
การดําเนินคดีแบบกลุ่ม
กฎหมายเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์



ต้นแบบของกฎหมาย

❖ Federal Rules of Civil Procedure 

❖ Rule 23



ประโยชน์ของการดําเนินคดีแบบกลุ่ม

❖ เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่แตกต่างกันของคําพิพากษาในคดีที่มีมูล
เหตุอย่างเดียวกัน 

❖ เพื่อป้องกันการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

❖ เพื่ออํานวยความสะดวกในการฟ้องคดีที่ความเสียหายมี
จํานวนไม่มาก ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการฟ้องคดี



เงื่อนไขเบื้องต้น

Rule 23(a)  กําหนดไว้ 4 ประการ 

23(a)(1) numerosity จํานวนสมาชิกมากจนไม่สะดวกที่จะดําเนิน  
คดีแพ่งสามัญ 

23(a)(2) commonality ปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายร่วมกัน 

23(a)(3) typicality ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้เป็นอย่างเดียวกัน 

23(a)(4) adequacy ความสามารถอย่างเพียงพอของผู้แทนกลุ่ม
หรือทนายความของกลุ่ม



ประเภทคดี

Rule 23(b) กําหนดไว้ 4 ประเภท 

1. 23(b)(1)(A) 

2. 23(b)(1)(B) 

3. 23(b)(2) 

4. 23(b)(3)



ประเภทของการดําเนินคดีแบบกลุ่ม
❖ คดีที่จําเลยเสี่ยงต่อการรับผลทางคดีที่แตกต่างกัน 

❖ สมาชิกกลุ่มอาจได้รับการเยียวยาความเสียหายอย่างไม่เป็นธรรม (limited 
fund) 

❖ คดีที่ต้องการ injunctive relief หรือ declaratory relief ของศาลเพื่อประโยชน์ 
แก่สมาชิกกลุ่ม 

❖ คดีทั่วไปที่โจทก์เป็นผู้แทนเรียกร้องค่าเสียหายแก่สมาชิกกลุ่มหรือฟ้องจําเลย
กับสมาชิกกลุ่มเพื่อให้ชําระค่าเสียหายแก่โจทก์ ซึ่งต้องพิจารณา 

๑. ปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงร่วมกันในคดีเหนือกว่าของส่วนบุคคล 

๒. การดําเนินคดีแบบกลุ่มเป็นวิธีที่เหนือกว่าวิธีอื่นเพื่อความเป็นธรรมและประ
สิทธิภาพของกระบวนพิจารณา



ลักษณะคดีที่อาจมีการดําเนินคดีแบบกลุ่ม

❖ Consumer Rights 

❖ Securities and Antitrust 

❖ Environmental 

❖ Mass Torts 

❖ Civil Rights



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

❖ ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด ๔ 
การดําเนินคดีแบบกลุ่ม 

❖  มาตรา ๒๒๒/๑ ถึง มาตรา ๒๒๒/๔๙



ความเป็นมา

❖ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เสนอร่างกฎหมายการดําเนินคดีแบบกลุ่ม 

❖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้นํามาบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

❖ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและประกาศใช้บังคับ



หลักการที่สํานักงานฯเสนอ

❖ ใช้กับการดําเนินคดีแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

๑. การฟ้องคดีตามสิทธิที่รองรับโดยกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๒. การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๓. การฟ้องคดีในกรณีที่ไม่มีการชําระหนี้ตามหลักทรัพย์ที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ข้อแตกต่างระหว่าง 

คดีที่มีคู่ความจํานวนมากและการดําเนินคดีแบบกลุ่ม



คดีที่มีคู่ความหลายฝ่าย

❖ คดีที่มีโจทก์ร่วม จําเลยร่วม หรือผู้ร้องสอด 

❖ คู่ความฝ่ายที่มีจํานวนมากอาจมอบอํานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดดําเนินคดี
แทน 

❖ คู่ความทุกฝ่ายต้องปรากฏชื่อเป็นคู่ความในคดี 

❖ คู่ความต้องดําเนินคดีด้วยตนเอง 

❖ การเข้าเป็นคู่ความไม่ต้องขออนุญาตจากศาลและไม่มีการขอออก
จาการเป็นคู่ความ



คดีแบบกลุ่ม

❖ การเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นไปโดยผลของกฎหมายเมื่อศาลมีคําสั่ง
อนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่ม 

❖ สมาชิกกลุ่มอาจมีทั้งที่ระบุชื่อได้และระบุชื่อไม่ได้ 

❖ การดําเนินคดีแบบกลุ่มต้องได้รับอนุญาตจากศาล 

❖ สมาชิกกลุ่มสามารถขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้



เงื่อนไขตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง



ลักษณะตามกฎหมายไทย

❖ ใช้ในทุกประเภทของคดีแพ่ง ได้แก่ สัญญา  ละเมิด  และคดีพิเศษ
อื่น เช่น  คดีผู้บริโภค  คดีสิ่งแวดล้อม  คดีทรัพย์สินทางปัญญา  
คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 

❖ เป็นการดําเนินคดีวิสามัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 

❖ มีการดําเนินคดีแบบกลุ่มโดยฝ่ายโจทก์เท่านั้น 

❖ ศาลแขวงไม่มีอํานาจพิจารณาคดีแบบกลุ่ม



ลักษณะตามกฎหมายไทย

❖ มักเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ (ผู้เสียหายมีจํานวนมาก) 

❖ สมาชิกกลุ่มมีสิทธิออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

❖ ศาลต้องมีบทบาทในการคุ้มครองดูและประโยชน์แก่คู่ความที่
เป็นกลุ่มยิ่งกว่าคดีแพ่งทั่วไป 

❖ การดําเนินกระบวนพิจารณาทุกขั้นตอนต้องได้รับความเห็น
ชอบจากศาล



ลักษณะตามกฎหมายไทย

❖ คําพิพากษาผูกพันสมาชิกกลุ่มทุกคนที่ไม่ได้ขอออกจาก 
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

❖ บทบาทของทนายความฝ่ายคู่ความที่เป็นกลุ่มมีความสําคัญ 

❖ ค่าทนายความมีวิธีการคิดแบบใหม่ (เงินรางวัลทนาย) 

❖ วิธีการบังคับคดีที่แตกต่างไปจากคดีแพ่งสามัญ



ข้อแตกต่างระหว่างไทยและอเมริกัน

อเมริกัน 

❖ การดําเนินคดีแบบกลุ่มฝ่าย
โจทก์และฝ่ายจําเลย 

❖ กําหนดประเภทของคดีแบบกลุ่ม  

❖ คดีบางประเภทสมาชิกกลุ่มออก
จากกลุ่มไม่ได้และไม่ต้องส่ง
คําบอกกล่าว 

ไทย 

❖ การดําเนินคดีแบบกลุ่มฝ่าย
โจทก์เท่านั้น 

❖ ไม่กําหนดประเภทคดีแบบกลุ่ม  

❖ สมาชิกกลุ่มสามารถออกจาก 
กลุ่มได้และต้องส่งคําบอกกล่าว 
เสมอ



ขั้นตอนการพิจารณาของศาล



ขั้นตอนและวิธีการ

❖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด ๔ การดําเนินคดี
แบบกลุ่ม 

❖ ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
พ.ศ. ๒๕๕๙



โจทก์สมาชิกกลุ่ม ศาลคดีแพ่ง
๑.คําฟ้อง

๒.คําร้องขอดําเนินคดีแบบกลุ่ม
พิจารณาข้อ ๒ ก่อน

ไต่สวน ม.๒๒๒/๑๒

อนุญาต ไม่อนุญาต

พิจารณารับ ๑

ดําเนินคดี 
แบบสามัญ

ดําเนินคดี 
แบบกลุ่ม

พิจารณารับ ๑



ศาลอนุญาต ประกาศ
ออกจากสมาชิก 

กลุ่ม

หนังสือพิมพ์

สื่อวิทยุโทรทัศน์
ไปรษณีย์ตอบรับ

วิธีการอื่น

ยกเลิกการดําเนิน 
คดีแบบกลุ่ม

จําเลยยื่น 
คําให้การ

โจทก์วางเงิน 
ค่าใช้จ่าย

วันนัดพร้อม

สืบพยาน

ไกล่เกลี่ย อนุญาโตฯ

ตรวจพยานหลักฐาน

ยื่นบัญชี 
ระบุพยาน

ประนีประนอม 
ยอมความ

พิพากษาบังคับคดี



โจทก์ได้แสดงให้เห็น
ถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกัน

ของกลุ่มบุคคลที่ช
ัดเจนเพียงพอเพื่อ

ให้รู้ได้ว่าเป็น 

กลุ่มบุคคลใด (222/12(2))

คําฟ้องต
้องแสดง

โดยแจ้งช
ัดถึงข้ออ

้างที่

อาศัยเป็น
หลักแห่ง

ข้อหาขอ
งกลุ่มบุค

คลที่

มีลักษณ
ะเดียวกับ

โจทก์ (222/10)

โจทก์ได้แสดงให้เห็นว่าโจทก์เป็น
สมาชิกกลุ่ม (222/12(5))



เงื่อนไขตามมาตรา ๒๒๒/๑๒
(๑) สภาพแห่งข้อหา คําขอบังคับ และข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์และของกลุ่ม
บุคคล มีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๒๒/๑๐ 

(๒) โจทก์ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้
รู้ได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลใด 

(๓) กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินคดีอย่างคดีสามัญจะทําให้เกิดความ
ยุ่งยากและไม่สะดวก 

(๔) การดําเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่าการดําเนินคดีอย่างคดี
สามัญ 

(๕) โจทก์ได้แสดงให้เห็นว่าโจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดทั้งการได้
มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา ถ้ามี และโจทก์รวมทั้ง
ทนายความที่โจทก์เสนอให้เป็นทนายความของกลุ่มสามารถดําเนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่ม
บุคคลได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม



โจทก์ในคดีแบบกลุ่ม

❖ เป็นสมาชิกกลุ่มตาม ป.ว.พ.มาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕) 

❖ ได้สิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสุจริต ตามข้อกําหนดของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดําเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อ ๗



ขอบเขตของกลุ่มบุคคล



การกําหนดขอบเขต

❖ โจทก์ต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของกลุ่ม
บุคคลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้รู้ได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลใด (มาตรา 
๒๒๒/๑๒(๒)) 

❖ คําสั่งศาลที่อนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่ม ศาลอาจจํากัด
ขอบเขตของกลุ่มบุคคลให้ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้รู้ว่าเป็นกลุ่ม
บุคคลใดก็ได้ (มาตรา ๒๒๒/๑๒ วรรคสอง) 

❖ คําพิพากษาของศาลต้องกล่าวถึงลักษณะโดยชัดเจนของกลุ่ม
บุคคลหรือกลุ่มย่อยที่จะต้องถูกผูกพันตามคําพิพากษา 
(มาตรา ๒๒๒/๓๖(๒))



ข้อสังเกต

❖ การดําเนินคดีแบบกลุ่มเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

❖ สิทธิและหน้าที่ของคู่ความยังคงเป็นไปตามกฎหมายสารบัญญัติ 

❖ อํานาจฟ้องของโจทก์และสมาชิกกลุ่มยังอยู่ภายใต้บังคับของ 
มาตรา ๕๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง



กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

❖ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

❖ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 

❖ พ.ร.บ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

❖ พ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลัก
ทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

❖ พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐



การดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามกฎหมายอเมริกัน



Securities Fraud Class Action

❖ It arises when a group of people lose money in the stock 
market as a result of an allegedly fraudulent 
misstatement or omission by a corporation. 

❖ Shareholders whose portfolios dropped in value when the 
true facts are disclosed may wish to sue for the damages. 

❖ A lawsuit filed by investors who bought or sold a 
company’s securities within a period of time (class period) 
and suffered economic injury as a result of violations of 
the securities laws.



Concerning Laws

❖ Securities Exchange Act 1934, Section 10(b) 

❖ Securities and Exchange Commission Rule 10(b)-5 

❖ Federal Rules of Civil Procedure 23(b)(3)



Elements under the Laws

❖ the defendant make a representation or omission of 
material fact; 

❖ upon which the plaintiff justifiably relied; 

❖ which caused the plaintiff to suffer damage.



พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕



หมวด ๓  
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน 



มาตรา ๘๒

          ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน 
มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 
ให้บุคคลใด ๆ ที่ซ้ือหลักทรัพย์จากผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัท หรือเจ้า
ของหลักทรัพย์ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่และได้รับความเสียหายจากการ 
นั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้  

          บุคคลผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหน่ึงต้องเป็นผู้
ซื้อหลักทรัพย์ก่อนที่จะปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหน่ึงแต่ต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมี
ผลใช้บังคับ



หมวด ๓/๑  
การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ส่วนที่ ๒ 
หนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 



มาตรา๘๙/๑๘ 
          นอกจากการดําเนินการกับกรรมการตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในกรณีที่กรรมการกระทาการหรือละเว้นก
ระทําการใดอันเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็นเหตุใหก้รรมการผบู้ริหารหรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษ้ทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบ
ในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษ้ทได้  

          ในกรณีผผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อย 
กว่าร้อยละห้าของจํานวนสิทธิออกเสียงท้้งหมดของบริษัทได้แจ้งเป็นหนหังสือให้บริษัทดําเนิน
การตามวรรคหน่ึงแล้ว และบริษ้ทไม่ดําเนินการตามท่ีผู้ถือหุ้นแจ้งภายในหน่ึงเดือนนับแต่ 
วันท่ีแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ตามวรรคหน่ึงแทนบริษ้ทได้  

          ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดําเนินการกับกรรมการตามมาตราน้ีแทนบริษ้ท หากศาลเห็นว่า 
การใช้สิทธิของผู้ถืออหุ้นเป็นไปโดยสุจริต ให้ศาลมีอํานาจกําหนดให้บริษัทชดใช้ค่าใช้จ่ายตาม
จํานวนท่ีเห็นสมควรซ่ึงเกิดข้ึนจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการ 
กําหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลมีอานาจเรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย 



หมวด ๘ 
การกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ 



การกระทําอันไม่เป็นธรรม

❖ การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ                                                             
(False Dissemination) 

❖ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อเอาเปรียบบุคคลภายนอก                   
(Insider Trading) 

❖ การบิดเบือนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ชอบ                     
(Market Abuse or Manipulation)



การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ                                                             
(False Dissemination)



มาตรา ๒๔๐

          ห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คํา 
รับรองข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิด
ความสําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงานราคาซ้ือขายหลักทรัพย์หรือข้อมูล
อ่ืนใดที่เกี่ยวกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ โดยประการที่น่าจะ 
ทําให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสิน
ใจลงทุนในหลักทรัพย์



มาตรา ๒๔๑

          ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงินผล
การดําเนินงาน ราคาซ้ือขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลอ่ืนใดที่เก่ียวกับบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์โดยนําข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนอัน อาจก่อให้
เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญมาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ 
หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือโดยบิด
เบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ และได้เปิดเผยหรือให้
ความเห็นเก่ียวกับการวเิคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน โดยประ
การที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน
ในหลักทรัพย์ 



การใช้ข้อมูลภายในเพื่อเอาเปรียบบุคคลภายนอก                    
(Insider Trading)



มาตรา ๒๔๒

ห้ามมิให้บุคคลใดซ่ึงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับ บริษัท
ท่ีออกหลักทรัพย์กระทําการดังต่อไปน้ี 

(๑) ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่...  

(๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ
ไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนําข้อมูลนั้นไปใช้ประ
โยชน์ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซ้ือขา
ยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้น
แต่...



มาตรา ๒๔๔/๑
ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ รวมทั้งพนัก
งานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ซ่ึงรู้หรือครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับ
การสั่งซ้ือหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้ารายใดของบริ
ษัทหลักทรัพย์นั้นกระทําการ ดังต่อไปน้ี ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในประการที่น่า
จะทําให้ลูกค้ารายดังกล่าวเสียประโยชน์  

(๑) ส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคาสั่งซ้ือหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ี
ยวกับหลักทรัพย์นั้น โดยใช้โอกาสดําเนินการก่อนที่ตนจะดําเนินการตามคําสั่งของ
ลูกค้ารายดังกล่าวแล้วเสร็จ  

(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคําสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นโดยรู้หรือควรรู้
ว่าบุคคลน้้นจะอาศัยข้อมูลดังกกล่าวเพื่อทําการส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคาสั่งซ้ือหรือขาย
หลักทรัพย์ หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นได้ก่อนท่ีตนจะดําเนิน
การตามคําสั่งของลูกค้า รายดังกล่าวแล้วเสร็จ 



การบิดเบือนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ชอบ                     
(Market Abuse or Manipulation)



มาตรา ๒๔๔/๓

หา้มมิให้บุคคลใดกระทําการดังต่อไปน้ี  

(๑) ส่งคําสั่งซ้ือหรือขายหลักทรัพย์หรือซ้ือหรือขายหลักทรัพย์อัน 
เป็นการทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการ
ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์  

(๒) ส่งคาสั่งซ้ือหรือขายหลักทรัพย์หรือซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ใน
ลักษณะต่อเน่ืองกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณ
การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 



มาตรา ๒๔๔/๗

ห้ามมิให้บคคลใดส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคําสั่งซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 
เข้าไปในระบบซ้ือขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ โดยรู้หรือควรรู้ว่าการกระทําดังกล่าวนั้นน่า
จะทําให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและเป็นเหตุให้ระบบซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ล่าช้าหรือหยุดชะงัก



คําพิพากษาศาลฎีกา

❖ 5210/2549 

❖ 3356/2552 

❖ 18462/2555 

❖ 5046/2557 

❖ 5583/2557 

❖ 5653/2557



คําพิพากษาศลฎีกาที่ ๕๒๑๐/๒๕๔๙

               จําเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัด ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ มีจําเลยที่ 2 
ถึงที่ 6 เป็นกรรมการ โจทก์เป็นลูกค้าของจําเลยที่ 1 โดยทําสัญญาตัวแทนนายหน้าและบัญชีเดินสะพัดเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศกําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ให้กู้ยืมเงินแก่
ลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าวางเป็นประกัน เมื่อมีอัตราส่วน
ระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันรวมกับทรัพย์สินที่วางเป็นประกันหักด้วยหนี้ต่อมูลค่าของหลักทรัพย์
ที่วางเป็นประกันเท่ากับหรือตํ่ากว่าร้อยละ 15 ในวันทําการถัดจากวันที่มูลค่าลดลงในอัตราดังกล่าว ประกาศนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกและผู้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
ลูกค้าโดยรวม การที่จําเลยที่ 1 มีหนังสือแจ้งโจทก์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2539 ว่าหลักทรัพย์ของโจทก์ตามบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2539 มีอัตราส่วนลดลงเท่ากับร้อยละ 7.0511 ให้โจทก์ชําระเงินหรือ
นําตั๋วเงินหรือทรัพย์สินอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดมาประกันเพิ่มเติม โดยไม่บังคับขายหลักทรัพย์ 
เป็นการฝ่าฝืนต่อประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว ย่อมก่อความเสียหายแก่ประโยชน์
ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของโจทก์ผู้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทันทีนับแต่วันที่จําเลยทั้งหกฝ่าฝืน เมื่อ
ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 353, 354 เป็นความผิดอันยอมความได้ โจทก์ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทํา 
ดังกล่าวทราบเรื่องและรู้ตัวผู้กระทําความผิดในวันที่ 17 ตุลาคม 2539 แต่ไม่ได้ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายใน 3 
เดือน นับแต่วันดังกล่าว คดีโจทก์สําหรับข้อหานี้จึงเป็นอันขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 96



               การที่จําเลยที่ 1 มีหนังสือแจ้งโจทก์ให้ชําระเงินหรือนําตั๋วเงินหรือทรัพย์สินอื่นตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดมาประกันเพิ่มเติม แต่โจทก์มิได้วางประกันเพิ่มเติม ทั้งมิได้สั่งให้
จําเลยที่ 1 ขายหลักทรัพย์ตามข้อตกลงในสัญญาตัวแทนนายหน้าและบัญชีเดินสะพัด พฤติ
การณ์แสดงว่าโจทก์สมัครใจให้จําเลยที่ 1 ฝ่าฝืนไม่ดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของ
โจทก์ในวันถัดจากวันที่อัตราส่วนดังกล่าวลดลงตํ่ากว่าร้อยละ 15 ตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย แม้ต่อมาจําเลยที่ 1 
ได้ขายหลักทรัพย์ของโจทก์ไป โดยขณะขายหลักทรัพย์จะมีอัตราส่วนดังกล่าวลดลงอยู่ที่
ร้อยละ 20 ก็เป็นผลมาจากการผิดนัดผิดสัญญาไม่ชําระเงินหรือหาหลักประกันมาวางเพิ่ม
เติมตามสัญญาตัวแทนนายหน้าและบัญชีเดินสะพัดเท่านั้น เมื่อไม่ได้ความว่า จําเลยทั้ง
หกได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือได้กระทําการโดยทุจริต จึงมิใช่
การเอาไปเสีย ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมค่า หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินของ 
โจทก์อันจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ดูแลหรือที่อยู่ในความครอบครองของนิติบุคคล
นั้น ตามมาตรา 309 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๕๖/๒๕๕๒

               บริษัทมหาชนจํากัดเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 41 จึงมีอํานาจฟ้องตาม ป.วิ.พ. 
มาตรา 55 ทั้งการฟ้องคดีต่อศาลมิใช่การทํานิติกรรม แม้บริษัท
มหาชนจํากัดถูกระงับกิจการ (ถูกคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงการคลังให้ระงับกิจการ) ไม่สามารถดําเนินกิจการของตนได้ 
ก็ไม่ทําให้ไม่มีอํานาจฟ้อง



คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๔๖๒/๒๕๕๕
               ความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 
243 (2) เป็นการกระทําที่มีเจตนาทําการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในลักษณะต่อเนื่องกัน อันเป็นผลทําให้การซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทําดังกล่าวได้กระทําไปเพื่อชักจูงให้
บุคคลทั่วไปทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น พฤติการณ์ในลักษณะต่าง ๆ ของ 
จําเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ร่วมกันทําการซื้อขายหุ้นธนาคาร น. ในช่วงเกิดเหตุ จนทําให้
มีปริมาณในการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และมีระดับราคาเพิ่มสูง
ขึ้นโดยไม่มีข้อมูลหรือปัจจัยใดมาสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ ทั้งราคา 
หุ้นดังกล่าวก็เพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่มีข้อมูลใดที่จะส่งผลให้การซื้อขายหุ้นเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นของธนาคารอื่นที่มีสินทรัพย์และ
ผลประกอบการระดับเดียวกัน การซื้อขายหุ้นนี้จึงเป็นการซื้อขายหุ้นที่ผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาดอันเกิดจากการกระทําของจําเลยที่ 1 และที่ 2 แล้ว



               นอกจากนี้ การที่จําเลยที่ 2 มีคําสั่งซื้อหุ้นอันมีลักษณะเป็นการชี้นํานัก
ลงทุนทั่วไปว่ามีนักลงทุนจํานวนมากสนใจซื้อหุ้นดังกล่าวจนทําให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น 
หรือพฤติการณ์ของจําเลยที่ 1 และที่ 2 ที่มีการส่งคําสั่งซื้อโดยใช้คําสั่งย่อยคําสั่ง
ละ 10,000 หุ้น ก็เป็นไปตามความต้องการของจําเลยที่ 1 หรือที่ 2 เพื่อให้นัก
ลงทุนทั่วไปเข้าใจว่ามีนักลงทุนเป็นจํานวนมากสนใจซื้อหุ้นดังกล่าว จนมีนัก
ลงทุนทั่วไปซื้อหุ้นนี้จนมีราคาสูงขึ้นในวันนั้น ๆ ซึ่งหากจําเลยที่ 1 และที่ 2 
ต้องการซื้อหุ้นดังกล่าวไว้เก็งกําไรจริง ย่อมต้องเข้าซื้อหุ้นขณะที่มีราคาถูกแล้ว
รอไว้ขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกของตลาด พฤติการณ์ในการซื้อขายหุ้น
ดังกล่าวของจําเลยที่ 1 และที่ 2 ในขณะเกิดเหตุ หาใช่เป็นการซื้อเพื่อเก็งกําไรตาม
ที่นักลงทุนทั่วไปปฏิบัติกัน จึงเป็นการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน เป็นผลให้การ
ซื้อขายหุ้นดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาดเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทําการ
ซื้อหรือขายหุ้นดังกล่าว อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว



               มาตรา ๒๔๓  ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ 

               (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยรู้เห็น หรือตกลงกับ
บุคคลอื่นอันเป็นการอําพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าขณะใดขณะหนึ่ง
หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลักทรัพย์นั้นได้มีการซื้อหรือขายกันมาก หรือราคา 
ของหลักทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อ
สภาพปกติของตลาด 

               (๒) ห้ามมิให้ผู้ใดโดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่นทําการซื้อขายหลักทรัพย์
ในลักษณะต่อเนื่องกัน อันเป็นผลทําให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด และการกระทําดังกล่าวได้กระทําไปเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่ว
ไปทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นการกระทําโดยสุจริตเพื่อปกป้อง
ประโยชน์อันชอบธรรมของตน  

(มาตรา ๒๔๔/๓ ปัจจุบัน)



คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๘๓/๒๕๕๗

               บทบัญญัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
มาตรา 239 และ 240 มีเจตนารมณ์เพื่อจะจัดระเบียบและกํากับดูแลตลาดทุน 
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ อันเป็นมาตรการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ความผิด
ทั้งสองฐานนี้จึงเป็นความผิดต่อรัฐ รัฐเท่านั้นที่จะดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความ
ผิด เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหายในการกระทําความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว ผู้เสียหาย
ที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ฟ้องจําเลยทั้งสามได้ ปัญหานี้
เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอํานาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ 
เมื่อผู้เสียหายที่ 1 ไม่อาจเป็นโจทก์ร่วมได้ ก็ไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกา จึงไม่รับ
วินิจฉัยฎีกาของโจทก์ร่วม



               จําเลยที่ 1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขายตามมูลค่า
หลักทรัพย์ จําเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างของจําเลยที่ 1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส 
มีหน้าที่ดูแลให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่ผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ จําเลยที่ 2 
ในฐานะเจ้าหน้าที่การตลาดจึงเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ลงทุนและใกล้ชิดข้อมูลของหลักทรัพย์ 
ต้องติดต่อและให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ลงทุน คําปรึกษาและคําแนะนําดัง
กล่าวย่อมมีอิทธิพลต่อผู้ลงทุนที่จะตัดสินใจซื้อขายหรือไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ใด
ในปริมาณเท่าใด ยิ่งผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์มากย่อมทําให้มีมูลค่าการ
ซื้อขายมาก ส่งผลให้จําเลยที่ 1 ได้ค่าตอบแทนมาก การปฏิบัติหน้าที่ของจําเลยที่ 2 
จึงมีผลโดยตรงต่อกิจการของจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 2 จึงถือเป็นผู้ซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ตามบทบัญญัติมาตรา 239 ที่จะต้องปฏิบัติงาน
โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ คํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ไม่ให้คําแนะนําหรือข้อมูลที่
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุน



               การที่บุคคลใดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 มาตรา 239, 296 จะต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 
หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ และบุคคลนั้นต้องแพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อ
เท็จจริงใด ๆ อันอาจทําให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือ
ลดลง และข้อเท็จจริงนั้นต้องมิใช่ข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ด้วย ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําว่า "แพร่ข่าว" 
ไว้ หมายความว่า "กระจายข่าวออกไป" ซึ่งมีความหมายทํานองว่า เป็นการทําให้
บุคคลโดยทั่วไปในวงกว้างที่ต่าง ๆ ได้ทราบข่าวนั้นในเวลาเดียวกัน และการที่
จะทําเช่นนั้นได้ก็ต้องเป็นการใช้วิธีการเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชน หรือ
ทางเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยด้วย และการแพร่ข่าวตาม
มาตรา 239 ดังกล่าว จึงมิใช่เป็นเพียงการบอกกล่าวข้อความเท่านั้น



เนื่องจากตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 296 
ได้บัญญัติบทลงโทษของความผิดตามมาตรา 239 ไว้ว่า ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับเพราะการ
กระทําฝ่าฝืนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
เมื่อจําเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล ศาลจึงลงโทษจําเลยที่ 1 ได้เพียงโทษปรับเท่านั้น คดีจึงจําเป็น
ต้องพิจารณาว่า ผลประโยชน์ที่จําเลยที่ 1 ได้รับ หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทําผิดทั้งสาม 
กระทงมีเพียงใด ปัญหานี้โจทก์ไม่ได้นําสืบว่าในวันที่ 6, 7 และ 9 พฤศจิกายน 2535 ที่จําเลยที่ 
1 กระทําความผิด ลูกค้าของจําเลยที่ 1 สั่งซื้อและสั่งขายหุ้นผ่านจําเลยที่ 1 มีจํานวนเท่าใด 
และผลประโยชน์ที่จําเลยที่ 1 ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทําความผิดของจําเลยที่ 1 
มีเพียงใด ยังฟังไม่ได้ว่าผลประโยชน์ที่จําเลยที่ 1 ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับในกรณีดังกล่าว
มีจํานวนเพียงใดแน่ แต่เชื่อว่าการกระทําความผิดในแต่ละกระทงย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
จําเลยที่ 1 ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากมาตรา 296 ได้กําหนดโทษปรับของการกระ 
ทําความผิดไว้ ให้ปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรปรับจําเลยที่ 
1 ทั้งสามกระทง กระทงละ 500,000 บาท ตามอัตราโทษขั้นตํ่าดังกล่าว



               มาตรา ๒๓๙  ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ซึ่งรับผิด
ชอบในการดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ แพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อ
เท็จจริงใด ๆ อันอาจทําให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมี
ราคาสูงขึ้นหรือลดลง เว้นแต่จะเป็นการแพร่ข่าวในข้อเท็จจริงที่ได้
แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

                มาตรา ๒๔๐  ห้ามมิให้ผู้ใดแพร่ข่าวอันเป็นความเท็จให้
เลื่องลือจนอาจทําให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูง
ขึ้นหรือลดลง



               มาตรา ๒๙๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๓๙ 
มาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่
บุคคลนั้น ๆ ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทําฝ่าฝืนดัง
กล่าว แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ



คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๕๓/๒๕๕๗

การที่จําเลยที่ 1 เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ซ. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ควรที่จะกระทําการดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในนามของบริษัท 
แต่จําเลยทั้งสองกลับร่วมกันซื้อหุ้นบริษัท ว. จํากัด (มหาชน) จากตลาดหลักทรัพย์ในราคาตํ่า 
แล้วนํามาขายต่อให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ซ. จํากัด (มหาชน) ในราคาที่สูงกว่า ย่อมเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และก่อให้เกิดความเสีย
หายแก่บริษัทหลักทรัพย์ ซ. จํากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นการซื้อในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น 
โดยไม่จําต้องคํานึงว่าหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ ซ. จํากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นบริษัท ว. จํากัด 
(มหาชน) มาแล้วจะนําไปขายได้กําไรหรือขาดทุนในเวลาต่อมาหรือไม่ ทั้งการกระทําดังกล่าว 
เพียงผู้กระทํามีตําแหน่งเป็นกรรมการซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลก็เป็น
ความผิดแล้ว ไม่จําต้องพิจารณาว่าจําเลยที่ 1 มีหน้าที่เป็นผู้มีอํานาจในการสั่งซื้อหุ้นบริษัท ว. 
จํากัด (มหาชน) หรือไม่ การกระทําของจําเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 311 และมาตรา 313



ส่วนจําเลยที่ 2 มิได้เป็นกรรมการซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคล จึงไม่อาจเป็นตัวการในการกระทําความผิดร่วมกับ
จําเลยที่ 1 แต่การที่จําเลยที่ 2 เป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อหุ้นบริษัท ว. 
จํากัด (มหาชน) และดําเนินการเกี่ยวกับการถอนเงินจากบัญชีของ
จําเลยที่ 1 นํามาชําระค่าหุ้น ทั้งติดต่อสั่งขายหุ้นบริษัท ว. จํากัด 
(มหาชน) ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ซ. จํากัด (มหาชน) จึงเป็นการช่วย
เหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จําเลยที่ 1 กระทําความผิด อันเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 มาตรา 315



               พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรค
หนึ่ง มิใช่บทความผิดแต่เป็นบทบัญญัติให้สิทธิแก่บริษัทหรือผู้ถือ
หุ้นฟ้องร้องกรรมการบริษัท เรียกค่าสินไหมทดแทนกรณี
กรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือ
ระงับการกระทําดังกล่าว การที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทตาม 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง 
มาด้วยนั้น จึงเป็นการไม่ถูกต้อง



              มาตรา ๓๑๑  กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิด
ชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ 
กระทําการหรือไม่กระทําการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่นิติ 
บุคคลนั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท



               มาตรา ๓๑๓  กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิด
ชอบในการดําเนินงานของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ใด ฝ่าฝืนมาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ 
หรือมาตรา ๓๑๑ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับ
เป็นเงินสองเท่าของราคาทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่บุคคลดังกล่าว
ได้กระทําการฝ่าฝืนในมาตรานั้น ๆ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดัง
กล่าวต้องไม่ตํ่ากว่าห้าแสนบาท



               มาตรา ๓๑๕  ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วย
เหลือหรือให้ความสะดวกในการที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือผู้สอบบัญชี กระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา 
๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ 
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่ว่าก่อนหรือขณะ
กระทําความผิด ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ เว้น
แต่ผู้นั้นมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้น



               มาตรา ๘๒  ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาด
ข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญให้บุคคลใด ๆ ที่ซื้อหลักทรัพย์
จากผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์และ
ยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่และได้รับความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ 

               บุคคลผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรค
หนึ่ง ต้องเป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์ก่อนที่จะปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรค
หนึ่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเส
นอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ



               มาตรา ๘๕  ความรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ 
ให้มีผลเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิเรียก
ร้องค่าเสียหายได้จ่ายไปสําหรับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้นกับ
ราคาที่ควรจะเป็นหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามที่
สํานักงานกําหนดซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
นั้น บวกด้วยดอกเบี้ยของจํานวนส่วนต่างดังกล่าวสําหรับระ
ยะเวลาที่ถือหลักทรัพย์ตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดโดยเฉลี่ยที่
ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อยสี่แห่งตามที่สํานักงานกําหนดพึงจ่าย
สําหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป



พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
พ.ศ. ๒๕๔๖



ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีแบบกลุ่ม

หมวด ๖ 

การกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มาตรา ๙๒ ถึง ๑๐๐



การกระทําอันไม่เป็นธรรม

❖ การสร้างราคาในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

❖ การชักจูงให้ผู้อื่นซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเผยแพร่ข้อ
ความซึ่งเป็นเท็จหรือทําให้สําคัญผิด 

❖ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า



ความคาดหวัง

❖ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งที่ดีขึ้น 

❖ เพิ่มอํานาจต่อรองแก่คู่ความฝ่ายที่ด้อยกว่า 

❖ เพื่อเยียวยาความเสียหายให้ผู้เสียหายจํานวนมากดีกว่าเดิม 

❖ เพื่อควบคุมการใช้อํานาจทางธุรกิจที่เหนือกว่าโดยไม่ชอบ


