนิ

ฉบบัแกไ้ขต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้เมื�อวนัที� 27 มถุินายน 2548 ระยะเวลาที�จาํเลยที� 22 ยงัไมป่ฏบิตัใิหถ้กูตอ้งจงึนบั

ตั �งแต่วนัที� 13 สงิหาคม 2547 จนถงึวนัที� 26 มถุินายน 2548 ศาลฎกีาเหน็ควรปรบัเป็นรายวนัอกีวนัละ 1,000 บาท ที�ศาลอุทธรณ์

พพิากษาไมล่งโทษปรบัรายวนัจาํเลยที� 22 จงึไมต่อ้งดว้ยความเหน็ของศาลฎกีา ฎกีาของโจทกฟั์งขึ�น
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อนึ�ง ความผดิตามมาตรา 56 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� เป็นบทบญัญตัทิี�ใชบ้งัคบัแก่

นิตบุิคคล สว่นมาตรา 312 เป็นบทบญัญตัทิี�ใชบ้งัคบัแก่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ�งรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของนิตบุิคคล

ดงันั �นที�ศาลอุทธรณ์พพิากษาวา่จาํเลยที� 1 และที� 2 มคีวามผดิตามมาตรา 56 (1) ถงึ (3) ประกอบมาตรา 312 ไมถ่กูตอ้ง ศาลฎกีา

เหน็ควรแกไ้ขปรบับทเสยีใหมใ่หถ้กูตอ้งได้

พพิากษาแกเ้ป็นวา่ จาํเลยที� 1 และที� 2 มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา

312 ใหป้รบัจาํเลยที� 22 เป็นรายวนัอกีวนัละ 1,000 บาท ตั �งแต่วนัที� 13 สงิหาคม 2547 ถงึวนัที� 26 มถุินายน 2548 หากไมช่าํระคา่

ปรบัใหจ้ดัการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 สว่นโทษและนอกจากที�แกใ้หเ้ป็นไปตามคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์

(กฤษณ ีเยพทิกัษ-์โสภณ โรจน์อนนท-์สทิธชิยั โชคสวสัดิ �ไพศาล)

ศาลอาญากรงุเทพใต ้- นายผล อนุวตัรนิตกิาร

ศาลอุทธรณ์ - นายรุง่โรจน์ รื�นเรงิวงศ์

แหลง่ที�มา กองผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �นตน้ อ����/����

หมายเหตุ


