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บทที ่8 
ค่าเช่าทางเศรษฐกจิจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

สฤณ ีอาชวนันทกลุ 

8.1 บทนํา 

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย ์หมายถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีผูก้ระทาํผดิ 
ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบุคลากรในตลาดทุน อาทิ บริษทัหลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน หรือผูส้อบบญัชี ได้รับจากการฉ้อโกง ยกัยอก หลอกลวง หรือปิดบงัขอ้เท็จจริง เพื่อเบียดบงั
ผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน ผูถื้อหุ้น หรือนักลงทุนรายอ่ืนโดยไม่เป็นธรรม โดยละเมิด พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

การแสวงหาค่าเช่าจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพยม์กัจะกระทาํโดยบุคคลวงใน (insiders) ผูมี้อาํนาจ
ล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้น กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงผูท่ี้
ไม่ไดเ้ป็นบุคลากรของบริษทัแต่ล่วงรู้ขอ้มูลภายในโดยหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบ อาทิ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ผูส้อบบญัชี เจา้หนา้ท่ี ตลท. หรือเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นตน้  

นอกจากจะอาศยัขอ้มูลภายในแลว้ บุคคลวงในท่ีประสงค์จะแสวงหาค่าเช่ามกัจะตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ยกตวัอยา่งเช่น ผูท่ี้ประสงคจ์ะสร้างราคาหุน้ (“ป่ันหุน้”) มกัจะนิยมจา้งวานหรือ
หวา่นลอ้มบุคคลอ่ืนใหร่้วมมือกบัตน เพื่อใหส้ามารถหลอกล่อนกัลงทุนมาซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์หถึ้งระดบัท่ี
ตนตอ้งการ เพื่อลดความไม่แน่นอนในการทาํกาํไรและลดความเส่ียงท่ีจะตกเป็นเป้าการสอบสวนของทางการ 
เช่น จ้างวานผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทให้ปล่อยข่าวดีเก่ียวกับบริษัทท่ีปราศจากมูลความจริง จ้างวาน
เจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัหลกัทรัพยใ์หอ้าํพรางการซ้ือขายผา่นบญัชีตวัแทน เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุน้ี ค่าเช่าจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพยจึ์งมกัจะละเมิดกฎหมายหลายมาตราพร้อมกนัใน
กรณีเดียว นอกเหนือจากมาตราท่ีเป็นฐานความผิดโดยตรง เช่น การตกแต่งบญัชี ไม่รายงานการถือครอง
หลกัทรัพย ์แจง้ขอ้มูลเทจ็ จนถึงการใหก้ารสนบัสนุนของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2 ลกัษณะค่าเช่าและขั้นตอนการดาํเนินการของ ก.ล.ต. 

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพยท่ี์สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัจด
ทะเบียนหรือผูถื้อหุ้นในสาระสาํคญั สามารถแบ่งตามฐานความผิดใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มูลค่าความเสียหายท่ีตอ้งชดใชต้ามกฎหมาย และโอกาสในการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํผิดใน
แต่ละกรณีไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่8.1 โอกาสในการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิในตลาดหลกัทรัพย์ ฐานความผดิ และมูลค่าความเสียหาย
ทีต้่องชดใช้ตามกฎหมาย 

มาตรา ผู้กระทาํผดิ 
ฐานความผดิ  

หรือความรับผดิชอบทีล่ะเมดิ 
มูลค่าความเสียหายทีต้่อง

ชดใช้ตามกฎหมาย 
โอกาสในการแสวงหา 
ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

56 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ไม่จดัทาํและส่งงบการเงินและรายงาน
เก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ี ก.ล.ต. กาํหนด 

ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวนัละ 3,000 
บาทตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

จงใจตกแต่งบญัชีเพือ่ลวงผูถื้อหุน้และ
บุคคลอ่ืนท่ีจะเขา้มาซ้ือหุน้วา่บริษทัมี
กาํไรทั้งท่ีการดาํเนินงานมีผลขาดทุน 
หรือผูบ้ริหารจงใจตกแต่งบญัชีเพือ่
ยกัยอกเงินออกจากบริษทั 

59 กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรง
ตาํแหน่งบริหาร และผูส้อบ
บญัชีของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ 

ไม่จดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์องตนและของคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ดงักล่าวต่อ ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีกาํหนด 

ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 
บาทตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูล
ภายใน ไม่รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์
เน่ืองจากตอ้งการปกปิดมิใหผู้อ่ื้นทราบ
ความเคล่ือนไหวในการถือหลกัทรัพย์
ของตน 

82 บริษทัจดทะเบียน รวมทั้ง
กรรมการ ผูร่้วมจดัตั้งบริษทั ผู ้
จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ผูส้อบ
บญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น
ท่ีลงนามในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และหนงัสือช้ีชวน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนมี
ขอ้ความเทจ็ หรือขาดขอ้ความท่ีควร
ตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ส่วนต่างของเงินท่ีผูใ้ชสิ้ทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายไดจ่้ายไป 
กบัราคาท่ีควรจะเป็นหากมี
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึง
ตอ้งไม่ตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไว้
ของหลกัทรัพยน์ั้นบวกดว้ย
ดอกเบ้ียของจาํนวนส่วนต่าง
ดงักล่าว 

หลอกลวงนกัลงทุนในตลาดแรก (การ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่
ประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก) ดว้ยการเสนอ
ขายหลกัทรัพยใ์นราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าท่ี
แทจ้ริง (“ราคาท่ีควรจะเป็น”) ของ
หลกัทรัพยม์าก 

89/7 กรรมการและผูบ้ริหาร ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ 
ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์
สุจริต 

ปรับไม่เกินจาํนวนค่าเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ แต่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 
500,000 บาท ถา้กระทาํโดย
ทุจริตตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 
เท่าของค่าเสียหาย แต่ไม่ตํ่า
กวา่ 1 ลา้นบาท 

ทุจริตในทางท่ีทาํใหก้รรมการหรือ
ผูบ้ริหารไดรั้บผลประโยชน์ทางการเงิน
นอกเหนือจากท่ีพงึไดต้ามปกติและเบียด
บงัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ เช่น 
ยกัยอกเงินจากบริษทัและตกแต่งบญัชี
กลบเกล่ือนการยกัยอกดงักล่าว 

98 บริษทัหลกัทรัพย ์ กระทาํการใดๆ อนัจะทาํใหลู้กคา้หรือ
บุคคลทัว่ไปเขา้ใจผดิเก่ียวกบั
หลกัทรัพย ์หรือมีลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือเป็นการเอา
เปรียบลูกคา้หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปรับไม่เกิน 300,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 
บาทตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ฉวยโอกาสเอาเปรียบลูกคา้จากภาวะท่ีมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น เช่น ซ้ือหุน้ใน
พอร์ตลงทุนของตนเองตดัหนา้ลูกคา้ 
(front-running) หรือออกบทวเิคราะห์
เชียร์ใหซ้ื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีตน
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

113 บริษทัหลกัทรัพย ์ มิไดด้าํเนินการในฐานะนายหนา้ซ้ือ
ขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวธีิการท่ี ก.ล.ต. กาํหนด 

จาํคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับ
ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้ง
จาํทั้งปรับ 

ช่วยลูกคา้สร้างราคาหุน้หรือทุจริต เช่น 
ไม่บนัทึกการรับคาํสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของลูกคา้ ไม่รายงานธุรกรรมของลูกคา้
ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่จะเขา้ข่ายการ
ฟอกเงิน 

116 บริษทัหลกัทรัพย ์ มิไดด้าํเนินการในฐานะผูจ้ดัจาํหน่าย
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

จาํคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับ
ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้ง

จดัสรรหุน้ในทางท่ีไม่เป็นธรรมต่อนกั
ลงทุนรายยอ่ย เอ้ือประโยชน์ใหก้บันกั
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มาตรา ผู้กระทาํผดิ 
ฐานความผดิ  

หรือความรับผดิชอบทีล่ะเมดิ 
มูลค่าความเสียหายทีต้่อง

ชดใช้ตามกฎหมาย 
โอกาสในการแสวงหา 
ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

และวธีิการท่ี ก.ล.ต. กาํหนด จาํทั้งปรับ ลงทุนรายใหญ่หรือกลุ่มผลประโยชน์ 
เช่น ไม่เกบ็หลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณของ
บริษทั หรือเปิดเผยตวัเลขประมาณการ
ผลกาํไรใหก้บันกัลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน
ระยะเวลาเปิดจองหุน้ 

117, 
125, 
133, 
137, 
138 
และ 
139 

บริษทัหลกัทรัพย ์ มิไดด้าํเนินการในฐานะผูข้อจดัตั้ง
กองทุนรวม ผูจ้ดัการกองทุนรวม หรือ
ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี 
ก.ล.ต. กาํหนด 

ปรับไม่เกิน 300,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 
บาทตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ช่วยบริษทัผูอ้อกกองทุนเบียดบงั
ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น 
เปล่ียนเง่ือนไขในสาระสาํคญัในทางท่ี
ทาํใหผู้ถื้อหน่วยไดรั้บความเสียหาย 
หรือฉวยโอกาสจากภาวะผลประโยชน์
ทบัซอ้นแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
เช่น ซ้ือหุน้ในพอร์ตลงทุนของตนเองตดั
หนา้ลูกคา้ (front-running) 

127 
และ 
128 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม 

มิไดด้าํเนินการในฐานะผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี 
ก.ล.ต. กาํหนด 

ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 
บาทตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ช่วยบริษทัผูอ้อกกองทุนเบียดบงั
ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น 
ยอมใหบ้ริษทัจดัการกองทุนเปล่ียน
เง่ือนไขในสาระสาํคญัในทางท่ีทาํใหผู้ ้
ถือหน่วยไดรั้บความเสียหาย 

238, 
239 

บริษทัหลกัทรัพย ์หรือผูซ่ึ้ง
รับผดิชอบในการดาํเนิน
กิจการของบริษทัหลกัทรัพย ์
หรือบริษทัออกหลกัทรัพย ์
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
หลกัทรัพย ์

(238) บอกกล่าวขอ้ความอนัเป็นเทจ็
หรือขอ้ความใดโดยเจตนาใหผู้อ่ื้น
สาํคญัผดิในขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะ
การเงิน ผลการดาํเนินงาน หรือราคาซ้ือ
ขายหลกัทรัพย,์ (239) แพร่ข่าวเก่ียวกบั
ขอ้เทจ็จริงใดๆ ท่ียงัไม่ไดแ้จง้กบั ตลท. 
แลว้ อนัอาจทาํใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจวา่
หลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงข้ึนหรือ
ลดลง 

จาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
เป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ผลประโยชน์ท่ีบุคคลนั้นๆ
ไดรั้บหรือพึงจะไดรั้บเพราะ
การกระทาํฝ่าฝืนดงักล่าว แต่
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ช่วยเหลือลูกคา้ในการสร้างราคาหุน้ 
หรือทุจริตเพือ่ผลประโยชน์ของตนเอง 
เช่น แพร่ข่าวเทจ็เพือ่ดึงดูดใหน้กัลงทุน
รายยอ่ยเขา้มาซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ตนลงทุน
ไปก่อนหนา้ เพือ่ขายทาํกาํไรจากราคา
หุน้ท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

241 บุคคลใดกต็าม ทาํการซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือ
เสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ
หรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย
ซ่ึงหลกัทรัพย ์ในประการท่ีน่าจะเป็น
การเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดย
อาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์
ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนและตนได้
ล่วงรู้มาในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น 

จาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
เป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ผลประโยชน์ท่ีบุคคลนั้นๆ
ไดรั้บหรือพึงจะไดรั้บเพราะ
การกระทาํฝ่าฝืนดงักล่าว แต่
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ใชข้อ้มูลภายในในการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์

243 
และ 
244 

บุคคลใดกต็าม ทาํการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยรู้เห็น
หรือตกลงกบับุคคลอ่ืนอนัเป็นการอาํ
พราง เพือ่ใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิไปวา่ 
หลกัทรัพยน์ั้นไดมี้การซ้ือหรือขายกนั
มาก หรือราคาของหลกัทรัพยน์ั้นได้
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่มีการ

จาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
เป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ผลประโยชน์ท่ีบุคคลนั้นๆ
ไดรั้บหรือพึงจะไดรั้บเพราะ
การกระทาํฝ่าฝืนดงักล่าว แต่
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาท 

สร้างราคาหลกัทรัพย ์(“ป่ันหุน้”) 



330 บทท่ี 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

มาตรา ผู้กระทาํผดิ 
ฐานความผดิ  

หรือความรับผดิชอบทีล่ะเมดิ 
มูลค่าความเสียหายทีต้่อง

ชดใช้ตามกฎหมาย 
โอกาสในการแสวงหา 
ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

เปล่ียนแปลง อนัไม่ตรงต่อสภาพปกติ
ของตลาด 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

246 บุคคลใดกต็ามท่ีถือหลกัทรัพย์
เพิ่มข้ึนหรือลดลงทุกร้อยละ 5 

ไม่รายงานถึงจาํนวนหลกัทรัพยทุ์กร้อย
ละ 5 ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในเวลาท่ี
กาํหนด (วนัทาํการถดัจากวนัท่ีไดม้า
หรือจาํหน่ายหลกัทรัพย)์ 

จาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกิน 500,000 บาท และปรับอีก
ไม่เกินวนัละ 10,000 บาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัให้
ถูกตอ้ง หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

สร้างราคาหลกัทรัพย ์ประกอบกบัใช้
ขอ้มูลภายในในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

247 บุคคลใดกต็ามท่ีไดม้าหรือ
กลายเป็นผูถื้อหลกัทรัพยถึ์ง
ร้อยละ 25 ข้ึนไป (ถือวา่เป็น
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พือ่ 
ครอบงาํกิจการ เวน้แต่เป็น
มรดก) 

ไม่ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี 
ก.ล.ต. กาํหนด 

จาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกิน 500,000 บาท และปรับอีก
ไม่เกินวนัละ 10,000 บาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัให้
ถูกตอ้ง หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ฉวยโอกาสครอบงาํกิจการโดยหลีกเล่ียง
การทาํคาํเสนอซ้ือต่อผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
หรือหลอกล่อใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนยอมขาย
ในราคาท่ีตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เช่น ดว้ย
การแสดงขอ้มลูเทจ็หรือแสดงขอ้มูลไม่
ครบถว้นในคาํเสนอซ้ือ 

287 ผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์

แสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็นไป
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ย
ผูส้อบบญัชีหรือขอ้กาํหนดเพิ่มเติม
ตามท่ี ก.ล.ต. กาํหนด หรือทาํรายงาน
เทจ็ 

จาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจาํ
ทั้งปรับ 

ช่วยกรรมการหรือผูบ้ริหารยกัยอกเงิน 
หุน้ และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดของบริษทั
จดทะเบียน ทาํใหบ้ริษทัและผูถื้อหุน้
เสียหาย 

307, 
308, 
311 
และ 
312 

กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคล
ใดซ่ึงรับผดิชอบในการ
ดาํเนินงานของนิติบุคคลใด
ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึง
ไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการ
ทรัพยสิ์นของนิติบุคคล
ดงักล่าว หรือทรัพยสิ์นท่ีนิติ
บุคคลดงักล่าวเป็นเจา้ของ
รวมอยูด่ว้ย 

(307) ทุจริตจนเป็นเหตุใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็น
ทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั้น, (308) 
เบียดบงัเอาทรัพยน์ั้นเป็นของตนหรือ
บุคคลท่ีสามโดยทุจริต, (311) กระทาํ
การหรือไม่กระทาํการเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ย
กฎหมาย เพือ่ตนเองหรือผูอ่ื้นอนัเป็น
การเสียหายแก่นิติบุคคลนั้น, (312) 
กระทาํหรือยนิยอมใหก้ระทาํการ
ทาํลายหรือปลอมแปลงเอกสาร ลง
ขอ้ความเทจ็หรือทาํบญัชีไม่ครบถว้น
ไม่ถูกตอ้ง เพื่อลวงใหนิ้ติบุคคล
ดงักล่าวหรือผูถื้อหุน้ขาดประโยชน์อนั
ควรได ้

จาํคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับ
เป็นเงิน 2 เท่าของราคา
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ท่ี
บุคคลดงักล่าวได ้กระทาํการ
ฝ่าฝืนในมาตรานั้น ๆ แต่ทั้งน้ี
ค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่ตํ่ากวา่
500,000 บาท 

ยกัยอกเงิน หุน้ และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืน
ใดของบริษทัจดทะเบียน ทาํใหบ้ริษทั
และผูถื้อหุน้เสียหาย เพือ่ประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอ่ื้น 

315 บุคคลใดกต็าม ช่วยเหลือหรือใหค้วามสะดวกในการท่ี
กรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึง
รับผดิชอบในการดาํเนินงานของนิติ
บุคคล หรือผูส้อบบญัชี กระทาํ
ความผดิตามท่ีบญัญติัใน มาตรา 287 
มาตรา 306 มาตรา 307 มาตรา 308 
มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 หรือ 
มาตรา 312 

ตอ้งระวางโทษดงัท่ีบญัญติัไว้
ในมาตรานั้น ๆ เวน้แต่ผูน้ั้น
มิไดรู้้ถึงการช่วยเหลือหรือให้
ความสะดวกนั้น 

ช่วยกรรมการหรือผูบ้ริหารยกัยอกเงิน 
หุน้ และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดของบริษทั
จดทะเบียน ทาํใหบ้ริษทัและผูถื้อหุน้
เสียหาย 

ท่ีมา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 
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ขั้นตอนการดาํเนินการของ ก.ล.ต. ต่อกรณีละเมิด พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. การดาํเนินการทางบริหาร 

ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บความเห็นชอบหรือข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ พ.ร.บ. สัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้  พ.ร.บ. ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ร.บ.กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  พ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้หากบุคคล
ดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่อง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว  ้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง, คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั แลว้แต่กรณี อาจสัง่ใหบุ้คคลนั้นแกไ้ขหรือมีคาํสัง่ลงโทษทางปกครอง เช่น ภาคทณัฑ ์สั่งพกั
หรือเพิกถอนใบอนุญาต การให้ความเห็นชอบหรือการข้ึนทะเบียนได ้ถา้ผูถู้กสั่งโทษไม่เห็นดว้ย ก็มีวิธีในการ
ยืน่อุทธรณ์ได ้ 

2. การดาํเนินคดีอาญา  

ก.ล.ต. จะพิจารณาขอ้มูลต่างๆ ท่ีน่าสงสัยไม่ว่าจะมาจากระบบการติดตามและตรวจสอบของ ก.ล.ต. 
ตลท. หรือองคก์รภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) ขอ้ร้องเรียน ข่าว ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไป 
ถา้พบว่าไม่มีมูล ก็จะยติุการตรวจสอบไวเ้พียงเท่านั้น แต่หากพบว่ามีมูลก็จะดาํเนินการตรวจสอบและ/หรือหา
หลกัฐานเพิ่มเติม และพิจารณาวา่เขา้ข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ หรือไม่  

ถา้หากพบว่าไม่ไดฝ่้าฝืน ก็จะยติุการตรวจสอบไวเ้พียงเท่านั้น แต่หากพบว่าฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ 
ก.ล.ต. จะพิจารณาความผิดหรือบทบญัญติัท่ีฝ่าฝืนว่าสามารถเปรียบเทียบปรับไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบในวง
กวา้งไดห้รือไม่ โดยมาตรา 317 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ แห่ง พ.ร.บ.กองทุน
ฯ มาตรา 43 แห่ง พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ และมาตรา 155 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฯ กาํหนดให้
ความผดิตามประเภทท่ีกาํหนด สามารถเปรียบเทียบความผดิไดโ้ดยคณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัแต่งตั้ ง ซ่ึงมีกรรมการจาํนวน 3 คน ประกอบด้วยผูแ้ทนจากสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  
กระทรวงการคลงั   และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใหถื้อวา่คดีเป็นอนัเลิกกนัหากไดย้อมรับการเปรียบเทียบ
และชาํระค่าปรับครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

หากคณะกรรมการเปรียบเทียบยินยอม ก็จะทาํการเปรียบเทียบปรับและจะถือว่าคดีถึงท่ีสุด แต่ถา้
คณะกรรมการเปรียบเทียบไม่ยินยอม ผูก้ระทาํผิดไม่ยินยอมเขา้รับการเปรียบเทียบปรับ หรือเปรียบเทียบปรับ
ไม่ไดเ้น่ืองจากการกระทาํผิดไดส่้งผลกระทบในวงกวา้ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็จะดาํเนินการกล่าวโทษต่อ
พนกังานสอบสวน 

ในขั้นตอนน้ีจะตอ้งพิจารณาวา่ความผดิท่ีไดก้ระทาํลงไปนั้น เป็นความผดิประเภทใด ถา้เป็นความผดิท่ี
เก่ียวกบัการทุจริตของผูบ้ริหาร, การป่ันหุ้น, การใชข้อ้มูลภายใน หรือการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไม่ได้
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รับอนุญาต ก.ล.ต. จะตอ้งกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยติุธรรม 
แต่ถา้เป็นความผิดอ่ืนๆ ก็จะกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบงัคบัการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

หลงัจากทาํการสอบสวนแลว้ หากพนกังานสอบสวนเห็นว่ามีการกระทาํท่ีเขา้ข่ายเป็นการปฏิบติัฝ่าฝืน
กฎหมาย ก็จะส่งเร่ืองใหก้บัพนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณา ถา้พนกังานอยัการพิจารณาไม่ยื่น
ฟ้อง จะถือว่าคดีถึงท่ีสุด แต่ถา้พนักงานอยัการมีคาํสั่งยื่นฟ้องต่อศาลอาญา คดีก็จะถูกส่งให้ศาลชั้นตน้เป็นผู ้
พิจารณา หากศาลชั้นตน้ตดัสินว่าผิดจริง แลว้จาํเลยไม่ยื่นอุทธรณ์ ก็จะถือว่าคดีถึงท่ีสุด แต่หากจาํเลยยื่น
อุทธรณ์ คดีก็ถูกส่งไปพิจารณาท่ีศาลอุทธรณ์ ในทาํนองเดียวกนัถา้ศาลอุทธรณ์ยืนกรานคาํตดัสินของศาล
ชั้นตน้ แลว้จาํเลยไม่ยื่นฎีกา ก็จะถือว่าคดีถึงท่ีสุด แต่หากจาํเลยขอยืน่ฎีกา คดีก็จะถูกส่งไปพิจารณาท่ีศาลฎีกา 
คาํตดัสินของศาลฎีกาถือเป็นท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ีกล่าวไปขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า ถึงแมว้่าการกระทาํผิดตามกฎหมายหลกัทรัพยถื์อเป็นความผิด
ทางอาญาท่ีมีบทลงโทษผูก้ระทาํผิดอย่างชดัเจน โดย ก.ล.ต. เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ก.ล.ต. ก็
มิไดเ้ป็นผูเ้สียหายท่ีจะนาํเร่ืองไปฟ้องร้องต่อศาลได ้อีกทั้งยงัมิไดมี้อาํนาจในการสัง่ปรับผูก้ระทาํผดิเองดว้ย ส่ิง
ท่ี ก.ล.ต. ทาํคือ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมขอ้เทจ็จริง และตรวจสอบกรณีท่ีตอ้งสงสยั หากพิจารณาแลว้พบวา่
การกระทาํดังกล่าวเขา้ข่ายฝ่าฝืนกฎหมายก็จะตอ้งเสนอเร่ืองต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ดาํเนินการตาม
กฎหมายต่อไป ส่วนในกรณีท่ี ก.ล.ต. เลือกจะดาํเนินการโดยการปรับ ก็จะตอ้งเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการ
เปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัแต่งตั้ง การท่ีไม่มีตวัแทนจาก ก.ล.ต. ในคณะกรรมการดงักล่าว 
ทาํให้คณะกรรมการเปรียบเทียบค่อนขา้งมีความเป็นอิสระและสามารถถ่วงดุลอาํนาจกบั ก.ล.ต. ซ่ึงเป็นผู ้
ตรวจสอบและตั้งขอ้กล่าวหาได ้

ตวัอย่างความผิดท่ีตอ้งกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เช่น การฉ้อโกงบริษทัของผูบ้ริหาร ส่วน
ความผิดท่ีเปรียบเทียบปรับไดน้ั้นจะตอ้งเป็นความผิดท่ีมีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี เช่น การใชข้อ้มูลภายใน และ
การป่ันหุ้น แต่ในบางกรณี แมจ้ะเป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบได ้ก.ล.ต. ก็ยงัมีการดาํเนินการกล่าวโทษ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเน่ืองมาจากเป็นการกระทาํความผิดท่ีมีผลกระทบในวงกวา้งหรือผูต้อ้งสงสัยไม่ยินยอมเขา้รับการ
เปรียบเทียบปรับ 

สําหรับเกณฑ์ในการคิดค่าปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบ บทความ “การปรับตามกฎหมาย
หลกัทรัพย”์ คอลมัน์ หน้าต่าง ก.ล.ต. ของ ก.ล.ต. เดือนกนัยายน ปี 25461 ใหค้าํอธิบายวา่  

                                                        
1 รพี สุจริตกลุ, “การปรับตามกฎหมายหลกัทรัพย”์, หน้าต่าง ก.ล.ต. สาํเนาจาก http://www.sec.or.th/investor_edu/info_media/article/.../09-09-
46sec_fine.doc  
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“ในกฎหมายไดก้าํหนดค่าปรับสูงสุดสําหรับความผิดในแต่ละมาตรา  และบางมาตราก็ไดก้าํหนด
ค่าปรับรายวนัตั้งแต่วนัท่ีทาํผิดจนถึงวนัท่ีไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง  คณะกรรมการเปรียบเทียบจะกาํหนดเกณฑใ์น
การคิดอตัราค่าปรับให้เหมาะสมกบัแต่ละกรณีเพิ่มเติม เกณฑ์ดงักล่าวจะคาํนึงถึงสถานความผิดว่ามีความ
รุนแรงในระดบัใด  เช่น การไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อผูล้งทุนเป็นความผดิสถานรุนแรง การขยายพ้ืนท่ีทาํการ
ของบริษทัหลกัทรัพยโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นความผิดสถานไม่รุนแรง เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัไดค้าํนึงถึง
พฤติกรรมการทาํความผดิเป็นรายกรณีดว้ย เช่น หากเป็นความผิดท่ีจงใจฝ่าฝืน หรือเป็นการทาํความผิดบ่อย ๆ  
กจ็ะกาํหนดอตัราค่าปรับสูงข้ึน 

ในบางมาตรากฎหมายไดก้าํหนดค่าปรับสูงสุดเป็นสดัส่วนกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํความผดิ 
เช่น ในมาตราท่ีลงโทษผูป่ั้นหุ้นหรือใชข้อ้มูลภายในในการซ้ือขายหุน้ กฎหมายไดก้าํหนดว่าค่าปรับตอ้งไม่ตํ่า
กวา่ 500,000 บาท และสูงสุดตอ้งไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือพึงจะไดรั้บ  กรณีน้ี คณะกรรมการ
เปรียบเทียบก็ไดก้าํหนดเกณฑก์ารคิดค่าปรับในรายละเอียดว่า อตัราค่าปรับตอ้งมากกว่าผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ
หรือพึงจะได้รับอนัเน่ืองจากการทาํความผิดด้วย  ผลประโยชน์ท่ีว่าน้ีไม่ได้คาํนึงถึงตน้ทุนของหุ้นท่ีผูท้าํ
ความผดิมีอยู ่ แต่จะคาํนึงถึงราคาท่ีเปล่ียนแปลงในช่วงท่ีมีการทาํความผดิเท่านั้น   

แมว้่าคดีท่ีมีการปรับแลว้จะถือว่ายุติก็ตาม  แต่ ก.ล.ต. ก็มีมาตรการทางบริหารเพิ่มเติม โดยห้ามมิให้
บุคคลท่ีเคยถูกปรับในเร่ืองท่ีค่อนขา้งร้ายแรง เช่น การป่ันหุน้ การใชข้อ้มูลภายใน เขา้มาเป็นผูบ้ริหารหรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเป็นผูบ้ริหารของบริษทัท่ีขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน โดยมีระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี แลว้แต่ความร้ายแรงของความผิด เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลเหล่าน้ีมีโอกาสทาํความเสียหายให้แก่
ตลาดทุนอีกและจะไดห้ลาบจาํ แต่กย็งัใหโ้อกาสในการกลบัตวั จึงไดก้าํหนดเวลาหา้มไวไ้ม่เกิน 5 ปี” 

ขั้นตอนการตรวจสอบและการพิจารณาดาํเนินคดีอาญาของ ก.ล.ต. สรุปเป็นแผนภาพไดด้งัรูปท่ี 8.1 
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รูปที ่8.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและการพจิารณาดาํเนินคดีอาญาของ ก.ล.ต. 

 
ท่ีมา: เวบ็ไซต ์ก.ล.ต. 
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8.3 ประเมินค่าเช่าทางเศรษฐกจิจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

การประเมินค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย ์สามารถทาํไดโ้ดยแยกตามระดบั
ความรุนแรงของการทุจริต ซ่ึงสะทอ้นในรูปแบบการดาํเนินการของ ก.ล.ต. สองกรณี ไดแ้ก่ 1) กรณีท่ีมีการ
เปรียบเทียบปรับ และ 2) กรณีท่ีมีการกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน 

8.3.1  ค่าเช่าทางเศรษฐกจิจากกรณทีีมี่การเปรียบเทยีบปรับ 

ในช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2542-2552 คณะกรรมการเปรียบเทียบมีการปรับผูก้ระทาํผิดในฐาน
ความผดิท่ีมีโอกาสสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจรวม 216 ราย ค่าปรับรวม 345.9 ลา้นบาท คิดเป็นค่าปรับเฉล่ีย 8.74 
ลา้นบาทต่อราย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8.2 

ตารางที ่8.2 ค่าปรับในฐานความผดิทีมี่โอกาสสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกจิ, 2542-2552 

มาตรา ฐานความผิด ราย ค่าปรบั (บาท) ค่าปรบัเฉล่ียต่อราย 

59 ไมจ่ดัทาํและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ 41 7,202,470          175,670  

241 ใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 13 63,614,504        4,893,423  

243 & 244 สรา้งราคาหุน้ ("ป ัน่หุน้") 120 232,091,873        1,934,099  

246 ไมร่ายงานการถอืครองทุกรอ้ยละ 5 34 36,981,200        1,087,682  

247 ไมท่าํคาํเสนอซือ้เพือ่ครอบงาํกจิการ 18 10,254,738          569,708  

283 กระทาํผดิในฐานะบรษิทัหลกัทรพัย/์จดัการกองทุน 3 501,950          167,317  

300 รว่มรบัผดิในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารบรษิทั 28 2,493,878            89,067  

 รวม 216 345,938,142        8,741,296  

      ท่ีมา: รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมลูจากเวบ็ไซต์ ก.ล.ต. 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ฐานความผิดท่ีมีค่าปรับสูงท่ีสุดคือ 2 กรณีท่ีมีโอกาสสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจจาก
การทุจริตในตลาดหลกัทรัพยค่์อนขา้งมาก นัน่คือ การสร้างราคาหุน้ (“ป่ันหุน้”) และการใชข้อ้มูลภายในซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(ซ่ึงมกัจะเป็นองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดข้องการสร้างราคาหุน้ เน่ืองจากผูก้ระทาํผดิมกัเป็นบุคคลวง
ในของบริษทัจดทะเบียน) โดยในช่วงเวลา 10 ปี มีการปรับในฐานความผิด 2 กรณีดงักล่าวรวม 133 ราย คิด
ค่าปรับรวม 295.6 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี ค่าปรับดงักล่าวซ่ึงคิดเป็นค่าปรับเฉล่ีย 2.2 ลา้นบาทต่อรายนั้นนบัว่า
นอ้ยนิดมากเม่ือเทียบกบัค่าเช่าทางเศรษฐกิจท่ีน่าจะเกิดข้ึนจากกรณีดงักล่าวในช่วงเวลาเดียวกนั  

ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวอาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงในบรรดาสาเหตุท่ีเป็นไปไดส้ามประการ ไดแ้ก่ 1) 
คณะกรรมการเปรียบเทียบสัง่ปรับเฉพาะแต่ผูก้ระทาํผดิรายยอ่ย ส่วน ก.ล.ต. กล่าวโทษผูก้ระทาํผดิรายใหญ่ท่ีก่อ
ความเสียหายในวงกวา้งตามแนวปฏิบติัท่ีควรเป็น หรือ 2) ในช่วงเวลาดงักล่าวมีกรณีทุจริตเกิดข้ึนนอ้ย ค่าปรับ
และกรณีกล่าวโทษจึงนอ้ยตามไปดว้ย หรือ 3) การปรับและกล่าวโทษผูก้ระทาํผดิมีจาํนวนนอ้ยกวา่ท่ีควรเป็น 
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ความเป็นไปไดใ้นขอ้ 1) นั้นไม่เป็นความจริงเม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบปรับและการกล่าวโทษในแต่
ละฐานความผดิ ดงัแสดงในตารางท่ี 8.3 

ตารางที ่8.3  สรุปผลการดําเนินการทางบริหารและอาญาของ ก.ล.ต., 2543-2552 
 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 รวม 
การดาํเนินการทางบริหาร (จาํนวนราย)   30 30  79 77 70 28 27 341 
การดาํเนินคดีอาญา            
การปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ (จาํนวนเร่ือง)            
  - การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 72 27 5 10 13 13 18 41 22 9 230 
  - การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจกองทุน 96 54 51 33 33 29 42 49 41 21 449 
  - การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย 7 3 6 2  2 6 5  18 (ราย) 77 
  - การครอบงาํกิจการ 5 11 1 2 1 4 5 13 4 2 48 
รวมการปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ 180 95 63 47 47 48 71 108 67 50 804 
            
การกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน (จาํนวนเร่ือง)            
  - การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์  3 6 1  1  2  2 15 
  - การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจกองทุน 1 5  1 1 2  4 4 4 22 
  - การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย 4 1 1 3 1    2 2 14 
  - การครอบงาํกิจการ    2    1   3 
  - การทุจริตของผูบ้ริหาร 1 3  1 2 1 2  1 3 14 
  - กรณีอ่ืน  9  2  4 2  2 1 20 
รวมการกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน (จาํนวนเร่ือง) 6 21 7 10 4 8 4 7 9 12 88 
            
มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั (ลา้นบาท) 3,740 6,440 8,357 18,908 20,508 16,135 16,281 17,097 15,870 17,854 140,740 
เงินค่าปรับ (ลา้นบาท) 30.38 21.70 10.14 10.38 5.28 15.28 48.42 127.39 8.13 74.98 352.08 
ค่าปรับ / ปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั 0.81% 0.34% 0.12% 0.05% 0.03% 0.09% 0.30% 0.75% 0.05% 0.42% 0.25% 
            
ค่าปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ (ลา้นบาท)            
  - การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 7.40 2.96 0.73 1.09 0.86 3.08 0.95 2.86 1.17 3.09 24.18 
  - การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจกองทุน 10.47 6.17 5.08 4.30 4.34 6.08 6.79 8.56 5.63 6.19 63.59 
  - การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย 11.59 2.00 3.70 4.53  4.00 26.79 97.63 - 65.03 215.27 
  - การครอบงาํกิจการ 0.93 10.57 0.62 0.46 0.08 2.13 13.89 18.34 1.34 0.68 49.04 
รวมค่าปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ 30.38 21.70 10.14 10.38 5.28 15.28 48.42 127.39 8.13 74.98 352.08 
            
ค่าปรับต่อราย (พนับาท)            
  - การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 103 110 146 109 66 237 53 70 53 343 105 
  - การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจกองทุน 109 114 100 130 131 210 162 175 137 295 142 
  - การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย 1,655 667 617 2,266  2,000 1,410 4,882  3,613 2,796 
  - การครอบงาํกิจการ 186 961 623 231 82 531 2,778 1,411 335 338 1,022 
ค่าปรับเฉล่ียต่อราย (พนับาท) 169 228 161 221 112 318 576 1,036 121 1,500 438 

ท่ีมา: รายงานประจาํปี ก.ล.ต. 

 

ขอ้มูลขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่า ระหว่างปี 2543-2552 ก.ล.ต. กล่าวโทษผูก้ระทาํผดิในกรณี “การ
กระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย”์ (บอกกล่าวขอ้ความเทจ็ ซ้ือขายโดยใชข้อ้มูลภายใน และ
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สร้างราคาหุน้) เพียง 14 เร่ืองเท่านั้น ประเด็นท่ีผดิสังเกตเป็นอยา่งยิง่คือ ระหว่างปี 2546-2548 ซ่ึงเป็นปีท่ีตลาด
หลกัทรัพยมี์มูลค่าการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นภาวะ “ตลาดขาข้ึน” ซ่ึงเป็นภาวะท่ีฉวยโอกาสสร้าง
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการใชข้อ้มูลภายในและป่ันหุน้ไดง่้าย กลบัมีการปรับและกล่าวโทษในกรณีน้ีนอ้ยกวา่ปี
ก่อนๆ อยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะปี 2546 ซ่ึงเป็นปีท่ีดชันีตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัข้ึนกวา่ร้อยละ 100 จากปีก่อน
หนา้ มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัสูงถึง 18,908 ลา้นบาท (เพิ่มกว่า 2.2 เท่าจากปี 2548) มี การปรับกรณีสร้าง
ราคาหุน้และใชข้อ้มูลภายในเพียง 2 ราย รวมค่าปรับ 10.4 ลา้นบาท และกล่าวโทษเพียง 3 เร่ืองเท่านั้น 

ถา้นาํค่าปรับในกรณีใชข้อ้มูลภายในและสร้างราคาหุน้ มาพลอ็ตเทียบกบัมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั
ระหวา่งปี 2543-2552 จะไดก้ราฟตามรูปท่ี 8.2 

รูปที ่8.2 ค่าปรับกรณใีช้ข้อมูลภายในและสร้างราคาหุ้น vs. มูลค่าการซ้ือขายเฉลีย่ต่อวนั, 2543-2552 

 
ท่ีมา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 

กราฟข้างต้นบ่งช้ีว่าการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์น่าจะมีความย่อหย่อนกว่าท่ีควรจะเป็น
ค่อนขา้งมากระหว่างปี 2544-2548 สมยัรัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงบ่งช้ีว่า ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
เปรียบเทียบอาจถูกแทรกแซงหรือตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของภาคการเมือง ซ่ึงถา้เป็นจริงก็จะสอดคลอ้งกบัข่าวท่ี
ปรากฏอยา่งสมํ่าเสมอในช่วงเวลาดงักล่าววา่ นกัการเมืองบางรายท่ีเป็นนกัธุรกิจรายใหญ่อยูใ่นรัฐบาลมากท่ีสุด
ในประวติัศาสตร์การเมืองไทย อาศยัตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นช่องทางในการสร้างความมัง่คัง่และ “หาทุน” ในฤดู
เลือกตั้ง อาทิเช่น ใช้บญัชีตวัแทน (“นอมินี”) ซ้ือหรือขายหุ้น ก่อนท่ีจะปล่อยข่าวเก่ียวกบัรัฐวิสาหกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัจดทะเบียนท่ีทาํธุรกิจกบัภาครัฐ เพื่อฉวยโอกาสทาํกาํไรอย่างไร้ความ
เส่ียง 
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พฤติกรรมการบงัคบัใชก้ฎหมายของ ก.ล.ต. เคร่งครัดและเขม้ขน้ข้ึนอยา่งชดัเจนหลงัจากท่ีมีการเปล่ียน
รัฐบาลภายหลงัเกิดรัฐประหารในวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 ค่าปรับท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบสั่งปรับทุกฐาน
ความผดิตลอดทั้งปี 2549 อยูท่ี่ 48.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2548 กว่า 3 เท่า โดยในจาํนวนน้ีเป็นค่าปรับกรณี
สร้างราคาหุน้และใชข้อ้มูลภายในถึง 26.8 ลา้นบาท (ร้อยละ 55) เพิ่มข้ึนจากค่าปรับกรณีเดียวกนัในปี 2548 ถึง 
6.7 เท่า 

ประเดน็ท่ีน่าสงัเกตเป็นอยา่งยิง่คือ ค่าปรับท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบสัง่ปรับตั้งแต่ปี 2543-2552 รวม 
352 ลา้นบาทตลอดระยะเวลา 10 ปีนั้น ยงันอ้ยกว่าค่าปรับท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับในปีก่อนหนา้น้ี คือ 
ปี 2541 ซ่ึงมีการปรับผูก้ระทาํผดิรวมทุกกรณีสูงถึง 357.8 ลา้นบาท ซ่ึงในจาํนวนน้ีรวมการเปรียบเทียบปรับท่ี
สูงท่ีสุดในประวติัศาสตร์ตลาดทุนไทยจวบจนปัจจุบนั ถึง 3 กรณีดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1. กรณีกรรมการหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ไทยเทเลโฟนแอนดค์อมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) (TT&T) จาํนวน 2 ราย ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ถูกปรับ 211 ลา้นบาท 

2. กรณีกรรมการหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ร่วมเสริมกิจ จาํกดั (มหาชน) 
(UAF) รวม 5 ราย ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ถูกปรับ 70.8 ลา้นบาท 

3. กรณีกรรมการของบริษทัเงินทุน เอกธนกิจ จาํกดั (มหาชน) (บง.เอกธนกิจ) (FIN1) หรือบริษทั
เอกโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (ONE) รวม 3 ราย ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ถูกปรับ 
36.4 ลา้นบาท 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่ากรณีท่ีค่าปรับสูงเป็นประวติัการณ์ทั้ง 3 กรณี ลว้นเป็นกรณีทุจริตโดยใชข้อ้มูล
ภายใน ซ่ึงมิไดมี้กรณีใดหลงัจากปีนั้นอีกท่ีมีค่าปรับหรือบทลงโทษในชั้นศาลสูงขนาดน้ี ขอ้เท็จจริงดงักล่าว
ก่อให้เกิดคาํถามว่ามาตรฐานในการบงัคบัใชก้ฎหมายและเกณฑใ์นการเปรียบเทียบปรับของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบไดย้่อหย่อนลงหรือไม่เพียงใด เน่ืองจากไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้จะไม่มีกรณีทุจริตท่ีคลา้ยคลึงกนั
เกิดข้ึนอีก และตลาดหลกัทรัพยก์มี็ข่าวการทุจริตปรากฏในส่ืออยูเ่นืองๆ โดยเฉพาะระหวา่งปี 2546-2549 

ดูรายละเอียดผลการบงัคบัใชก้ฎหมายของ ก.ล.ต. และคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับในปี 2541 ไดใ้น
ภาคผนวก 8-ก. ของรายงานฉบบัน้ี 

นอกจากน้ี หากพิจารณาจากกรณีท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบสั่งปรับเกิน 1 ลา้นบาท (ซ่ึงสะทอ้นว่า
เป็นกรณีท่ีกระทาํผดิค่อนขา้งร้ายแรงหรือกระทาํผดิอยา่งต่อเน่ือง) ระหว่างปี 2544-2552 พบว่าจาํนวนรายท่ีถูก
ปรับและค่าปรับต่อรายเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัตั้งแต่ปี 2549 โดยค่าปรับต่อรายเพิ่มจาก 1.1 ลา้นบาทในปี 
2548 เป็น 4.1 ลา้นบาท 7.2 ลา้นบาท และ 7.9 ลา้นบาทในปี 2549, 2550 และ 2552 ตามลาํดบั (ยกเวน้ปี 2551 ซ่ึง
มีการเกบ็ค่าปรับนอ้ยเป็นประวติัการณ์ คือ 8.13 ลา้นบาททั้งปีจากทุกฐานความผดิ) สรุปในตารางท่ี 8.4 และ 8.5 
ไดด้งัต่อไปน้ี (ดูรายละเอียดของแต่ละกรณีไดใ้นภาคผนวก 8-ข.)  
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ตารางที ่8.4  กรณลีะเมิด พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ทีค่ณะกรรมการเปรียบเทยีบส่ังปรับเกนิ 1 ล้านบาท, 2544-2552 

ปี ราย ค่าปรับ (บาท) % ของค่าปรับทั้งหมด ค่าปรับต่อราย 
2544 3 8,608,600 39.7% 2,869,533 
2545 1 1,204,486 11.9% 1,204,486 
2546 1 4,031,783 38.9% 4,031,783 
2547 -    
2548 1 1,094,500 7.2% 1,094,500 
2549 7 29,131,291 60.2% 4,161,613 
2550 15 108,467,314 85.1% 7,231,154 
2551 -    
2552 8 63,248,004 84.4% 7,906,000 
รวม 36 215,785,978 61.3% 28,499,070 

ท่ีมา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 

ตารางที ่8.5 ผู้กระทาํผดิ ฐานความผดิ และค่าปรับ กรณทีีค่ณะกรรมการเปรียบเทยีบส่ังปรับเกนิ 1 ล้านบาท 
เรียงตามมูลค่าของค่าปรับ, 2544-2552 

ลาํดบัท่ี คาํสัง่เปรียบเทียบท่ี ช่ือผูรั้บการเปรียบเทียบปรับ ฐานความผดิ 
หลกัทรัพยท่ี์
กระทาํผดิ ค่าปรับ (บาท) 

1 35/2550 นายไพบูลย ์ดาํรงชยัธรรม ใชข้อ้มูลภายใน MATI 31,776,785 
2 7/2552 นายยรรยง อคัรจินดานนท ์ สร้างราคาหุน้ TWZ 29,461,551 
3 22/2550 นางจาํลอง พนัธ์พาณิชย ์ สร้างราคาหุน้ YNP 23,208,135 
4 34/2550 นายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี สร้างราคาหุน้ AREEYA 18,181,523 
5 8/2552 นายเอก พทุธาโกฐิรัตน์ สร้างราคาหุน้ TWZ 14,430,243 
6 19/2549 นายอาํนวย กาญจโนภาศ ใชข้อ้มูลภายใน PLE 13,456,000 
7 23/2550 นายชาญ เลิศประเสริฐภากร สร้างราคาหุน้ YNP 9,130,336 
8 49/2552 นายรัชชานนท ์พิริยะพงศพ์นัธ์ ใชข้อ้มูลภายใน GRAND 6,686,550 
9 67/2544 คุณหญิงพจมาน ชินวตัร ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 SHIN 6,318,000 
10 57/2550 นายบุญชยั ไชยธีรัตต ์ ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 CWT 5,236,500 
11 18/2549 นางวิไล แซ่โงว้ ใชข้อ้มูลภายใน TFD, TFD-W1 4,873,991 
12 19/2552 นายฉาย บุนนาค สร้างราคาหุน้ DTCI 4,839,864 
13 22/2550 นางจาํลอง พนัธ์พาณิชย ์ ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 YNP 4,523,700 
14 15/2550 นางพรทิพย ์พฒันาพลกรสกลุ สร้างราคาหุน้ AREEYA 4,425,492 
15 17/2550 นางสาววราภรณ์ งามเศรษฐมาศ สร้างราคาหุน้ AREEYA 4,413,427 
16 26/2546 นายสวง วอ่งสุภคัพนัธ์ุ สร้างราคาหุน้ CVD 4,031,783 
17 12/2549 นายพานทองแท ้ชินวตัร ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 SHIN 3,324,500 
18 9/2552 นางอรัญญา ศิลาทอง สร้างราคาหุน้ TWZ 3,245,757 
19 12/2549 นายพานทองแท ้ชินวตัร ไม่ทาํคาํเสนอซ้ือร้อยละ 25 SHIN 2,657,500 
20 68/2549 นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 BGH 1,993,200 
21 67/2549 นางสาวกนกรัตน์ จิตติกลุดิลก ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 POWER 1,548,500 
22 13/2550 นายอุดมศกัด์ิ ชาครียวณิชย ์ ใชข้อ้มูลภายใน OISHI 1,494,616 
23 64/2544 บริษทัศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 JULDIS 1,290,600 
24 5/2549 นายศุภสิทธ์ิ โปรียานนท ์ ใชข้อ้มูลภายใน TGP 1,277,600 
25 32/2545 นายไตรรัตน์ ดาํเนินชาญวนิชย ์ สร้างราคาหุน้ AA 1,204,486 
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ลาํดบัท่ี คาํสัง่เปรียบเทียบท่ี ช่ือผูรั้บการเปรียบเทียบปรับ ฐานความผดิ หลกัทรัพยท่ี์ ค่าปรับ (บาท) 
26 24/2552 นายชาํนิ จนัทร์ฉาย ไม่รายงานการซ้ือขาย STPI 1,999,807 
27 50/2550 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 EWC 1,826,400 
28 37/2552 นายธนะชยั โรมพนัธ์ สร้างราคาหุน้ EWC 1,584,232 
29 50/2550 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 APURE 1,191,200 
30 62/2548 บริษทั เทิร์น อะราวด ์จาํกดั ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 SGF 1,094,500 
31 43/2550 นายชาตรี มหทัธนาดุลย ์ ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 SH 1,020,000 
32 43/2550 นายชาตรี มหทัธนาดุลย ์ ไม่ทาํคาํเสนอซ้ือร้อยละ 25 SH 1,019,600 
33 44/2550 นางสาวสุธิดา มหทัธนาดุลย ์ ไม่ทาํรายงานร้อยละ 5 SH 1,020,000 
34 44/2550 นางสาวสุธิดา มหทัธนาดุลย ์ ไม่ทาํคาํเสนอซ้ือร้อยละ 25 SH 1,019,600 
35 38/2552 นางสาวแสงเดือน แววพลอยงาม สร้างราคาหุน้ EWC 1,000,000 
36 45/2544 นายบุญเลิศ นิธิอุทยั ใชข้อ้มูลภายใน IFCTF 1,000,000 
     215,785,978 

ท่ีมา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 

ถึงแมว้่าแนวโน้มการเปรียบเทียบปรับจะมีความชดัเจนและเท่ียงธรรมมากกว่าเดิมตั้งแต่รัฐบาลชุด 
พล.อ. สุรยทุธ จุลานนท ์เป็นตน้มา กรณีท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบสัง่ปรับนั้นกย็งันบัวา่เป็นส่วนนอ้ยมากเม่ือ
เทียบกบัค่าเช่าทางเศรษฐกิจท่ีนกัป่ันหุ้น “รายใหญ่” ไดรั้บเป็นหลกัหลายสิบหรือร้อยลา้นบาทต่อคร้ังต่อราย 
(การท่ีนกัลงทุนรายใหญ่จะมีพอร์ตลงทุนเป็นหลกัพนัลา้นบาทไม่ใช่เร่ืองผดิปกติแต่อยา่งใด) หุน้เกง็กาํไรหลาย
ตวัมีราคาพุ่งสูงถึง 400-500% หรือแมแ้ต่หลกั 1,000% หลายตวัปรับชนเพดานสูงสุดต่อวนั (30%) ติดต่อกนั
หลายวนั หุ้นหลายบริษทัเป็นท่ีน่าสงสัยว่าอาจตกเป็นเป้าของนกัลงทุนรายใหญ่ท่ีป่ันหุ้นอย่างเป็นขบวนการ 
ตั้งแต่เขา้ไปซ้ือหุ้นในสัดส่วนสูงเพื่อครอบงาํการบริหาร สร้าง “เร่ืองราว” เพื่อรองรับการพุ่งข้ึนของราคาหุ้น
หลงัจากนั้นหรือไม่ อาทิ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (NEP), บริษทั 
อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (IEC), บริษทั อีเอม็ซี จาํกดั (มหาชน) (EMC), บริษทั เพาเวอร์
ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (PLE), บริษทั บลิส-เทล จาํกดั (มหาชน) (BLISS), บริษทั ไลฟ์ อินคอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (LIVE), บริษทั หลกัทรัพยแ์อ๊ดคินซนั จาํกดั (มหาชน) (ASL ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น 
บล. คนัทร่ี กรุ๊ป), และบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (EVER) 

กล่าวโดยสรุป ค่าเช่าทางเศรษฐกิจขั้นตํ่าจากกรณีท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคาํสั่งปรับจากการ
ละเมิดกฎหมายหลกัทรัพยทุ์กกรณีระหว่างปี 2541-2552 อยู่ท่ี 433-710 ล้านบาท (710 ลา้นบาท คือจาํนวน
ค่าปรับทั้งหมด ส่วน 433 ลา้นบาท คือตวัเลขถา้หากว่าค่าปรับกรณีสร้างราคาหุ้นและใชข้อ้มูลภายในคือ 553 
ลา้นบาท ทั้งจาํนวนเป็นการปรับ 2 เท่าของผลประโยชน์จริงท่ีไดรั้บ) แต่ค่าเช่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริงยอ่มมี
จาํนวนสูงกวา่น้ีมากดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

8.3.2 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิจากกรณทีีมี่การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ปัญหาหลกัท่ีผา่นมาสาํหรับกรณีทุจริตในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนคือ 
ความยุง่ยากและล่าชา้ในการดาํเนินการของพนกังานสอบสวนและขั้นตอนในชั้นศาล ประกอบกบัการท่ี ก.ล.ต. 
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ไม่มีอาํนาจทางแพ่ง เน่ืองจากการกระทาํผิดท่ีมีโอกาสสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจมูลค่าสูงนั้นเป็นความผิดทาง
อาญา ผูฟ้้องมีภาระตอ้งพิสูจน์ความผิดในระดบั “ส้ินสงสัย” ซ่ึงแทบเป็นไปไม่ไดส้าํหรับการกระทาํผิดขนาด
ใหญ่ในตลาดทุนซ่ึงมกัจะมีผูเ้ก่ียวขอ้งหรือใหก้ารสนบัสนุนจาํนวนมาก มีความสลบัซบัซอ้นและใชบ้ญัชีนอมินี
มากมาย ยากแก่การพิสูจน์ความเป็นเจา้ของและเช่ือมโยงตวัผูก้ระทาํผดิกบัธุรกรรมทุกคร้ังไดอ้ยา่งครบถว้น 

ตั้งแต่ก่อตั้ง ก.ล.ต. ในปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา ปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีกล่าวไปขา้งตน้นั้นเป็นสาเหตุ
สาํคญัท่ีทาํใหก้รณีทุจริตหลายคดีท่ีสร้างความเสียหายให้กบับริษทัจดทะเบียนและนกัลงทุนในวงกวา้งไม่เคย
ไปถึงชั้นศาล ศาลสัง่ยกฟ้อง หรือผูต้อ้งหาคนสาํคญัสามารถหลบหนีจนหมดอายคุวาม คดีทุจริตสาํคญัท่ีเขา้ข่าย
น้ีแสดงในตารางท่ี 8.6 

ตารางที ่8.6  กรณทุีจริตในตลาดหลกัทรัพย์ขนาดใหญ่ทีพ่นักงานสอบสวนหรืออยัการส่ังไม่ฟ้อง ศาลส่ังยกฟ้อง 
หรือหมดอายุความ 

ปี ผูต้อ้งสงสยั 
วา่กระทาํผดิ 

ฐานความผดิ ผลสุดทา้ย 

2536 1) นายสอง วชัรศรีโรจน์ 
กบัพวก 

กรณีร่วมกนัซ้ือขายหุน้ ธนาคารพาณิชยก์าร จาํกดั (มหาชน) 
(BBC) ในลกัษณะอาํพราง เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิ และ
ร่วมกนัซ้ือขายหุน้ดงักล่าวในลกัษณะต่อเน่ือง 

ปี 2540 คดีถึงท่ีสุด โดยศาลฎีกาพิพากษา ยนืตามศาล
อุทธรณ์ ใหย้กฟ้อง 

2) นายวชิยั กฤษ
ดาธานนท ์และนายสอง 
วชัรศรีโรจน์ กบัพวก 

กรณีร่วมกนัซ้ือขายหุน้ บริษทักฤษดามหานคร จาํกดั 
(มหาชน) (KMC) ในลกัษณะอาํพราง เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไป
หลงผดิ และร่วมกนัซ้ือขายหุน้ดงักล่าวในลกัษณะต่อเน่ือง 

ในปี 2537 ศาลไดพ้พิากษาลงโทษผูก้ระทาํผดิ
จาํนวน 2 ราย โดยใหจ้าํคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน และ
ปรับคนละ 350,000 บาท โทษจาํคุกใหร้อลงอาญาไว ้
2 ปี ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 31 ส.ค. 2549 ศาลอาญาได้
พิพากษาใหล้งโทษผูก้ระทาํความผดิอีก 2 ราย โดย
ใหจ้าํคุกคนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และปรับอีก
คนละ 700,000 บาท ส่วนท่ีเหลืออีก 10 คน เป็นกรณี
ท่ีอยัการสัง่ไม่ฟ้อง 3 คน และอีก 7 คน แมอ้ยัการสัง่
ฟ้องแต่กห็ลบหนีการจบักมุจนคดีหมดอายคุวาม 

3) นายสอง วชัรศรีโรจน์ 
และคุณหญิงพชัรี  
วอ่งไพฑูรยก์บัพวก 

กรณีร่วมกนัซ้ือขายหุน้ บริษทัเงินทุน เฟิสท ์ซิต้ี อินเวส
เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (FCI) ในลกัษณะอาํพราง เพือ่ให้
บุคคลทัว่ไปหลงผดิ และร่วมกนัซ้ือขายหุน้ดงักล่าวใน
ลกัษณะต่อเน่ือง 

ปี 2540 คดีถึงท่ีสุด โดยอธิบดีกรมตาํรวจ เห็นชอบ
ดว้ยกบัคาํสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ 

4) นายสอง วชัรศรีโรจน์ 
และคุณหญิงพชัรี  
วอ่งไพฑูรยก์บัพวก 

กรณีร่วมกนัซ้ือขายหุน้ บริษทัรัตนการเคหะ จาํกดั (มหาชน) 
(RR) ในลกัษณะอาํพราง เพือ่ใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิ และ
ร่วมกนัซ้ือขายหุน้ดงักล่าว ในลกัษณะต่อเน่ือง 

ปี 2540 คดีถึงท่ีสุด โดยอธิบดีกรมตาํรวจ เห็นชอบ
ดว้ยกบัคาํสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ 

2542 1) ผูบ้ริหารและพนกังาน 
ของบริษทั ไทยโมเดิร์นพ
ลาสติค อินดสัทรี จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 6 ราย 

กรณีกระทาํผดิหนา้ท่ีโดยทุจริต จนเป็นเหตุใหเ้กิดความ
เสียหาย แก่บริษทั เบียดบงัเอาทรัพยข์องบริษทั กระทาํการ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
กระทาํหรือยนิยอมใหก้ระทาํการ ลงขอ้ความเทจ็ในบญัชี 
ปลอมเอกสาร และสนบัสนุนการกระทาํผดิ 

ปี 2545 คดีถึงท่ีสุด โดยพนกังานอยัการมีคาํสัง่ไม่
ฟ้อง 
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ปี ผูต้อ้งสงสยั 
วา่กระทาํผดิ 

ฐานความผดิ ผลสุดทา้ย 

 

2) อดีตผูบ้ริหารและอดีต
พนกังานของ บริษทั
หลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 2 ราย 

กรณีกระทาํผดิหนา้ท่ีโดยทุจริต จนเป็นเหตุใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั 
และกรณีช่วยเหลือ หรือใหค้วามสะดวก ในการท่ีอดีต
ผูบ้ริหารของบริษทักระทาํผดิดงักล่าว 

ปี 2544 พนกังานสอบสวนมีความเห็นไม่ฟ้อง 

2543 1) นายวโิรจน์ ปรีชา
วอ่งไวกลุ และพวก รวม 
3 ราย 

กรณีขายหุน้บริษทั ออนป้า อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) (ONPA) โดยอาศยัขอ้มูลภายในท่ีบริษทัยงัมิได้
เปิดเผยใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ  

ปี 2544 คดีถึงท่ีสุด โดยอธิบดีกรมตาํรวจ เห็นชอบ
ดว้ยกบัคาํสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ 

2546 1) นายภูษณ ปรียม์าโนช 
และนางสาวอจัฉรา บุญ
สาใจ 

กรณีร่วมกนัแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดจ้ากบริษทัโทเท่ิล 
แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (TAC) 

ปี 2547 คดีถึงท่ีสุด โดยพนกังานอยัการมีคาํสัง่ไม่
ฟ้อง 

 

2) อดีตผูบ้ริหารและอดีต
พนกังานของ บริษทั
หลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 2 ราย 

กรณีกระทาํผดิหนา้ท่ีโดยทุจริต จนเป็นเหตุใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั 
และกรณีช่วยเหลือ หรือใหค้วามสะดวก ในการท่ีอดีต
ผูบ้ริหารของบริษทักระทาํผดิดงักล่าว 

ปี 2544 พนกังานสอบสวนมีความเห็นไม่ฟ้อง 

   

ท่ีมา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 

คดีละเมิดกฎหมายหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าความเสียหายค่อนขา้งสูงท่ี ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวน และศาลมีคาํพิพากษาแลว้หรือคดียงัอยูใ่นกระบวนการยติุธรรม  มีทั้งหมด 28 กรณี ตั้งแต่ปี 2536 
จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 รวมมูลค่าความเสียหายซ่ึงเท่ากับค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ผู้กระทําผิดได้รับ
ประมาณ 17,524 ล้านบาท อ่านรายช่ือและรายละเอียดของทั้ง 28 กรณีไดใ้นภาคผนวก 8-ค. ของรายงานฉบบัน้ี 
(ตวัเลขน้ีรวมค่าปรับ 6,900 ลา้นบาท ท่ีศาลชั้นตน้พิพากษาในปี 2550 ปรับบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทั สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทษฐานเผยแพร่ข่าวเก่ียวกบัมูลค่าองคก์รท่ีสูงกว่า
ความเป็นจริง ค่าปรับในกรณีน้ีสูงเป็นประวติัการณ์ อ่านรายละเอียดไดใ้นภาคผนวก 8-ง) 

นอกจากน้ี รายงานข่าว มติชนออนไลน์ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2552 ระบุว่า2 “ในการประชุม
คณะกรรมการคดีพิเศษ (กพค.) เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2552 ซ่ึงมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ไดมี้มติรับคดีป่ันหุน้ ยกัยอกทรัพย ์และหลบเล่ียงภาษีอากร ระหวา่งปี 2548-2551 วงเงินกวา่ 5,000 
ลา้นบาทไวเ้ป็นคดีพิเศษ 

                                                        
2 “ก.ล.ต.ชงดีเอสไอฟันเครือข่ายแก๊งป่ันตลาดหุน้100 คน ฟาดกาํไร 5 พนัลา้น-ชาวญวน นกัธุรกิจตระกลูดงัร่วม” มติชนออนไลน์, 23 กรกฎาคม 2552. 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1248268546&grpid=00 
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คดีดงักล่าวมีกลุ่มบุคคลซ่ึงเป็นเครือข่ายเกือบ 100  คนตอ้งสงสัยว่า สร้างราคาหรือป่ันหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้ งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2551 ทาํให้มีกาํไรกว่า 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ส่งหลกัฐานให้ไวเ้ป็นคดีพิเศษเพื่อสืบสวน
สอบสวนหาพยานหลกัฐานมาดาํเนินคดีกบักลุ่มบุคคลดงักล่าวต่อไป 

“พยานหลกัฐานท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ส่งใหน้ั้นเกือบครบองคป์ระกอบความผดิ ขาดแต่เพียงการเช่ือมโยง
บญัชีและกระแสเงินของกลุ่มดงักล่าวเพื่อพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่มีการสร้างราคาหรือป่ันหุน้หลายๆ ตวัในลกัษณะการ
โยนกันไปมาให้ชัดเจน ด้วยเหตุน้ีสํานักงาน ก.ล.ต. จึงยงัไม่สามารถกล่าวโทษกับดีเอสไอได้ ต้องส่ง
พยานหลกัฐานใหสื้บสวนสอบสวนต่อจนสามารถแจง้ขอ้กล่าวหาได”้ แหล่งข่าวกล่าว” 

กาํไรจากการทุจริตท่ีอยูภ่ายใตก้ารสอบสวนของดีเอสไอจาํนวน 5,000 ลา้นบาทขา้งตน้ เม่ือนาํมารวม
กบัตวัเลข 17,524 ลา้นบาทท่ีผูว้ิจยัประเมินจากคดีท่ีมีการกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนแลว้ และ 433-710 
ลา้นบาทจากกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบปรับ เท่ากบัวา่ค่าเช่าทางเศรษฐกจิจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ตั้งแต่
ปี 2541 จนถึง 31 พฤษภาคม 2553 มีมูลค่าขั้นตํ่าประมาณ 22,957-23,234 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี ตวัเลขน้ียงัไม่
รวมมูลค่าของค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากกรณีทุจริตขนาดใหญ่ท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถประเมินค่าเช่าได ้รวมทั้งกรณี
ทุจริตอีกจาํนวนมากท่ีไม่สามารถนาํตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษได ้อยัการไม่สั่งฟ้อง หรือศาลสั่งยกฟ้อง ดงัท่ีได้
ยกตวัอยา่งบางกรณีไปแลว้ขา้งตน้ 

8.4  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและบทสรุป 

เน่ืองจากกรณีทุจริตในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ผา่นมา ซ่ึงเห็นไดช้ดัว่าเปิดช่องทางสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
อย่างผิดกฎหมายนั้น สะทอ้นให้เห็นปัญหาทั้งในด้านตวับทกฎหมายและกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมาย 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

ด้านตัวบทกฎหมาย 

1. ความผิดตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ลว้นแต่เป็นความผิดทางอาญา ซ่ึงแปลว่าการดาํเนินคดีกบั
ผูก้ระทาํผดิตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ หลายกรณี เช่น การสร้างราคาหุน้ (“ป่ันหุน้”) ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายใน
วงกวา้งย่อมเป็นไปอย่างล่าชา้และยากลาํบาก ตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานราชการอ่ืนอีกหลายแห่ง และมี
แนวโน้มท่ีจะไม่นาํไปสู่การตดัสินลงโทษผูก้ระทาํผิด เน่ืองจากตอ้งพิสูจน์ความผิดให้ศาล “ส้ินสงสัย” ตาม
มาตรฐานของคดีอาญา ซ่ึงแทบเป็นไปไม่ไดใ้นการทุจริตอนัสลบัซบัซอ้นในตลาดหลกัทรัพยไ์ทยปัจจุบนั ดว้ย
เหตุน้ี รัฐจึงควรพิจารณาแกก้ฎหมายให ้ก.ล.ต. มีอาํนาจก่ึงตุลาการ (quasi-judicial powers) เช่น อาํนาจลงโทษ
ทางแพง่ ซ่ึงจะช่วยให ้ก.ล.ต. มีความคล่องตวัและยดืหยุน่ในการบงัคบัใชก้ฎหมายมากกวา่ท่ีแลว้มา อีกทั้งยงัจะ
สร้างแรงจูงใจให้ผูก้ระทาํผิดบางรายยินดีท่ีจะยอมความ จ่ายค่าปรับจาํนวนมากแลกกบัการไม่ตอ้งรับผิด อนั
เป็นบรรทดัฐานสากลในการบงัคบัใชก้ฎหมายหลกัทรัพย ์(ขอ้น้ีเป็นมาตรการหน่ึงในแผนพฒันาตลาดทุนไทย 
ปี 2553-2557) 
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2. รัฐควรเร่งพิจารณาปรับปรุงกลไกท่ีจะเอ้ืออาํนวยใหน้กัลงทุน โดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายยอ่ย สามารถ
ฟ้องร้องเรียกความเสียหายจากผูก้ระทาํผิดไดอ้ยา่งสะดวกและมีตน้ทุนตํ่า เช่น เร่งออกกฎหมายการดาํเนินคดี
แบบกลุ่ม (class action law) ซ่ึง ก.ล.ต. เคยยกร่างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 (ขอ้น้ีเป็นมาตรการหน่ึงในแผนพฒันาตลาด
ทุนไทย ปี 2553-2557) 

3. เน่ืองจากปัจจุบนัมีการใชบ้ญัชีช่ือคนอ่ืน (“นอมินี”) เป็นเคร่ืองมือในการทุจริต โดยเฉพาะการ
สร้างราคาหุน้ และการสืบคน้เจา้ของหุน้ท่ีแทจ้ริงกม็กัจะตกเป็นภาระของเจา้หนา้ท่ีสอบสวนท่ีพิสูจน์ไดย้าก รัฐ
จึงควรพิจารณาแกไ้ขนิยามของ “บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ให้ครอบคลุม 
“นอมินี” และ “เจา้ของหุ้นท่ีแทจ้ริง” ดว้ย โดยอาจใช้กฎหมายหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา (Securities 
Exchange Act of 1934) เป็นตน้แบบ โดย Section 13 (d) และ Regulation 13D ภายใตก้ฎหมายดงักล่าวของ
อเมริกากาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ท่ีถือหุน้มากกว่าร้อยละ 5 ในบริษทัจดทะเบียน มีหนา้ท่ีรายงานตวัตนของผูถื้อหุน้ท่ี
แทจ้ริง (beneficial owner) และหลกัฐานท่ีใชใ้นการซ้ือหุน้ โดย Regulation 13D ใชห้ลกัการหลกัดงัต่อไปน้ีใน
การนิยาม “เจา้ของหุน้ท่ีแทจ้ริง” 

- บุคคลใดก็ตามท่ีมีสิทธิดงัต่อไปน้ีในหุ้นของบริษทัจดทะเบียน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ภายใตส้ญัญา ขอ้ตกลง หรือความสมัพนัธ์ใดๆ กต็าม 

- สิทธิออกเสียง และ/หรือ 
- อาํนาจในการลงทุน ซ่ึงรวมถึงอาํนาจในการโอนหรือขาย หรือสัง่โอนหรือขาย หุน้ดงักล่าว 
- บุคคลใดก็ตามท่ีจดัตั้งหรือใชรู้ปแบบทรัสต ์ตวัแทนออกเสียง (proxy) หนงัสือมอบอาํนาจ 

ขอ้ตกลงแบ่งผลประโยชน์ หรือสัญญาหรือขอ้ตกลงใดๆ ก็ตาม ท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อแบ่งแยก
หรือก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกหุน้ท่ีบุคคลรายนั้นถืออยู ่เพื่อหลบเล่ียงหนา้ท่ีการรายงานในขอ้น้ี มี
หนา้ท่ีนบัรวมหุน้เหล่านั้นเป็นหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงดว้ย 

- การนบัหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงจะตอ้งนบัรวมหุน้ท่ีบุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดม้าภายใน 60 วนั 
เช่น โดยการใชสิ้ทธิภายใตใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรืออาํนาจการยกเลิกทรัสต ์
บญัชีเฉพาะ หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ เขา้เป็นส่วนหน่ึงของการรายงานดว้ย 

Section 13 (d) ของกฎหมายหลกัทรัพยอ์เมริกา กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงท่ีถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 5 มี
หนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลขั้นตํ่าดงัต่อไปน้ีต่อสาธารณะ 

- ตวัตน ท่ีอยู ่สญัชาติ ท่ีมา และจุดประสงคใ์นการเขา้ครอบครองหุน้ 
- ท่ีมาของเงินท่ีใชใ้นการซ้ือหุน้ รวมทั้งตวัตนของเจา้หน้ีในกรณีท่ีใชแ้หล่งเงินกู ้ยกเวน้ในกรณี

ท่ีเจา้หน้ีของผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของทางการ 
- แผนการขายทรัพยสิ์น ควบรวมกิจการ หรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารจดัการหรือ

วิธีการดาํเนินธุรกิจหลกัในสาระสาํคญั หากผูซ้ื้อมีจุดประสงคท่ี์จะครอบครองกิจการ  
- จาํนวนหุ้นท่ีครอบครอง และท่ีมีสิทธิจะครอบครอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (warrant), stock option, ฯลฯ) 
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- ขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบัสัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
เช่น การโอนหลกัทรัพย ์สัญญาร่วมทุน การแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุน หรือการให้หรือจาํกดั
สิทธิการใชต้วัแทนออกเสียง (proxy) 

- รัฐควรแก้กฎหมายหลกัทรัพยใ์ห้บริษทัจดทะเบียน และผูถื้อหุ้นรายย่อยท่ีถือหุ้นรวมกัน
มากกว่าร้อยละ 0.5 มีสิทธิเรียกร้องให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ถือหุน้เกินร้อยละ 5) พิสูจน์ตวัตน
และเปิดเผยเจา้ของหุน้ท่ีแทจ้ริง โดยควรให้สิทธิบริษทัจดทะเบียนในการตดัสิทธิผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ท่ีไม่ปฏิบติัตามคาํร้องขอภายในเวลาท่ีกาํหนด เช่น กฎหมายขององักฤษอนุญาตให้
บริษทัมีสิทธิงดจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนอ่ืนๆ จนกวา่ผูถื้อหุน้จะพิสูจน์ตวัตนท่ีแทจ้ริง  

4. รัฐควรแกไ้ขกฎหมายหลกัทรัพยเ์พื่อเพิ่มโทษกรณีทุจริตให้สูงกว่าเดิม เพื่อสร้างแรงจูงใจท่ีจะ
หลีกเล่ียงการกระทาํผิด โดยเฉพาะในกรณีทุจริตท่ีฉอ้ฉลหรือหลอกลวงนกัลงทุนอยา่งร้ายแรง ควรเพิ่มระวาง
โทษจาํคุกให้ทดัเทียมกบัตลาดหลกัทรัพยอ่ื์นในภูมิภาค จากปัจจุบนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยมีบทลงโทษท่ีตํ่า
ท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 8.7 

ตารางที ่8.7 เปรียบเทยีบบทลงโทษกรณเีผยแพร่สารสนเทศเทจ็หรือหลอกลวงนักลงทุน 
ประเทศ บทลงโทษกรณีเผยแพร่สารสนเทศเทจ็หรือหลอกลวงนกัลงทุนรายอ่ืน 
ไทย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ท่ีบุคคลนั้นๆ ไดรั้บไว ้หรือพึงจะไดรั้บเพราะการ

กระทาํฝ่าฝืน แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
ฟิลิปปินส์ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่ตํ่ากวา่ 7 ปี และไม่มากกวา่ 21 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่นอ้ยกวา่ 50,000 เปโซ (ประมาณ 36,000 บาท) และไม่

มากกวา่ 5,000,000 เปโซ (ประมาณ 3,600,000 บาท) หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
มาเลเซีย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 10 ปี และเสียค่าปรับไม่ตํ่ากวา่ 1 ลา้นริงกิต (ประมาณ 9.9 ลา้นบาท) 
ฮ่องกง หากเป็นคดีอาญา ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 10 ปี และเสียค่าปรับไม่ตํ่ากวา่ 10 ลา้นเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 46 ลา้นบาท) หากเป็นคดี

แพง่ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 10 ปี และเสียค่าปรับไม่ตํ่ากวา่ 1 ลา้นเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 4.6 ลา้นบาท) ศาลสามารถหา้มไม่ให้
ผูก้ระทาํผิดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยอี์ก (ในฐานะนกัลงทุน หรือผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน) เป็นเวลา 5 ปี 

สิงคโปร์ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ท่ีบุคคลนั้นๆ ไดรั้บไว ้หรือพึงจะไดรั้บเพราะการ
กระทาํฝ่าฝืน แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 250,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 5,800,000 บาท) หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ไตห้วนั ตอ้งระวางโทษจาํคุกระหวา่ง 3-10 ปี และอาจถกูปรับเป็นเงิน 10 - 200 ลา้นเหรียญไตห้วนั (ประมาณ 11 - 220 ลา้นบาท) 
เกาหลีใต ้ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 3 เท่าของผลประโยชน์ท่ีบุคคลนั้นๆ ไดรั้บไวห้รือ 20 ลา้นวอน (ประมาณ 

770,000 บาท) แลว้แต่ตวัเลขใดสูงกวา่ หากผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมีมูลค่าระหวา่ง 500 - 5,000 ลา้นวอน (19 - 190 ลา้นบาท) ผูก้ระทาํผิด
ตอ้งไดรั้บโทษจาํคุกไม่ตํ่ากวา่ 3 ปี  หากผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมีมลูค่าสูงกวา่ 5,000 ลา้นวอน (190 ลา้นบาท) ผูก้ระทาํผิดตอ้งไดรั้บโทษ
จาํคุกไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี  

ท่ีมา: เวบ็ไซด ์ก.ล.ต. ของประเทศต่างๆ 

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

1. ก.ล.ต. ควรบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดและเสมอภาคกว่าเดิม โดยเฉพาะการเปรียบเทียบปรับ
หรือกล่าวโทษฐานทุจริตต่อสถาบนัตวักลางในตลาดหลกัทรัพย ์เช่น บริษทัหลกัทรัพย ์ท่ีช่วยเหลือลูกคา้ใน
การทุจริต หรือทุจริตเองเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

2. เน่ืองจากหลายกรณีผูก้ระทาํผดิหรือรู้เห็นการกระทาํผดิในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการ หรือผูบ้ริหาร แต่เป็นผูมี้ส่วนได้เสียรายอ่ืน เช่น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ
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บุคคลภายนอกท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายใน ก.ล.ต. จึงควรเพิ่มขอบเขตในการใชบ้งัคบักฎหมายไปสู่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
เหล่าน้ีใหม้ากข้ึน 

3. เน่ืองจากการเล่นหุน้แบบเกง็กาํไรยงัคงเป็นลกัษณะเด่นของตลาดหุน้ไทย ก.ล.ต. และ ตลท. ควรใช้
บงัคบักฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเขม้งวดกว่าเดิม โดยเฉพาะสาํหรับสารสนเทศท่ีมีลกัษณะเป็น
ข่าวลือซ่ึงปรากฏภายหลงัว่าเป็นเท็จ และผูเ้ปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวมีเจตนาหลอกลวงนักลงทุนรายอ่ืน 
เน่ืองจากสารสนเทศท่ีเป็นเทจ็มกัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการสร้างราคาหุน้ จากสถิติการเปรียบเทียบปรับ
และการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ระหว่าง มกราคม 2542 - ธนัวาคม 2548 พบว่า ก.ล.ต. สั่งเปรียบเทียบปรับกรณี
การเปิดเผยสารสนเทศเทจ็เพียง 18 รายการ และกล่าวโทษต่อเจา้หนา้ท่ีสอบสวนในความผิดเดียวกนัเพียง 3 
รายการเท่านั้น 

บรรณานุกรม 

 
รพี สุจริตกลุ. 2546. การปรับตามกฎหมายหลกัทรัพย.์ 

http://www.sec.or.th/investor_edu/info_media/article/.../09-09-46sec_fine.doc  
มติชนออนไลน์.2552. ก.ล.ต.ชงดีเอสไอฟันเครือข่ายแก๊งป่ันตลาดหุน้100 คน ฟาดกาํไร 5 พนัลา้น-ชาวญวน นกั

ธุรกิจตระกลูดงัร่วม.  23 กรกฎาคม. 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1248268546&grpid=00 



โครงการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม”  347 

ภาคผนวก 8-ก. การเปรียบเทยีบปรับในปี พ.ศ. 2541  

สรุปการเปรียบเทยีบผู้กระทาํความผดิตามพระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2541 ถึงวนัที ่30 ธันวาคม 2541 

ลาํดบัที ่ มาตรา ฐานความผดิ จํานวนราย จํานวนเงนิ 

1 56 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดส่้งงบการเงิน และรายงานต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

72 2,955,896 

2 56 ประกอบ 199 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดส่้งงบการเงิน และรายงานต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

96 5,327,685 

3 56 ประกอบ 300 ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมิ์ไดด้าํเนินการ ใหบ้ริษทัส่งงบ
การเงิน และรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเวลาท่ี
กาํหนด 

9 505,800 

4 59 ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์มิไดส่้งรายงานการถือหลกัทรัพย ์
ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

20 562,680 

รวม 1 197 9,352,061 

5 97 บริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดด้าํรงเงินกองทุน ใหเ้พียงพอตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6 712,680 

6 97 และ 109 
ประกอบ  
ปอ.ม.90 

บริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดด้าํรงเงินกองทุน ใหเ้พียงพอตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และมิไดย้ืน่แบบ
รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

3 144,000 

7 97 และ 109 
ประกอบ 283 

ผูบ้ริหารบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่สั่งการ ใหบ้ริษทัดาํรงเงินกองทุน ให้
เพียงพอตามท่ีกาํหนด และไม่สั่งการใหบ้ริษทัยืน่แบบรายงาน ต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

2 128,160 

8 98(5) บริษทัหลกัทรัพยข์ายหลกัทรัพย ์โดยท่ีบริษทัยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่น
ครอบครอง 

22 1,304,055 

9 98(7)(ข) บริษทัหลกัทรัพยไ์ม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ในการผอ่นผนัใหซ้ื้อหรือมี
หุน้ 

1 149,400 

10 98(8) บริษทัหลกัทรัพยป์ระกอบกิจการอ่ืนใด ท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัทรัพยใ์น
ประเภทท่ีไดรั้บอนุญาต 

1 404,000 

11 103(8) บริษทัหลกัทรัพยต์ั้งหรือยอมให ้บุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการ ของ
บริษทัจาํกดัเป็นกรรมการของบริษทั 

1 153,000 

12 104 บริษทัหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งกรรมการ โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบ จาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4 239,640 

13 105 บริษทัหลกัทรัพยไ์ม่จดัทาํบญัชีเพ่ือแสดงผลการดาํเนินงาน และฐานะ
การเงิน ท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริง โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 

7 1,011,100 
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ลาํดบัที ่ มาตรา ฐานความผดิ จํานวนราย จํานวนเงนิ 

14 105 ประกอบ 283 ผูบ้ริหารบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่สั่งการใหบ้ริษทัจดัทาํบญัชี เพ่ือแสดงผล
การดาํเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทั ท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริง 
โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 

4 182,000 

15 106 บริษทัหลกัทรัพยไ์ม่จดัทาํบญัชีกาํไรขาดทุน ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ี
กาํหนด 

4 391,200 

16 109 บริษทัหลกัทรัพยไ์ม่ไดย้ืน่รายงาน การซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามแบบ บล. 3 
และรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือบริษทัตามตาราง บ.ล.3/1 ภายใน
เวลาท่ีกาํหนด 

14 1,307,940 

17 109 ประกอบ 283 ผูบ้ริหารบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่สั่งการใหบ้ริษทัยืน่รายงาน ต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

3 181,440 

18 112 บริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดท้าํสัญญาเป็นหนงัสือกบัลกูคา้ ท่ีมอบหมายใหท้าํ
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

9 771,375 

19 117 บริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดจ้ดัการกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1 45,600 

20 117 และ 125(1) 
ประกอบ  
ปอ. ม.90 

บริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดจ้ดัการกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และมิไดจ้ดัการให้
เป็นไปตามโครงการจดัการ กองทุนรวม ท่ีไดรั้บอนุมติั 

8 508,035 

21 125(1) บริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามโครงการ จดัการกองทุนรวม
ท่ีไดรั้บอนุมติั 

2 117,900 

22 125(1) และ 126(4) 
ประกอบ ปอ. ม.90 

บริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามโครงการ จดัการกองทุนรวม 
ท่ีไดรั้บอนุมติัและลงทุน หรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย ์เกินอตัราท่ีกาํหนด 

6 219,100 

23 127(1) ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ดูแล ใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์ปฏิบติั
ตามมาตรา 125 โดยเคร่งครัด 

14 1,083,900 

24 128 ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่รายงานเก่ียวกบั การไม่ปฏิบติั
หนา้ท่ีของบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา 125 ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

4 198,080 

25 133 บริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1 41,920 

26 135 การไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด ในเร่ืองการจดัใหมี้ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

2 64,000 

รวม 2 119 9,358,525 

27 241 ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือศนูยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพยฯ์ ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดย
อาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ

14 334,347,226 
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ลาํดบัที ่ มาตรา ฐานความผดิ จํานวนราย จํานวนเงนิ 

หลกัทรัพย ์ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่ง
หรือฐานะเช่นนั้น 

28 243 (1), 244 และ 
ปอ. ม.83 

ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยรู้เห็น หรือตกลงกบับุคคลอ่ืนในจาํนวน ราคา 
และภายในเวลาใกลเ้คียงกนั อนัเป็นการอาํพรางใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิ
ไปวา่ ขณะใดขณะหน่ึง หรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหลกัทรัพยน์ั้น ไดมี้การ
ซ้ือหรือขายกนัมากหรือราคาของหลกัทรัพยน์ั้น ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
หรือไม่มีการเปล่ียนแปลง อนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 

6 3,000,000 

29 243 (1) , 244 และ 
ปอ. ม.83 ประกอบ 

ม.300 

ผูบ้ริหารของนิติบุคคลสั่งการหรือกระทาํการ อนัเป็นเหตุใหนิ้ติบุคคล
ปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย 

1 500,000 

รวม 3 21 337,847,226 

30 246 ไม่ไดร้ายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ทุกร้อยละหา้ของจาํนวน
หลกัทรัพย ์ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

7 642,600 

31 247 ไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ถึงร้อยละ 25 ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด โดยมิไดจ้ดัทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 
และมิไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด 

4 479,840 

32 251 ผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยซ้ื์อหลกัทรัพยข์องกิจการ ในช่วงเวลาท่ี
ตอ้งหา้มทาํการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น 

1 125,000 

รวม 4 12 1,247,440 

จาํนวนตามฐานความผดิตาม 1 - 4 รวมทั้งส้ิน 349 357,805,253 

ท่ีมา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 



350 บทท่ี 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

รายละเอยีดการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ตามมาตรา 241 

กรณีท่ี ช่ือ
หลกัทรัพย ์

รายละเอียดการกระทาํความผดิ จาํนวน
ราย 

ค่าปรับ 
(บาท) 

1 CWT ระหวา่งวนัท่ี 3 กนัยายน - 4 พฤศจิกายน 2535 กรรมการของบริษทัโรงงานฟอกหนงัชยัวฒันา 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1 ราย ไดท้าํการขายหลกัทรัพยข์องบริษทัดงักล่าว ในประการท่ีน่าจะ
เป็นการเอาเปรียบ ต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ต่อการ
เปล่ียนแปลง ราคาของหลกัทรัพย ์ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน โดยเม่ือเดือนสิงหาคม 2535 
บุคคลดงักล่าวในฐานะกรรมการของบริษทั ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน 
ของบริษทั ซ่ึงปรากฏผลขาดทุนอยา่งมีนยัสาํคญั อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวตัถุดิบ ท่ีใชใ้น
การผลิตสินคา้หลกัของบริษทั ไดรั้บความเสียหาย และไดส่้งผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
โดยปรากฏตามงบการเงินประจาํเดือน ท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึน เพือ่ประโยชน์ในการบริหาร
กิจการ ตั้งแต่งบการเงินประจาํเดือนกรกฎาคม 2535 เป็นตน้มา 

1 13,627,367.25 

2 FIN1 ,  
FIN1 - W, 
ONE 

ระหวา่งวนัท่ี 19 - 27 กมุภาพนัธ์ 2540 กรรมการของบริษทัเงินทุน เอกธนกิจ จาํกดั (มหาชน) 
(บง.เอกธนกิจ) หรือบริษทัเอกโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (บมจ.เอกโฮลด้ิง) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของ บง.เอกธนกิจ ดว้ย รวม 3 ราย ไดท้าํการขายหลกัทรัพยใ์นบริษทัดงักล่าว ใน
ประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบ ต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 
ต่อการเปล่ียนแปลงราคา ของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน ดงัน้ี 
2.1 รายแรก ในฐานะกรรมการของ บมจ.เอกโฮลด้ิง ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะ ผลการ
ดาํเนินงานและสภาพคล่อง ทางการเงินของ บมจ.เอกโฮลด้ิง จากการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเป็นลาํดบัมา และในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บง.เอกธนกิจ ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัปัญหาของ บมจ.เอกโฮลด้ิง ท่ีมีผลกระทบต่อ บง.เอกธนกิจ ในการประชุมผูถื้อหุน้
รายใหญ่ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2540 ซ่ึงเม่ือพิจารณาประกอบกบัขอ้เทจ็จริง เก่ียวกบัฐานะ
การเงินของ บมจ.เอกโฮลด้ิง ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ พิจารณาไดว้า่ เป็นขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ต่อการเปล่ียนแปลง ราคาหลกัทรัพยข์องทั้งสองบริษทั 
2.2 รายท่ีสอง ในฐานะกรรมการของ บง.เอกธนกิจ ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะ ผลการ
ดาํเนินงานและสภาพคล่อง ทางการเงินของ บง.เอกธนกิจ จากการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเป็นลาํดบัมา และในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บง.เอกธนกิจ ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัปัญหาของ บมจ.เอกโฮลด้ิง ท่ีมีผลกระทบต่อ บง.เอกธนกิจ ในการประชุมผูถื้อหุน้
รายใหญ่ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2540 ซ่ึงเม่ือพิจารณาประกอบกบัขอ้เทจ็จริง เก่ียวกบัฐานะ
การเงินของ บง.เอกธนกิจ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้พจิาณาไดว้า่ เป็นขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 
ต่อการเปล่ียนแปลง ราคาหลกัทรัพยข์องทั้งสองบริษทั 
2.3 รายท่ีสาม ในฐานะกรรมการของ บง.เอกธนกิจ และ บมจ.เอกโฮลด้ิง ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัฐานะ ผลการดาํเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัทั้งสอง จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นลาํดบัมา และในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บง.เอกธนกิจ 
ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัญหาของ บมจ.เอกโฮลด้ิง ท่ีมีผลกระทบต่อ บง.เอกธนกิจ ใน
การประชุมผูถื้อหุน้รายใหญ่ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2540 ซ่ึงเม่ือพจิารณาประกอบกบั
ขอ้เทจ็จริง เก่ียวกบัฐานะการเงิน ของบริษทัทั้งสองตามท่ีกล่าวขา้งตน้ พจิารณาไดว้า่เป็น
ขอ้เทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลง ราคาหลกัทรัพยข์องทั้งสองบริษทั 

3 36,439,547.30 
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กรณีท่ี ช่ือ
หลกัทรัพย ์

รายละเอียดการกระทาํความผดิ จาํนวน
ราย 

ค่าปรับ 
(บาท) 

3 TUF, SC ระหวา่งวนัท่ี 7 - 25 ธนัวาคม 2538 กรรมการของบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั 
(มหาชน) (บมจ.ไทยยเูน่ียนฯ) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บมจ.ไทยยเูน่ียนฯ และบริษทั
สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) (บมจ.สงขลาแคนน่ิง) จาํนวน 1 ราย ไดท้าํการซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งสองบริษทั และกรรมการของ บมจ.ไทยยเูน่ียนฯ จาํนวน 1 ราย ไดท้าํการซ้ือหลกัทรัพย ์
บมจ. ไทยยเูน่ียนฯ ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบ ต่อบุคคลภายนอก   โดยอาศยั
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักรณี บมจ.ไทยยเูน่ียนฯ ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์บมจ. สงขลาแคนน่ิง 
เป็นจาํนวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ท่ีเรียกชาํระแลว้ อนัมีผลต่อการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ และผลประกอบการของทั้งสองบริษทั อนัเป็นสาระสาํคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงราคา ของหลกัทรัพย ์ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน ดงัน้ี 
3.1 รายแรก ในฐานะกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริง จากการเป็นผู้
ประสานงานกบัท่ีปรึกษา ทางการเงินของ บมจ.ไทยยเูน่ียนฯ และเป็นผูต้ดัสินใจในการทาํคาํ
เสนอซ้ือหลกัทรัพย ์บมจ.สงขลาแคนน่ิง เม่ือเดือน สิงหาคม 2538 
3.2 รายท่ีสอง ในฐานะกรรมการของบริษทั บมจ.ไทยยเูน่ียนฯ ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงจากบุคคล
ตาม 3.1 

2 1,413,640.08 

4 TT&T ระหวา่งวนัท่ี 13 พฤศจิกายน - 25 ธนัวาคม 2539 กรรมการหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
ไทยเทเลโฟนแอนดค์อมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (บมจ.ไทยเทเลโฟนฯ) จาํนวน 2 ราย ได้
ทาํการขายหลกัทรัพยบ์ริษทัดงักล่าว ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบ ต่อบุคคลภายนอก 
โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั ปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษทั อนัเป็นผลมาจากตน้ทุน
โครงการเพิม่สูงข้ึน กวา่ท่ีประมาณการไว ้อนัเป็นขอ้เทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคญั ต่อการ
เปล่ียนแปลงราคา ของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน ดงัน้ี 
4.1 รายแรก ในฐานะกรรมการของ บมจ.ไทยเทเลโฟนฯ ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงจากการประชุม 
คณะกรรมการบริหารของบริษทั เม่ือตน้เดือนพฤศจิกายน 2539 
4.2 รายท่ี 2 เป็นนิติบุคคลซ่ึงมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บมจ. ไทยเทเลโฟนฯ ไดล่้วงรู้
ขอ้เทจ็จริงจากกรรมการ ของนิติบุคคลท่ีไปเป็นกรรมการใน บมจ.ไทยเทเลโฟนฯ ในฐานะ
ตวัแทนของนิติบุคคลในการประชุม คณะกรรมการบริหารของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2539 

2 211,003,962.01 

5 ESSEX ระหวา่งวนัท่ี 21 - 29 มกราคม 2540 กรรมการของบริษทัเอสเซก อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 1 ราย ไดท้าํการซ้ือหลกัทรัพยบ์ริษทัดงักล่าว ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอา
เปรียบ ต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการ เปล่ียนแปลงราคา
ของหลกัทรัพย ์ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน โดยเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2540 บุคคลดงักล่าว
ในฐานะกรรมการของบริษทั ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริง เก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ออกจากเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการทาํคาํเสนอซ้ือพร้อมทั้งราคา
หลกัทรัพย ์จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

1 1,041,033.69 

6 UAF ระหวา่งวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2540 - 12 พฤษภาคม 2541 กรรมการหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ร่วมเสริมกิจ จาํกดั (มหาชน) (บงล.ร่วมเสริมกิจ) รวม 5 ราย ไดท้าํ
การขายหลกัทรัพยบ์ริษทัดงักล่าว ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบ ต่อบุคคลภายนอก 
โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัญหาของสภาพคล่อง สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ การตั้งสาํรองหน้ี

5 70,821,676.52 
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กรณีท่ี ช่ือ
หลกัทรัพย ์

รายละเอียดการกระทาํความผดิ จาํนวน
ราย 

ค่าปรับ 
(บาท) 

สูญ และการเพิม่ทุนของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการ 
เปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน ดงัน้ี 
6.1 รายแรก ในฐานะกรรมการของ บงล.ร่วมเสริมกิจ ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจากการ
ประชุม คณะกรรมการบริหารของบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2540 
6.2 รายท่ีสอง เป็นนิติบุคลซ่ึงมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บงล.ร่วมเสริมกิจ โดยมี
กรรมการของนิติบุคคลเป็นกรรมการของ บงล.ร่วมเสริมกิจ ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงจากการ
ประชุม คณะกรรมการบริหารของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2540 
6.3 รายท่ีสาม ในฐานะกรรมการของ บงล.ร่วมเสริมกิจ ไดข้ายหลกัทรัพยบ์ริษทัดงักล่าว เพือ่
ประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงในการหารือกบั กรรมการบริหารของธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งวนัท่ี 27 - 30 พฤศจิกายน 2540 
6.4 รายท่ีส่ี ในฐานะกรรมการของ บงล.ร่วมเสริมกิจ ไดข้ายหลกัทรัพยบ์ริษทัดงักล่าว เพือ่
ประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจากการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2540 
6.5 รายท่ีหา้ ในฐานะกรรมการของ บงล.ร่วมเสริมกิจ ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจากการ
ประชุม คณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2541 

รวม 14 334,347,226.85 

ท่ีมา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 

รายละเอยีดการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ตามมาตรา 243 

กรณีท่ี ช่ือหลกัทรัพย ์ รายละเอียดการกระทาํความผดิ จาํนวนราย ค่าปรับ 
(บาท) 

1 MBK-PD นิติบุคคลจาํนวน 6 ราย ไดรู้้เห็นหรือตกลงกนัทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
บริษทัเอม็ บี เค พร็อพเพอร์ต้ีส์ แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
ในจาํนวน ราคา และภายในเวลาใกลเ้คียงกนั อนัเป็นการอาํพรางตาม
มาตรา 244 (2) , (3) โดยมีบุคคลคนเดียวกนัเป็นผูส้ั่งซ้ือ และสั่งขาย
หลกัทรัพย ์แทนนิติบุคคลทั้ง 6 รายดงักล่าว และทาํใหป้ริมาณการซ้ือ
ขายในระหวา่งวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2540 ถึงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2540 ไม่
ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 

6 3,000,000.00 

2 MBK-PD ผูบ้ริหารของนิติบุคคลจาํนวน 1 ราย สั่งการหรือกระทาํการอนัเป็นเหตุ
ใหนิ้ติบุคคลจาํนวน 6 ราย ตามกรณีท่ี 1 ปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย 

1 500,000.00 

รวม 7 3,500,000.00 

ท่ีมา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 
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ภาคผนวก 8-ข. การเปรียบเทยีบโดยคณะกรรมการเปรียบเทยีบ 2544-2552 ทีมี่ค่าปรับเกนิ 1 ล้านบาท 

ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
1 35/2550  นายไพบูลย ์ 

ดาํรงชยัธรรม  
241  ระหวา่งวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2548 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2548 นายไพบูลย ์ดาํรง

ชยัธรรม ในฐานะประธานกรรมการบริษทั จีเอม็เอม็ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ได้
ซ้ือและขายหุน้บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) (“MATI”) ในประการท่ีน่าจะเป็น
การเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการท่ี GMMM 
อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามแผนเขา้ซ้ือหุน้เพือ่ครอบงาํกิจการ MATI ซ่ึง
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมีนยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ MATI และยงัมิได้
เปิดเผยต่อประชาชน ทั้งน้ี การซ้ือขายหุน้ MATI ในช่วงเวลาดงักล่าวกระทาํไป
ดว้ยการช่วยเหลือสนบัสนุนของนางสาวพชัรี มนุญพาณิชย ์ซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้
การซ้ือขายหุน้ MATI ผา่นบญัชีตนเอง และบุคคลอ่ืนอีกจาํนวน 10 ราย  

 31,776,785.64   

2 7/2552  นายยรรยง  
อคัรจินดานนท ์ 

243(2) 
ประกอบ 
ปอ. 83  

ระหวา่งวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2549 นายยรรยง  
อคัรจินดานนท ์มีพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะปิดบงัอาํพราง
หรือซ่อนเร้นการกระทาํความผดิโดยไดใ้ชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง
และบุคคลอ่ืนโดยรู้เห็นหรือตกลงกบันายเอก พทุธาโกฐิรัตน์ นางอรัญญา ศิลา
ทอง และบุคคลอ่ืนอีกจาํนวน 2 ราย กระทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัที
ดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“TWZ”) ในลกัษณะต่อเน่ืองกนั 
อนัเป็นผลใหก้ารซ้ือขายหุน้ TWZ ผดิไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชกัจงูให้
บุคคลทัว่ไปเขา้ทาํการซ้ือขายหุน้ TWZ ทั้งน้ี โดยมีนางปิยะนุช รังคสิริ ร่วม
กระทาํการในความผดิดงักล่าวดว้ย  

 29,461,550.99   

3 22/2550  นางจาํลอง  
พนัธ์พาณิชย ์ 

243(1)(2) 
ประกอบ 
244 และ 
ปอ.83  

ระหวา่งวนัท่ี 13 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 18 มีนาคม 2548 นางจาํลอง  
พนัธ์พาณิชย ์ไดร่้วมกบันายชาญ เลิศประเสริฐภากร ซ้ือขายหุน้บริษทั  
ยานภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) (“YNP”) โดยรู้เห็นหรือตกลงกนัใชบ้ญัชีของ 
นายชาญฯ และของบุคคลอ่ืนอีก 9 บญัชี ในลกัษณะท่ีทาํใหบุ้คคลทัว่ไปหลง
ผดิเก่ียวกบัสภาพปกติของหลกัทรัพยด์งักล่าว และในลกัษณะเพ่ือชกัจูงให้
บุคคลทัว่ไปเขา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น โดยมีพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ในลกัษณะสร้างราคาหลกัทรัพย ์โดยในวนัแรกท่ีหุน้ YNP เขา้ซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มผูก้ระทาํผดิส่งคาํเสนอซ้ือเขา้ไปในราคาท่ีสูง
กวา่ราคา IPO มาก ส่งผลใหหุ้น้ YNP เปิดซ้ือขายในราคาสูงกวา่ราคา IPO และ
ก่อนเปิดตลาด ส่งคาํเสนอซ้ือและเสนอขายตั้งรอไวห้ลายระดบัราคาเป็น
ปริมาณมาก โดยส่งคาํเสนอซ้ือในราคาท่ีสูงกวา่ราคาปิดวนัก่อนมาก ทาํให้
ราคาเปิดของวนันั้นสูงกวา่ราคาปิดวนัก่อน ในระหวา่งวนั  
ส่งคาํสัง่ซ้ือในราคาท่ีสูงข้ึน และซ้ือย ํ้าท่ีราคาเดิมหลายคร้ัง (แตก order) 
นอกจากน้ี ยงัมีการทยอยส่งคาํเสนอซ้ือและเสนอขายในระดบัราคาท่ี 1-3 เขา้
ไปเสริมเป็นปริมาณมาก และทาํการเคาะซ้ือและเคาะขายจบัคู่กบัคาํเสนอซ้ือ
และคาํเสนอขายดงักล่าว ในลกัษณะจบัคู่เองในเวลาใกลเ้คียงกนั เม่ือมีบุคคล
อ่ืนเขา้ไปซ้ือ และราคาหุน้ปรับตวัสูงข้ึนรวมทั้งมีคาํเสนอซ้ือเขา้ไปมาก จะ
ทยอยขายหุน้ออกเป็นระยะ โดยในช่วงทา้ยตลาด มีการทาํราคาปิด โดยส่ง
คาํสัง่เสนอซ้ือในราคาท่ีสูงกวา่ราคาท่ีซ้ือขายกนัขณะนั้นหลายช่วงระดบัราคา 
และในปริมาณมาก ส่งผลใหร้าคาปิดสูงข้ึน อนัเป็นการอาํพรางเพื่อใหบุ้คคล
ทัว่ไปหลงผดิไปวา่ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหลกัทรัพยน์ั้นไดมี้การซ้ือหรือขายกนั

 23,208,135.09   
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ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
มาก หรือราคาของหลกัทรัพยน์ั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากสภาพปกติของตลาด 
ทั้งน้ี มีนายศกัด์ิศิลป์ คงคานนท ์เจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัหลกัทรัพย ์
ไซรัส จาํกดั (มหาชน) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้ัง่การและควบคุมการส่งคาํสัง่ในบญัชี
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์7 บญัชีท่ีนางจาํลองฯ ใชซ้ื้อขายในการกระทาํผดิ ซ่ึงเปิดอยู่
ท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์ไซรัส จาํกดั (มหาชน)  

4 34/2550  นายววิฒัน ์ 
เลาหพนูรังษี  

243(1)(2) 
ประกอบ 
244 และ
ปอ.83  

ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 20 กนัยายน 2547 นายววิฒัน ์ 
เลาหพนูรังษี โดยรู้เห็นตกลงกบันายธีระพงษ ์งามเศรษฐมาศ กบัพวก ซ้ือขาย
หุน้บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“AREEYA”) ในลกัษณะ 
อาํพรางเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิเก่ียวกบัสภาพตลาดของหุน้ AREEYA ดว้ย
การส่งคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายหุน้ AREEYA ในจาํนวนใกลเ้คียงกนั ภายในเวลา
ใกลเ้คียงกนั โดยใชบ้ญัชีของนายววิฒัน์ฯ นางพรทิพยฯ์  
นายธีรินทร์ฯ นางสาววราภรณ์ฯ และบญัชีท่ีนายววิฒัน์ฯ ใหก้ารสนบัสนุนทาง
การเงินอีก 3 บญัชี ไดแ้ก่บญัชีของนายพทุธกาล วงศไ์พเสริฐ นางสาว 
บุญยอร กิจวถีิ และนายภาสพงษ ์แสงพฤกษ ์เป็นช่องทางในการกระทาํผดิ และ
มีนายธีระพงษฯ์ เป็นผูดู้แลการส่งคาํสัง่ซ้ือขายในบญัชีดงักล่าว โดยในส่วนท่ี
เป็นการซ้ือขายผา่นบริษทัหลกัทรัพยไ์ซรัส จาํกดั (มหาชน) มีนางสาวพรพิมล 
พฒันาพลกรสกลุ เป็นผูช่้วยเหลือสนบัสนุนในการส่งคาํสัง่ซ้ือขาย นอกจากน้ี 
กลุ่มบุคคลดงักล่าวมีพฤติกรรมการซ้ือขายหุน้ AREEYA ในลกัษณะ
ต่อเน่ืองกนั อนัเป็นผลใหก้ารซ้ือขายหุน้ดงักล่าวมีสภาพผดิไปจากสภาพปกติ
ของตลาด เพือ่ชกัจูงใจใหบุ้คคลทัว่ไปทาํการซ้ือขายหุน้ AREEYA โดยมีการ
ส่งคาํสัง่ในลกัษณะผลกัดนัใหร้าคาหุน้ AREEYA ปรับตวัสูงข้ึน การส่งคาํสัง่
เสนอซ้ือเสนอขายเพื่อครองระดบัราคาเสนอซ้ือ/เสนอขาย 5 อนัดบัแรก 
(bid/offer 1-5) ในปริมาณมาก และอยา่งต่อเน่ือง และมีการซ้ือท่ีระดบัราคา
เสนอขายท่ี offer 2-3 เป็นจาํนวนมาก ทั้งท่ีมีคาํสัง่เสนอขายในราคาท่ีตํ่ากวา่
เหลืออยูเ่พยีงพอใหซ้ื้อได ้และสภาพตลาดในขณะนั้น ไม่มีความตอ้งการซ้ือ
หลกัทรัพย ์AREEYA มากจนถึงขนาดทาํใหมี้ความจาํเป็นตอ้งส่งคาํสัง่ซ้ือเขา้
มาในราคาสูง พฤติกรรมดงักล่าวจึงเป็นพฤติกรรมท่ีผดิจากปกติวสิยัของนกั
ลงทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการซ้ือหุน้ในราคาตํ่า ทั้งน้ี พฤติกรรมการซ้ือขายในลกัษณะ
ดงักล่าวเป็นผลใหร้าคาหุน้ AREEYA ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัทาํให้
บุคคลทัว่ไปหลงผดิไปวา่ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหุน้ AREEYA ไดมี้การซ้ือหรือ
ขายกนัมาก หรือราคาของหุน้ AREEYA ไดเ้ปล่ียนแปลงไปผดิจากสภาพปกติ
ของตลาด  

 18,181,523.08   

5 8/2552  นายเอก  
พทุธาโกฐิรัตน์  

243(2) 
ประกอบ 
ปอ. 83  

ระหวา่งวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2549 นายเอก  
พทุธาโกฐิรัตน์ ไดใ้ชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง โดยรู้เห็นหรือตกลง
กบันายยรรยง อคัรจินดานนท ์นางอรัญญา ศิลาทอง และบุคคลอ่ืนอีกจาํนวน 2 
ราย กระทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) (“TWZ”) ในลกัษณะต่อเน่ืองกนั อนัเป็นผลใหก้ารซ้ือขายหุน้ TWZ 
ผดิไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชกัจูงใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ทาํการซ้ือขายหุน้ 
TWZ ทั้งน้ี โดยมีนางปิยะนุช รังคสิริ ร่วมกระทาํการในความผดิดงักล่าวดว้ย  

 14,430,242.68   

6 19/2549  นายอาํนวย  
กาญจโนภาศ  

241  เม่ือวนัท่ี 15 และ 16 กมุภาพนัธ์ 2548 นายอาํนวย กาญจโนภาส ไดข้ายหุน้
บริษทั เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“PLE”) ในประการท่ีน่าจะ

 13,456,000.00   



โครงการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม”  355 

ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
เป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความจาํเป็น
ของ PLE ในการเพิม่ทุนจดทะเบียน ตลอดจนแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
PLE ซ่ึงนายอาํนวยไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว จากการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร PLE ท่ีพิจารณาปัญหาสภาพคล่องของบริษทั เน่ืองจาก
ไม่สามารถเรียกเกบ็เงินไดจ้ากโครงการโบ๊เบ๊ เซ็นเตอร์ และโครงการจงัซีลอน 
ภูเกต็ ซ่ึงขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมีนยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์
PLE และยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน โดยขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นสาระสาํคญัดงักล่าว 
ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2548   

7 23/2550  นายชาญ เลิศ
ประเสริฐภากร  

243(1)(2) 
ประกอบ 
244 และ
ปอ.83  

ระหวา่งวนัท่ี 13 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 18 มีนาคม 2548 นายชาญ เลิศ
ประเสริฐภากร ไดร่้วมกบันางจาํลอง พนัธ์พาณิชย ์ซ้ือขายหุน้บริษทั ยานภณัฑ ์
จาํกดั (มหาชน) (“YNP”) โดยรู้เห็นหรือตกลงกนัใชบ้ญัชีของนายชาญฯ และ
ของบุคคลอ่ืนอีก 9 บญัชี ในลกัษณะท่ีทาํใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิเก่ียวกบัสภาพ
ปกติของหลกัทรัพยด์งักล่าว และในลกัษณะเพือ่ชกัจูงใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ซ้ือ
ขายหลกัทรัพยน์ั้น โดยมีพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะสร้างราคา
หลกัทรัพย ์โดยในวนัแรกท่ีหุน้ YNP เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่มผูก้ระทาํผดิส่งคาํเสนอซ้ือเขา้ไปในราคาท่ีสูงกวา่ราคา IPO 
มาก ส่งผลใหหุ้น้ YNP เปิดซ้ือขายในราคาสูงกวา่ราคา IPO และก่อนเปิดตลาด 
ส่งคาํเสนอซ้ือและเสนอขายตั้งรอไวห้ลายระดบัราคาเป็นปริมาณมาก โดยส่ง
คาํเสนอซ้ือในราคาท่ีสูงกวา่ราคาปิดวนัก่อนมาก ทาํใหร้าคาเปิดของวนันั้นสูง
กวา่ราคาปิดวนัก่อน ในระหวา่งวนั ส่งคาํสัง่ซ้ือในราคาท่ีสูงข้ึน และซ้ือย ํ้าท่ี
ราคาเดิมหลายคร้ัง (แตก order) นอกจากน้ี ยงัมีการทยอยส่งคาํเสนอซ้ือและ
เสนอขายในระดบัราคาท่ี 1-3 เขา้ไปเสริมเป็นปริมาณมาก และทาํการเคาะซ้ือ
และเคาะขายจบัคู่กบัคาํเสนอซ้ือและคาํเสนอขายดงักล่าว ในลกัษณะจบัคู่เอง
ในเวลาใกลเ้คียงกนั เม่ือมีบุคคลอ่ืนเขา้ไปซ้ือ และราคาหุน้ปรับตวัสูงข้ึน
รวมทั้งมีคาํเสนอซ้ือเขา้ไปมาก จะทยอยขายหุน้ออกเป็นระยะ โดยในช่วงทา้ย
ตลาด มีการทาํราคาปิด โดยส่งคาํสัง่เสนอซ้ือในราคาท่ีสูงกวา่ราคาท่ีซ้ือขายกนั
ขณะนั้นหลายช่วงระดบัราคา และในปริมาณมาก ส่งผลใหร้าคาปิดสูงข้ึน อนั
เป็นการอาํพรางเพือ่ใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิไปวา่ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง
หลกัทรัพยน์ั้นไดมี้การซ้ือหรือขายกนัมาก หรือราคาของหลกัทรัพยน์ั้นได้
เปล่ียนแปลงไปจากสภาพปกติของตลาด   

 9,130,335.86   

8 49/2552  นายรัชชานนท ์
พิริยะพงศพ์นัธ ์ 

241  ในปลายเดือนมีนาคม 2549 บริษทัเบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั (“บริษทั เบ
เคอร์ฯ”) ไดรั้บแต่งตั้งจากผูซ้ื้อใหเ้ป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายในการซ้ือหุน้เพือ่
ครอบงาํกิจการบริษทั แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
(“GRAND”) และนายรัชชานนท ์พิริยะพงศพ์นัธ ์(“นายรัชชานนทฯ์”) หรือช่ือ
เดิมนายวสิิทธ์ิ กาญจโนภาส ในฐานะหวัหนา้ทีมท่ีปรึกษาทางกฎหมายของ
บริษทั เบเคอร์ฯ ท่ีรับผดิชอบและเขา้ร่วมในการเจรจาซ้ือหุน้ดงักล่าว ไดล่้วงรู้
ขอ้เทจ็จริงท่ียงัไม่เปิดเผยต่อประชาชน อนัมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ
ราคาหุน้ GRAND ตั้งแต่เร่ิมเจรจาจนกระทัง่ไดข้อ้ตกลงยติุ อนันาํไปสู่การทาํ
คาํเสนอซ้ือหุน้ทั้งหมดของ GRAND ในราคาสูงกวา่ราคาตลาดในขณะนั้น ซ่ึง
ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดดงักล่าวต่อประชาชนในวนัท่ี30 มิถุนายน 2549 
โดยในช่วงเวลาหลงัจากท่ีนายรัชชานนทฯ์ ไดล่้วงรู้ขอ้มูลดงักล่าว จนถึงก่อน

 6,686,549.80   



356 บทท่ี 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
วนัท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อประชาชน ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่นายรัชชา
นนทฯ์ ไดใ้หน้างสาวเสาวภาคย ์อรุณเวช เลขานุการ ซ้ือหุน้ GRAND เพือ่
ประโยชน์ของตนผา่นบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องญาตินางสาวเสาวภาคย ์
(“นางสาวเสาวภาคยฯ์”) รวมจาํนวน 7,561,200 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.96 - 4.70 
บาท และไดท้ยอยขายหุน้ GRAND ออกไปภายหลงัโดยไดก้าํไร  

9 67/2544  คุณหญิงพจมาน  
ชินวตัร  

246  มิไดร้ายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหุน้สามญับริษทัชิน คอร์ปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั (มหาชน) (SHIN) บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 
(ADVANC) บริษทัชินแซทเทลไลท ์จาํกดั (มหาชน) (SATTEL) บริษทั
ยไูนเตด็ บรอดคาสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (UBC) และบริษทัยไูนเตด็
คอมมูนิเกชัน่ อินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) (UCOM) ทุกร้อยละหา้ของจาํนวน
หลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการต่อสาํนกังานภายในเวลาท่ี
กาํหนด  

 6,318,000.00   

10 57/2550  นายบุญชยั  
ไชยธีรัตต ์ 

246  ระหวา่งวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2547 ถึงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2548 นายบุญชยั ไชยธี
รัตต ์ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหุน้บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (“CWT”) ผา่นบญัชีของบุคคล 3 ราย อนัเป็นผลใหเ้ม่ือนาํผลลพัธ์
ของการไดม้าหรือจาํหน่ายหุน้จาํนวนดงักล่าวมารวมกบัหุน้ CWT จาํนวนท่ี
นายบุญชยัฯ ถือโดยตรง และจาํนวนท่ีถือโดยบริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บุคคลตามมาตรา 258(5) ของนายบุญชยัฯ แลว้ ไดท้าํใหน้ายบุญชยัฯ มีการถือ
ครองหุน้ CWT จนถึงหรือผา่นทุกร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของ CWT รวม 8 กรณี ไดแ้ก่ (1) การไดม้าเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2547 
(2) การจาํหน่ายไปเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2547 (3) การไดม้าเม่ือวนัท่ี 13 
ธนัวาคม 2547 (4) การจาํหน่ายไปเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2548 (5) การไดม้าเม่ือ
วนัท่ี 31 มกราคม 2548 (6) การจาํหน่ายไปเม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2548 (7) การ
ไดม้าเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2548 และ (8) การจาํหน่ายไปเม่ือวนัท่ี 11 
กมุภาพนัธ์ 2548 ซ่ึงตามนยัมาตรา 246 นายบุญชยัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่รายงาน
แสดงการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหุน้ CWT ตามแบบ 246-2 ต่อสาํนกังาน 
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีไดม้าหรือจาํหน่ายไปนั้น แต่นายบุญชยัฯ เพิ่งยืน่
รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหุน้ CWT ตามแบบ 246-2 ฉบบัท่ีแสดง
ขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้งต่อสาํนกังานเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2550  

 5,236,500.00   

11 18/2549  นางวไิล แซ่โงว้  241  ระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2547 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2548 นางวไิล แซ่โงว้ได้
ซ้ือขายหุน้บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ("TFD") 
และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ("TFD-W1") ในประการท่ีน่าจะเป็น
การเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั (1) TFD จะมี
รายไดจ้ากการขายสินทรัพยป์รับตวัสูงข้ึนมากในไตรมาส 4 ปี 2547 ซ่ึงส่งผล
ใหผ้ลการดาํเนินงานประจาํปี 2547 เพิม่ข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัจากปี 2546 และ (2) 
TFD จะมีรายไดเ้ป็นจาํนวนมาก (ประมาณ 500 ลา้นบาท) ในปี 2548 จากการ
ขายโรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 12 แห่ง ใหแ้ก่กองทุนอสงัหาริมทรัพยไ์ทย
อินดสัเตรียล ซ่ึงนางวไิลไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว เน่ืองจากทาํหนา้ท่ีใน
ฐานะผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจ และรักษาการผูจ้ดัการฝ่าย
พฒันาธุรกิจของ TFD และขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมีนยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาหลกัทรัพย ์TFD และยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน   

 4,873,991.25   



โครงการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม”  357 

ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
12 19/2552  นายฉาย บุนนาค  243(1) 

ประกอบ 
244(2)(3) 
และ 

243(2) 
และ ปอ. 

83  

ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 ถึงวนัท่ี 4 เมษายน 2549 นายฉาย บุนนาค (“นาย
ฉายฯ”) ซ่ึงขณะนั้นปฏิบติังานเป็นหวัหนา้ทีมเจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทั
หลกัทรัพยฟ์าร์อีสท ์จาํกดั ไดรู้้เห็นหรือตกลงกบันางสาวณฐัดา แกว้มา และ
นางสาวสรัญญา ซิมาภรณ์ ซ่ึงขณะนั้นเป็นเจา้หนา้ท่ีการตลาดในทีมของนาย
ฉายฯ ท่ีบริษทัหลกัทรัพยฟ์าร์อีสท ์จาํกดั ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั ดี.ที.
ซี. อินดสัตร่ีส์ จาํกดั (มหาชน) (“DTCI”) ผา่นบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บุคคลอ่ืนจาํนวน 5 บญัชี โดยนายฉายฯ เป็นผูค้วบคุมการส่งคาํสัง่ซ้ือขายหุน้ 
DTCI หรือใช ้trader ID ของนางสาวณฐัดา แกว้มา และนางสาวสรัญญา ซิมา
ภรณ์ ในการส่งคาํสัง่ซ้ือขายหุน้ DTCI ในลกัษณะอนัเป็นการอาํพรางเพื่อให้
บุคคลทัว่ไปหลงผดิไปวา่ขณะใดขณะหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หุน้ DTCI 
ไดมี้การซ้ือขายกนัมากหรือราคาหุน้นั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไป โดยส่งคาํสัง่ซ้ือ
หรือคาํสัง่ขายหลกัทรัพยโ์ดยรู้อยูแ่ลว้วา่ตนเองหรือผูร่้วมกนักระทาํผดิไดส่้ง
คาํสัง่ซ้ือขายหุน้ DTCI โดยมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั ราคาใกลเ้คียงกนั ภายในเวลา
ใกลเ้คียงกนั และซ้ือขายต่อเน่ืองกนั อนัเป็นผลทาํใหก้ารซ้ือขายหุน้ DTCI ผดิ
ไปจากสภาพปกติของตลาด และมีพฤติกรรมในการใชว้ธีิการส่งคาํสัง่ซ้ือขาย
หุน้ DTCI ไวล่้วงหนา้เรียงลาํดบัราคา และในระหวา่งวนัไดท้ยอยเคาะซ้ืออยา่ง
ต่อเน่ือง จึงมีผลทาํใหร้าคาหุน้ DTCI ปรับตวัสูงข้ึนหลายระดบัราคาประกอบ
กบัมีการส่งคาํสัง่ซ้ือไปจบัคู่กบัคาํสัง่ขายท่ีไดส่้งไวล่้วงหนา้ และมีการคํ้ายนั
ราคาโดยเสริมคาํสัง่ซ้ือเพือ่พยงุราคามิใหป้รับตวัลดลง โดยพฤติกรรมการซ้ือ
ขายหุน้ DTCI ในลกัษณะดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงทาํใหร้าคาหุน้ DTCI 
ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งไม่เป็นไปตามกลไกสภาพปกติของตลาด เพื่อชกัจงูให้
บุคคลทัว่ไปเขา้ทาํการซ้ือหรือขายหุน้ DTCI  

 4,839,863.99   

13 22/2550  นางจาํลอง  
พนัธ์พาณิชย ์ 

246  ระหวา่งวนัท่ี 14 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2550 นางจาํลอง พนัธ์
พาณิชย ์ไดซ้ื้อขายหุน้บริษทั ยานภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) ("YNP") หลายรายการ 
ผา่นบญัชีซ้ือขายของตนเอง และของบุคคลอ่ืนอีก 7 ราย โดยมิไดร้ายงานการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยด์งักล่าวท่ีมีผลใหก้ารถือครองหลกัทรัพย์
โดยรวมผา่นถึงจุดทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกิจการต่อสาํนกังานภายในเวลาท่ีกาํหนด รวม 12 รายการ ไดแ้ก่ 
รายการท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 13, 27 และ 31 มกราคม 2548, 15 และ 18 กมุภาพนัธ์ 
2548, 25 เมษายน 2548, 14 กรกฎาคม 2548, 26 สิงหาคม 2548, 7 และ 29 
กนัยายน 2548, 23 พฤศจิกายน 2548 และ 21 เมษายน 2548 แต่ไดร้ายงานต่อ
สาํนกังานเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550  

 4,523,700.00   

14 15/2550  นางพรทิพย ์ 
พฒันาพลกรสกลุ  

243(1)(2) 
ประกอบ 
244 และ
ปอ.83  

ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 20 กนัยายน 2547 นางพรทิพย ์พฒันา
พลกรสกลุ กบัพวกอีก 4 คน ไดรู้้เห็นหรือตกลงร่วมกนัซ้ือขายหุน้บริษทั อารี
ยา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“AREEYA”) ในลกัษณะอาํพรางเพื่อให้
บุคคลทัว่ไปหลงผดิเก่ียวกบัสภาพตลาดของหุน้ AREEYA ดว้ยการส่งคาํสัง่ซ้ือ
และคาํสัง่ขายหุน้ AREEYA ในจาํนวนใกลเ้คียงกนั ภายในเวลาใกลเ้คียงกนั 
นอกจากน้ี กลุ่มบุคคลดงักล่าวมีพฤติกรรมการซ้ือขายหุน้ AREEYA ใน
ลกัษณะต่อเน่ืองกนั อนัเป็นผลใหก้ารซ้ือขายหุน้ดงักล่าวมีสภาพผดิไปจาก
สภาพปกติของตลาด เพื่อชกัจงูใจใหบุ้คคลทัว่ไปทาํการซ้ือขายหุน้ AREEYA 
โดยมีการส่งคาํสัง่ในลกัษณะผลกัดนัใหร้าคาหุน้ AREEYA ปรับตวัสูงข้ึน การ

 4,425,491.94   
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การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
ส่งคาํสัง่เสนอซ้ือเสนอขายเพื่อครองระดบัราคาเสนอซ้ือ/เสนอขาย 5 อนัดบั
แรก (bid/offer 1-5) ในปริมาณมาก และอยา่งต่อเน่ือง และมีการซ้ือท่ีระดบัราคา
เสนอขายท่ี offer 2-3 เป็นจาํนวนมาก ทั้งท่ีมีคาํสัง่เสนอขายในราคาท่ีตํ่ากวา่
เหลืออยูเ่พยีงพอใหซ้ื้อได ้และสภาพตลาดในขณะนั้น ไม่มีความตอ้งการซ้ือ
หลกัทรัพย ์AREEYA มากจนถึงขนาดทาํใหมี้ความจาํเป็นตอ้งส่งคาํสัง่ซ้ือเขา้
มาในราคาสูง พฤติกรรมดงักล่าวจึงเป็นพฤติกรรมท่ีผดิจากปกติวสิยัของนกั
ลงทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการซ้ือหุน้ในราคาตํ่า โดยพฤติกรรมการซ้ือขายในลกัษณะ
ดงักล่าวเป็นผลใหร้าคาหุน้ AREEYA ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัทาํให้
บุคคลทัว่ไปหลงผดิไปวา่ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหุน้ AREEYA ไดมี้การซ้ือหรือ
ขายกนัมาก หรือราคาของหุน้ AREEYA ไดเ้ปล่ียนแปลงไปผดิจากสภาพปกติ
ของตลาด  

15 17/2550  นางสาววราภรณ์ 
งามเศรษฐมาศ  

243(1)(2) 
ประกอบ 
244 และ
ปอ.83  

ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2547 ถึงวนัท่ี 20 กนัยายน 2547 นางสาววราภรณ์ งาม
เศรษฐมาศ กบัพวกอีก 4 คน ไดรู้้เห็นหรือตกลงร่วมกนัซ้ือขายหุน้บริษทั อารี
ยา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“AREEYA”) ในลกัษณะอาํพรางเพื่อให้
บุคคลทัว่ไปหลงผดิเก่ียวกบัสภาพตลาดของหุน้ AREEYA ดว้ยการส่งคาํสัง่ซ้ือ
และคาํสัง่ขายหุน้ AREEYA ในจาํนวนใกลเ้คียงกนั ภายในเวลาใกลเ้คียงกนั 
นอกจากน้ี กลุ่มบุคคลดงักล่าวมีพฤติกรรมการซ้ือขายหุน้ AREEYA ใน
ลกัษณะต่อเน่ืองกนั อนัเป็นผลใหก้ารซ้ือขายหุน้ดงักล่าวมีสภาพผดิไปจาก
สภาพปกติของตลาด เพื่อชกัจงูใจใหบุ้คคลทัว่ไปทาํการซ้ือขายหุน้ AREEYA 
โดยมีการส่งคาํสัง่ในลกัษณะผลกัดนัใหร้าคาหุน้ AREEYA ปรับตวัสูงข้ึน การ
ส่งคาํสัง่เสนอซ้ือเสนอขายเพื่อครองระดบัราคาเสนอซ้ือ/เสนอขาย 5 อนัดบั
แรก (bid/offer 1-5) ในปริมาณมาก และอยา่งต่อเน่ือง และมีการซ้ือท่ีระดบัราคา
เสนอขายท่ี offer 2-3 เป็นจาํนวนมาก ทั้งท่ีมีคาํสัง่เสนอขายในราคาท่ีตํ่ากวา่
เหลืออยูเ่พยีงพอใหซ้ื้อได ้และสภาพตลาดในขณะนั้น ไม่มีความตอ้งการซ้ือ
หลกัทรัพย ์AREEYA มากจนถึงขนาดทาํใหมี้ความจาํเป็นตอ้งส่งคาํสัง่ซ้ือเขา้
มาในราคาสูง พฤติกรรมดงักล่าวจึงเป็นพฤติกรรมท่ีผดิจากปกติวสิยัของนกั
ลงทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการซ้ือหุน้ในราคาตํ่า โดยพฤติกรรมการซ้ือขายในลกัษณะ
ดงักล่าวเป็นผลใหร้าคาหุน้ AREEYA ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัทาํให้
บุคคลทัว่ไปหลงผดิไปวา่ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหุน้ AREEYA ไดมี้การซ้ือหรือ
ขายกนัมาก หรือราคาของหุน้ AREEYA ไดเ้ปล่ียนแปลงไปผดิจากสภาพปกติ
ของตลาด  

 4,413,426.54   

16 26/2546  นายสวง  
วอ่งสุภคัพนัธุ ์ 

243(1) 
ประกอบ 
244(2)(3) 
และ 

243(2)  

ในระหวา่งวนัท่ี 4 มกราคม ถึงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2539 นายสวง ใชบ้ญัชีซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืนทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัซีวดีี 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (CVD) ในลกัษณะจบัคู่ซ้ือขายและซ้ืออยา่ง
ต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาหุน้ CVD ปรับตวัสูงข้ึน  

 4,031,782.70   

17 12/2549  นายพานทองแท ้
 ชินวตัร  

246  นายพานทองแท ้ชินวตัร รายงานการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงหุน้บริษทั ชิน 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ("SHIN") ต่อสาํนกังาน โดยแสดงขอ้มูลไม่
ถูกตอ้งครบถว้น รวม 2 กรณี กล่าวคือ (1) รายงานการไดม้าซ่ึงหุน้ SHIN ฉบบั
ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2543 แสดงขอ้มูลการถือหุน้ SHIN เฉพาะจาํนวนท่ีถืออยู่
โดยตนเองท่ีไดม้าเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2543 จาํนวนร้อยละ 24.99 ของจาํนวน

 3,324,500.00   



โครงการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม”  359 

ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
หลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด แต่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเท่ากบัร้อยละ 
36.20 โดยตอ้งนาํหุน้ SHIN จาํนวนร้อยละ 11.21 ท่ีถืออยูโ่ดย Ample Rich 
Investments Ltd. ("ARI") ซ่ึงเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มารวมคาํนวณดว้ย และ (2) รายงาน
การจาํหน่ายหุน้ SHIN ฉบบัลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2545 แสดงขอ้มูลการถือหุน้ 
SHIN เฉพาะจาํนวนท่ีถืออยูโ่ดยตนเองซ่ึงคงเหลือเท่ากบัร้อยละ 12.49 ของ
จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หลงัการจาํหน่ายไปเม่ือวนัท่ี 9 
กนัยายน 2545 แต่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเท่ากบัร้อยละ 23.70 โดยตอ้งนาํหุน้ 
SHIN จาํนวนร้อยละ 11.21 ท่ีถืออยูโ่ดย ARI มารวมคาํนวณดว้ย เหตุเกิด
ระหวา่งวนัท่ี 4 กนัยายน 2543 ถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2549  

18 9/2552  นางอรัญญา  
ศิลาทอง  

243(2) 
ประกอบ 
ปอ. 83  

ระหวา่งวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2549 นางอรัญญา ศิลา
ทอง ไดใ้ชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง โดยรู้เห็นหรือตกลงกบันาย
ยรรยง อคัรจินดานนท ์นายเอก พทุธาโกฐิรัตน์ และบุคคลอ่ืนอีกจาํนวน 2 ราย 
ซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“TWZ”) 
ในลกัษณะต่อเน่ืองกนั อนัเป็นผลใหก้ารซ้ือขายหุน้ TWZ ผดิไปจากสภาพปกติ
ของตลาด เพือ่ชกัจูงใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ทาํการซ้ือขายหุน้ TWZ ทั้งน้ี โดยมีนาง
ปิยะนุช รังคสิริ ร่วมกระทาํการในความผดิดงักล่าวดว้ย  

 3,245,757.49   

19 12/2549  นายพานทองแท ้ 
ชินวตัร  

247  นายพานทองแท ้ชินวตัร ไดม้าซ่ึงหุน้บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
("SHIN") เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2543 จาํนวนร้อยละ 24.99 ของจาํนวน
หลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จนเป็นผลใหเ้ม่ือนบัรวมกบัหุน้ SHIN 
จาํนวนร้อยละ 11.21 ท่ีถืออยูโ่ดย Ample Rich Investments Ltd. ซ่ึงเป็นบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
แลว้ จะเท่ากบัร้อยละ 36.20 อนัเป็นการผา่นจุดร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ SHIN แต่ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ ตามขั้นตอนการทาํ
คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 นายพานทองแทฯ้ ได้
จาํหน่ายหุน้ SHIN ทั้งหมดออกไปแลว้  

 2,657,500.00   

20 68/2549  นายแพทยป์ราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ  

246  ระหวา่งวนัท่ี 20 สิงหาคม 2544 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2549 นายแพทยป์ราเส
ริฐ ปราสาททองโอสถ มิไดร้ายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพย์
บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (“BGH”) ท่ีมีผลใหก้ารถือครอง
หลกัทรัพยโ์ดยรวมผา่นจุดทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของกิจการต่อสาํนกังานภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีไดม้าหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยด์งักล่าว จาํนวน 3 รายการ ดงัน้ี (1) กรณีการซ้ือเม่ือ
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2544 จาํนวน 5,850,278 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เม่ือรวมกบัจาํนวนท่ีนายแพทยป์ราเสริฐฯ 
ถืออยูเ่ดิมร้อยละ 14.67 และจาํนวนท่ีถือโดย บจ.การบินกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็น
บุคคลตามมาตรา 258(5) อีกร้อยละ 10.28 เป็นผลใหน้ายแพทยป์ราเสริฐฯ ถือ
หุน้ BGH ทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 26.70 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
(2) กรณีการซ้ือผา่นบญัชีของนางนฤมล ใจหนกัแน่น เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2547 
จาํนวน 159,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.21 ของจาํนวนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด ทาํใหน้ายแพทยป์ราเสริฐฯ ถือหุน้ BGH โดยตรง รวมเป็นร้อยละ 

 1,993,200.00   



360 บทท่ี 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
14.07 และเม่ือรวมกบัหุน้ BGH ท่ีถือโดย บจ.การบินกรุงเทพฯ ร้อยละ 10.93 
เป็นผลใหน้ายแพทยป์ราเสริฐฯ ถือหุน้ BGH เพิ่มข้ึนจากเดิมเป็นร้อยละ 25.00 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และ (3) กรณีการซ้ือเม่ือวนัท่ี 13 
กรกฎาคม 2547 จาํนวน 149,235,707 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.89 ของจาํนวน
หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เม่ือรวมกบัจาํนวนท่ีนายแพทยป์ราเสริฐฯ ถืออยู่
เดิมร้อยละ 14.03 และจาํนวนท่ีถือโดย บจ.การบินกรุงเทพฯ อีกร้อยละ 10.93 
เป็นผลใหน้ายแพทยป์ราเสริฐฯ ถือหุน้ BGH ทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 25.85 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี นายแพทยป์ราเสริฐฯ ไดย้ืน่รายงาน
ตามแบบ 246-2 ต่อสาํนกังานเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2549 จึงเป็นการรายงาน
ล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนด  

21 67/2549  นางสาวกนกรัตน์  
จิตติกลุดิลก  

246  ระหวา่งวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2547 ถึงวนัท่ี 24 ตุลาคม 2549 นางสาวกนกรัตน์ จิต
ติกลุดิลก มิไดร้ายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยบ์ริษทั เพาเวอร์-
พี จาํกดั (มหาชน) (“POWER”) ท่ีมีผลใหก้ารถือครองหลกัทรัพยโ์ดยรวมผา่น
ถึงจุดทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ
ต่อสาํนกังานภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพย์
ดงักล่าว จาํนวน 4 รายการ ดงัน้ี (1) กรณีการซ้ือเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 
จาํนวน 79,736,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.97 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด (2) กรณีการขายเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 จาํนวน 26,400,000 หุน้ 
ทาํใหจ้าํนวนหุน้ท่ีถือครองอยูค่งเหลือคิดเป็นร้อยละ 25.40 ของจาํนวนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (3) กรณีการขายเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2549 จาํนวน 
17,068,400 หุน้ ทาํใหจ้าํนวนหุน้ท่ีถือครองอยูค่งเหลือคิดเป็นร้อยละ 17.27 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และ (4) การขายเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 
2549 จาํนวน 8,506,083 หุน้ ทาํใหจ้าํนวนหุน้ท่ีถือครองอยูค่งเหลือคิดเป็นร้อย
ละ 13.22 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี นางสาวกนกรัตน์ฯ ได้
ยืน่รายงานตามแบบ 246-2 ต่อสาํนกังานเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2549 จึงเป็นการ
รายงานล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 1,548,500.00   

22 13/2550  นายอุดมศกัด์ิ 
ชาครียวณิชย ์ 

241  นายอุดมศกัด์ิ ชาครียวณิชย ์ขณะดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการของ
บริษทัหลกัทรัพยเ์อเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของ
กลุ่มผูซ้ื้อ โดยเป็นตวัแทนกลุ่มผูซ้ื้อในการเจรจาซ้ือหุน้บริษทั โออิชิ กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) (“OISHI”) จากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ซ่ึงจากการทาํหนา้ท่ีนั้นทาํ
ใหน้ายอุดมศกัด์ิฯ ทราบถึงความมีนยัสาํคญัของการซ้ือขายดงักล่าว ทั้งในดา้น
ปริมาณและราคา อนัเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีมีสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคา
ของหุน้ OISHI และในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ขณะท่ีขอ้มูลดงักล่าวยงัมิได้
เปิดเผยต่อประชาชน นายอุดมศกัด์ิฯ ไดอ้าศยับญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บุคคลรายหน่ึงซ้ือหุน้ OISHI จาํนวน 288,100 หุน้ และต่อมาในวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2548 เม่ือขอ้มูลเก่ียวกบัการท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ตกลงขายหุน้จาํนวน
ร้อยละ 55 ต่อกลุ่มนกัลงทุนชาวสิงคโ์ปร์ในราคาหุน้ละ 32.50 บาท ไดรั้บการ
เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และราคาหุน้ OISHI ไดป้รับตวัสูงข้ึน นาย
อุดมศกัด์ิฯ กไ็ดข้ายหุน้ OISHI ทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทาํใหไ้ดรั้บกาํไร
จากการใชข้อ้มลูภายในดงักล่าว  

 1,494,615.92   

23 5/2549  นายศุภสิทธ์ิ  241  ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2547 ถึงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2547 นายศุภสิทธ์ิ โปรียา  1,277,600.00   
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ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
โปรียานนท ์ นนท ์ไดซ้ื้อขายหุน้บริษทั ไทยผลิตภณัฑย์บิซัม่ จาํกดั (มหาชน) ("TGP") ใน

ประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงท่ี 
BPB Gypsum B.V. (“BPB”) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ประสงคจ์ะทาํคาํ
เสนอซ้ือเพือ่การเพกิถอนหลกัทรัพย ์TGP ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน ซ่ึงนายศุภสิทธ์ิไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว เน่ืองจากทาํหนา้ท่ีใน
ฐานะเลขานุการของประธานกรรมการ TGP และขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมีนยัสาํคญั
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์TGP และยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน  

24 64/2544  บริษทัศิครินทร์ 
จาํกดั (มหาชน)  

246  มิไดร้ายงานการไดม้าซ่ึงหุน้สามญับริษทัจุลดิศ ดีเวลลอป จาํกดั (มหาชน) 
(JULDIS) ทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กิจการต่อสาํนกังานภายในเวลาท่ีกาํหนด  

 1,290,600.00   

25 32/2545  นายไตรรัตน์  
ดาํเนินชาญวนิชย ์ 

243(1) 
ประกอบ 
244(2) 
และ (3)  

ระหวา่งวนัท่ี 16 เมษายน ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2541 นายไตรรัตน์ ไดร่้วมกบั
บริษทัศรีราชา ไซโล จาํกดั บริษทัเกษตรรุ่งเรืองพชืผล จาํกดั บริษทัเวลดิเวลล
อปเมนท ์กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัซุ่นฮั้วเซ่งไรซ์ จาํกดั ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย์
บริษทัแอ๊ดวานซ์ อะโกร จาํกดั (มหาชน) (AA) โดยมีการจบัคู่ซ้ือขายกนัเอง 
อนัเป็นการอาํพรางเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิไปวา่ขณะใดขณะหน่ึงหรือ
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหลกัทรัพยน์ั้นไดมี้การซ้ือขายกนัมาก หรือราคาของ
หลกัทรัพยน์ั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไป อนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด  

 1,204,485.68   

26 24/2552  นายชาํนิ จนัทร์ฉาย  59  นายชาํนิ จนัทร์ฉาย (“นายชาํนิฯ”) ในฐานะกรรมการบริษทั เอสทีพี แอนด ์ไอ 
จาํกดั (มหาชน) (“STPI”) กรรมการบริษทั อะโกร อินดสัเตรียล แมชชีนเนอร่ี 
จาํกดั (มหาชน) (“AMAC”) และประธานกรรมการบริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“TCC”) ไดใ้ชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืน
จาํนวน 2 ราย ในการซ้ือขายหุน้ STPI, ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั STPI คร้ังท่ี 1 (“STPI-W1”), หุน้ AMAC และหุน้ TCC ซ่ึงเป็น
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีนายชาํนิฯ เป็นกรรมการโดยไม่ไดร้ายงานการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวตามแบบ 59-2 ต่อสาํนกังานภายใน 3 วนัทาํการนบั
แต่วนัท่ีซ้ือหรือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวรวมจาํนวนทั้งส้ิน 50 รายการ กล่าวคือ 
(ก) กรณีซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์STPI ระหวา่งวนัท่ี 5 มีนาคม 2551 ถึงวนัท่ี 17 
ตุลาคม 2551 จาํนวน 32 รายการ (ข) กรณีซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์STPI-W1 
ระหวา่งวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2551 ถึงวนัท่ี 4 มิถุนายน 2551 จาํนวน 3 รายการ 
(ค) กรณีการซ้ือหลกัทรัพย ์AMAC ระหวา่งวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัท่ี 
14 พฤศจิกายน 2551 จาํนวน 8 รายการ และ (ง) กรณีขายหลกัทรัพย ์TCC 
ระหวา่งวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2551 จาํนวน 7 รายการ โดย
นายชาํนิฯ ไดย้ืน่รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยทุ์กรายการดงักล่าวต่อสาํนกังาน
เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2552 จึงเป็นการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยล่์าชา้กวา่
ระยะเวลาท่ีประกาศกาํหนด  

 1,999,807.26   

27 50/2550  นายโกมล  
จึงรุ่งเรืองกิจ  

246  ระหวา่งวนัท่ี 2 กนัยายน 2548 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2549 นายโกมล จึงรุ่งเรือง
กิจ ("นายโกมลฯ") มิไดร้ายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยบ์ริษทั
อีสเทิร์นไวร์ จาํกดั (มหาชน) (“EWC”) ทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการท่ีถือผา่นบุคคลอ่ืน ตามแบบ 246-2 ต่อ
สาํนกังานภายในเวลาท่ีกาํหนด และไม่นาํหุน้ท่ีถือโดยบุคคลตามมาตรา 258 
ของตนมารวมรายงาน จาํนวน 7 รายการ โดยเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2549 นาย

 1,826,400.00   



362 บทท่ี 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
โกมลฯ ไดย้ืน่รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพย ์EWC ตามแบบ 
246-2 ต่อสาํนกังาน โดยนาํหุน้ท่ีถือผา่นบุคคลอ่ืนและบุคคลตามมาตรา 258 มา
รวมรายงานดว้ยแลว้  

28 37/2552  นายธนะชยั  
โรมพนัธ ์ 

243(2)  เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2547 วนัท่ี 15 ตุลาคม 2547 และวนัท่ี 22 ตุลาคม 2547 
นายธนะชยั โรมพนัธ์ ไดร่้วมกนัโดยไดรู้้เห็นหรือตกลงกนักบันางสาวแสง
เดือน แววพลอยงาม กระทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั อีสเทิร์นไวร์ จาํกดั 
(มหาชน) (“EWC”) ในลกัษณะต่อเน่ืองกนั อนัเป็นผลทาํใหก้ารซ้ือขายหุน้ 
EWC ผดิไปจากสภาพปกติของตลาดโดยราคามีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อชกัจูงใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ทาํการซ้ือหรือขายหุน้ EWC   

 1,584,231.64   

29 50/2550  นายโกมล  
จึงรุ่งเรืองกิจ  

246  ระหวา่งวนัท่ี 5 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2549 นายโกมล จึงรุ่งเรือง
กิจ ("นายโกมลฯ") มิไดร้ายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยบ์ริษทั
อกริเพยีว โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“APURE”) ทุกร้อยละหา้ของจาํนวน
หลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการท่ีถือผา่นบุคคลอ่ืน ตามแบบ 
246-2 ต่อสาํนกังานภายในเวลาท่ีกาํหนด จาํนวน 9 รายการ โดยเม่ือวนัท่ี 22 
ธนัวาคม 2549 นายโกมลฯ ไดย้ืน่รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง
หลกัทรัพย ์APURE ตามแบบ 246-2 ต่อสาํนกังาน โดยนาํหุน้ท่ีถือผา่นบุคคล
อ่ืนมารวมดว้ยแลว้   

 1,191,200.00   

30 62/2548  บริษทั เทิร์น  
อะราวด ์จาํกดั  

246  บริษทั เทิร์น อะราวด ์จาํกดั มิไดร้ายงานการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงหุน้บริษทั 
สยามเจเนอรัลแฟคตอร่ิง จาํกดั (มหาชน) ("SGF") ซ่ึงถืออยูภ่ายใตช่ื้อของ
บุคคลอ่ืนต่อสาํนกังานภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีไดม้าหรือจาํหน่ายไป รวม 
2 กรณี คือ (1) เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2546 บริษทัไดม้าซ่ึงหุน้ SGF จาํนวน 13.5 
ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
และรายงานการไดม้าตามแบบ 246-2 ต่อสาํนกังานเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2548 
และ (2) เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2547 บริษทัจาํหน่ายหุน้ SGF จาํนวน 8.5 ลา้นหุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด แต่รายงาน
การจาํหน่ายไปตามแบบ 246-2 ต่อสาํนกังานเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2548  

 1,094,500.00   

31 43/2550  นายชาตรี  
มหทัธนาดุลย ์ 

246  ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 ถึงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 นายชาตรี 
มหทัธนาดุลย ์ปฏิบติัฝ่าฝืนมาตรา 246 โดยยืน่รายงานแสดงการไดม้าซ่ึงหุน้
บริษทั ซีฮอร์ส จาํกดั (มหาชน) ("SH") โดยแสดงขอ้มูลไม่ครบถว้นถูกตอ้งใน
สาระสาํคญั กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 นายชาตรีฯ ไดซ้ื้อหุน้ SH 
จาํนวนร้อยละ 6.94 จากการขายทอดตลาด และวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 นาย
ชาตรีฯ ไดร้ายงานการไดม้าซ่ึงหุน้ SH ต่อสาํนกังาน แต่ในการรายงานนั้น
แสดงจาํนวนหุน้ SH เฉพาะท่ีถืออยูโ่ดยตรงเท่านั้น กล่าวคือ นายชาตรีฯ ระบุวา่
มีอยูเ่ดิมร้อยละ 4.38 และไดม้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 6.94 รวมเป็นร้อยละ 11.32 ทั้งน้ี 
นายชาตรีฯ ไม่ไดน้าํหุน้ SH จาํนวนร้อยละ 14 ท่ีถืออยูโ่ดย SH Trading ซ่ึงเป็น
บุคคลตามมาตรา 258(5) ของนายชาตรีฯ มารวมรายงานดว้ย ซ่ึงหากไดน้าํมา
รวมใหถู้กตอ้ง ขอ้มลูท่ีปรากฏในรายงานของนายชาตรีฯ ฉบบัลงวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2542 จะตอ้งแสดงจาํนวนหุน้ SH ทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 25.32 
อยา่งไรกดี็ ต่อมาในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 SH Trading ไดโ้อนหุน้ SH ใหแ้ก่
นายชาตรีฯ จาํนวนร้อยละ 11.11 และใหแ้ก่นางสาวสุธิดา มหทัธนาดุลย ์
จาํนวนร้อยละ 2.89 ทาํให ้SH Trading ไม่มีการถือหุน้ SH อีกต่อไป ส่วนนาย

 1,020,000.00   



โครงการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม”  363 

ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
ชาตรีฯ มีเพยีงการ ถือหุน้ SH โดยตรงเป็นร้อยละ 22.43 อนัเป็นการลดจากเดิม
ร้อยละ 25.32 ซ่ึงนายชาตรีฯ ไดร้ายงานต่อสาํนกังานเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
2549 แสดงการรับโอนหุน้ดงักล่าว โดยแสดงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการถือหุน้
ของ SH Trading ซ่ึงเป็นบุคคลตามมาตรา 258(5) อยูใ่นรายงานฉบบัเดียวกนั
แลว้  

32 43/2550  นายชาตรี  
มหทัธนาดุลย ์ 

247  ระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 ถึงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 นายชาตรี 
มหทัธนาดุลย ์ปฏิบติัฝ่าฝืนมาตรา 247 โดยจากการท่ีนายชาตรีฯ ไดซ้ื้อหุน้
บริษทั ซีฮอร์ส จาํกดั (มหาชน) ("SH") เพิ่มในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 ซ่ึง
เม่ือรวมกบัหุน้ SH ท่ีนายชาตรีฯ ถืออยูเ่ดิมร้อยละ 4.38 และหุน้ SH จาํนวนร้อย
ละ 14 ท่ีถือโดยบริษทั ซีฮอร์ส (ไทยแลนด)์ เทรดด้ิง จาํกดั (มหาชน) ("SH 
Trading") ซ่ึงเป็นบุคคลตามมาตรา 258(5) ของนายชาตรีฯ แลว้ ทาํใหน้ายชาตรี
ฯ ถือหุน้ SH เป็นร้อยละ 25.32 อนัเขา้ลกัษณะการถือหุน้เพือ่ครอบงาํกิจการ 
SH นายชาตรีฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งทาํตามขั้นตอนการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์SH 
เป็นการทัว่ไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด โดยขั้นตอนแรกตอ้งดาํเนินการภายในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2542 แต่นายชาตรีฯ มิไดด้าํเนินการใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
อยา่งไรกดี็ ต่อมาในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 SH Trading ไดโ้อนหุน้ SH ใหแ้ก่
นายชาตรีฯ จาํนวนร้อยละ 11.11 และใหแ้ก่นางสาวสุธิดา มหทัธนาดุลย ์
จาํนวนร้อยละ 2.89 ทาํให ้SH Trading ไม่มีการถือหุน้ SH อีกต่อไป ส่วนนาย
ชาตรีฯ มีเพยีงการ ถือหุน้ SH โดยตรงเป็นร้อยละ 22.43 อนัเป็นการลดจากเดิม
ร้อยละ 25.32 ซ่ึงนายชาตรีฯ ไดร้ายงานต่อสาํนกังานเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
2549 แสดงการรับโอนหุน้ดงักล่าว โดยแสดงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการถือหุน้
ของ SH Trading ซ่ึงเป็นบุคคลตามมาตรา 258(5) อยูใ่นรายงานฉบบัเดียวกนั
แลว้  

 1,019,600.00   

33 44/2550  นางสาวสุธิดา 
มหทัธนาดุลย ์ 

246  ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 ถึงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 นางสาวสุธิดา 
มหทัธนาดุลย ์ปฏิบติัฝ่าฝืนมาตรา 246 โดยยืน่รายงานแสดงการไดม้าซ่ึงหุน้
บริษทั ซีฮอร์ส จาํกดั (มหาชน) (“SH”) โดยแสดงขอ้มูลไม่ครบถว้นถูกตอ้งใน
สาระสาํคญั กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 นางสาวสุธิดาฯ ไดซ้ื้อหุน้ 
SH จาํนวนร้อยละ 6.94 จากการขายทอดตลาด และวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 
นางสาวสุธิดาฯ ไดร้ายงานการไดม้าซ่ึงหุน้ SH ต่อสาํนกังาน แต่ในการรายงาน
นั้นแสดงจาํนวนหุน้ SH เฉพาะท่ีถืออยูโ่ดยตรงเท่านั้น กล่าวคือ นางสาวสุธิดา
ฯ ระบุวา่มีอยูเ่ดิมร้อยละ 4.08 และไดม้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.94 รวมเป็นร้อยละ 
11.02 ทั้งน้ี นางสาวสุธิดาฯ ไม่ไดน้าํหุน้ SH จาํนวนร้อยละ 14 ท่ีถืออยูโ่ดย SH 
Trading ซ่ึงเป็นบุคคลตามมาตรา 258(5) ของนางสาวสุธิดาฯ มารวมรายงาน
ดว้ย ซ่ึงหากไดน้าํมารวมใหถู้กตอ้ง ขอ้มูลท่ีปรากฏในรายงานของนางสาวสุ
ธิดาฯ ฉบบัลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 จะตอ้งแสดงจาํนวนหุน้ SH ทั้งส้ิน
เท่ากบัร้อยละ 25.02 อยา่งไรกดี็ ต่อมาในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 SH Trading 
ไดโ้อนหุน้ SH ใหแ้ก่นางสาวสุธิดาฯ จาํนวน 2.89 และใหแ้ก่นายชาตรี มหทัธ
นาดุลย ์จาํนวนร้อยละ 11.11 ทาํให ้SH Trading ไม่มีการถือหุน้ SH อีกต่อไป 
ส่วนนางสาวสุธิดาฯ มีเพยีงการ ถือหุน้ SH โดยตรงเป็นร้อยละ 13.91 อนัเป็น
การลดจากเดิมร้อยละ 25.02 ซ่ึงนางสาวสุธิดาฯ ไดร้ายงานต่อสาํนกังานเม่ือ

 1,020,000.00   



364 บทท่ี 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่
คาํส่ัง

เปรียบเทยีบที ่
ช่ือผู้รับ 

การเปรียบเทยีบ มาตรา การกระทาํความผดิโดยสังเขป ค่าปรับ 
วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 แสดงการรับโอนหุน้ดงักล่าว โดยแสดงขอ้มูลการ
เปล่ียนแปลงการถือหุน้ของ SH Trading ซ่ึงเป็นบุคคลตามมาตรา 258(5) อยูใ่น
รายงานฉบบัเดียวกนัแลว้  

34 44/2550  นางสาวสุธิดา 
มหทัธนาดุลย ์ 

247  ระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 ถึงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 นางสาวสุธิดา 
มหทัธนาดุลย ์ปฏิบติัฝ่าฝืนมาตรา 247 โดยจากการท่ีนางสาวสุธิดาฯ ไดซ้ื้อหุน้
บริษทั ซีฮอร์ส จาํกดั (มหาชน) ("SH") เพิ่มในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 ร้อย
ละ 6.94 ซ่ึงเม่ือรวมกบัหุน้ SH ท่ีนางสาวสุธิดาฯ ถืออยูเ่ดิมร้อยละ 4.08 และหุน้ 
SH จาํนวนร้อยละ 14 ท่ีถือโดยบริษทั ซีฮอร์ส (ไทยแลนด)์ เทรดด้ิง จาํกดั 
(มหาชน) ("SH Trading") ซ่ึงเป็นบุคคลตามมาตรา 258(5) ของนางสาวสุธิดาฯ 
แลว้ ทาํใหน้างสาวสุธิดาฯ ถือหุน้ SH เป็นร้อยละ 25.02 อนัเขา้ลกัษณะการถือ
หุน้เพื่อครอบงาํกิจการ SH นางสาวสุธิดาฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งทาํตามขั้นตอนการ
ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์SH เป็นการทัว่ไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยขั้นตอนแรกตอ้งดาํเนินการ
ภายในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 แต่นางสาวสุธิดาฯ มิไดด้าํเนินการใดเพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว อยา่งไรกดี็ ต่อมาในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 
SH Trading ไดโ้อนหุน้ SH ใหแ้ก่นางสาวสุธิดาฯ จาํนวนร้อยละ 2.89 และ
ใหแ้ก่นายชาตรี มหทัธนาดุลย ์จาํนวนร้อยละ 11.11 ทาํให ้SH Trading ไม่มีการ
ถือหุน้ SH อีกต่อไป ส่วนนางสาวสุธิดาฯ มีเพียงการ ถือหุน้ SH โดยตรงเป็น
ร้อยละ 13.91 อนัเป็นการลดจากเดิมร้อยละ 25.02 ซ่ึงนางสาวสุธิดาฯ ได้
รายงานต่อสาํนกังานเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 แสดงการรับโอนหุน้ดงักล่าว 
โดยแสดงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ของ SH Trading ซ่ึงเป็นบุคคลตาม
มาตรา 258(5) อยูใ่นรายงานฉบบัเดียวกนัแลว้  

 1,019,600.00   

35 38/2552  นางสาวแสงเดือน 
แววพลอยงาม  

243(2)  เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2547 และวนัท่ี 15 ตุลาคม 2547 นางสาวแสงเดือน แวว
พลอยงามไดร่้วมกนัโดยไดรู้้เห็นหรือตกลงกนักบันายธนะชยั โรมพนัธ ์
กระทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั อีสเทิร์นไวร์ จาํกดั (มหาชน) (“EWC”) ใน
ลกัษณะต่อเน่ืองกนั อนัเป็นผลทาํใหก้ารซ้ือขายหุน้ EWC ผดิไปจากสภาพปกติ
ของตลาดโดยราคามีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อชกัจูงใหบุ้คคลทัว่ไป
เขา้ทาํการซ้ือหรือขายหุน้ EWC  

 1,000,000.00   

36 45/2544  นายบุญเลิศ  
นิธิอุทยั  

241  ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2541 นายบุญเลิศ นิธิอุทยั ในฐานะกรรมการและ
กรรมการบริหารของบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยไ์อเอฟซีที ไฟแนนซ์ จาํกดั 
(มหาชน) (IFCTF) ไดข้ายหลกัทรัพย ์IFCTF ในนามบุคคลอ่ืนจาํนวน 
7,527,500 หุน้ โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการกนัสาํรองหน้ีสูญในงบการเงิน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2541 อนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ
หลกัทรัพย ์IFCTF ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน  

 1,000,000.00   

ท่ีมา: รวบรวมโดยผูว้จิยั 



โครงการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”  365 

ภาคผนวก 8-ค. การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 2542 - 31 พฤษภาคม 2553 และคดีก่อนหน้าช่วงเวลาดงักล่าวทีศ่าลมีคาํพพิากษาแล้ว 

ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

1 04/22/2536 นายสอง วชัรศรีโรจน์ และ
พวก รวม 14 ราย 

243(1)(2) และ 244 
ประกอบ ปอ.86  

บุคคลรวม 14 ราย ไดแ้ก่ (1) นายวิชยั กฤษดาธานนท ์(2) นายสุบิน แสงสุวรรณเมฆา 
(3) นางวิภา สุวรรณชนะ (4) นางสาวกญัญา บุรัสการ (5) นางสาวสุพรรณี พิมพแ์สง 
(6) นายสอง วชัรศรีโรจน์ (7) นางชมพนูุท ปิ่มหทยัวฒุิ (8) นางสาวบุษกร วชัรศรี
โรจน์ (9) นายประเสริฐศกัดิ์ นริพทะพนัธุ์ (10) นางวรรณี คุปติพงศก์ลุ (11) นางสาว
สุรีย ์หรือ รวิ สรรคศ์ิริกลุ (12) พนัจ่าอากาศเอก ณรงค ์อุดมผล (13) นายสุวิทย ์
วิชชาวธุ และ (14) นายวีระนนท ์วอ่งไพฑูรย ์กรณีร่วมกนัสร้างราคาหลกัทรัพย ์
บริษทักฤษดามหานคร จาํกดั (มหาชน) (“KMC”) ระหวา่งวนัที่ 2 มกราคม 2535 ถึง
วนัที่ 7 ตุลาคม 2535 

  วนัที่ 31 สิงหาคม 2549 ศาลอาญากรุงเทพใตม้ีคาํพิพากษา
ลงโทษนางสาวสุรีย ์หรือ รว ิสรรคศ์ิริกลุ และนางชมพนูุท 
ปิ่มหทยัวฒุิ กรณีร่วมกนัสร้างราคาหลกัทรัพย ์KMC โดย
ใหจ้าํคุกคนละ 1 ปี 12 เดือน และปรับคนละ 700,000 บาท 
โทษจาํคุกไม่รอการลงโทษ ส่วนที่เหลืออีก 10 คน เป็น
กรณีที่อยัการสัง่ไม่ฟ้อง 3 คน และอีก 7 คน แมอ้ยัการสัง่
ฟ้องแต่กห็ลบหนีการจบักมุจนคดีหมดอายคุวาม 

               9,800,000  

2 2536 นางสวสัดิ์ศรี เยาวพงศศ์ิริ 
และนายวิศาล เยาวพงศศ์ิ 

243(2) และ 296 
ประกอบ ปอ.83 

สร้างราคาหุน้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ("SCIB") อนัเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 243 (2) และ 296 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

  วนัที่ 7 กรกฎาคม 2546  ศาลอาญามีคาํพิพากษาลงโทษ
ผูก้ระทาํผิด โดยลงโทษจาํคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 
4,000,000 บาท สาํหรับโทษจาํคุกใหร้อการลงโทษเป็น
เวลา 2 ปี 

               8,000,000  

3 4/5/2542 นายเลิศชยั เจริญอาภรณ์
วฒันา และนายพิชยั เมธี
ปรีชากลุ  

243(1)(2) และ 244 
ประกอบ ปอ.86  

ร่วมกนัทาํการสร้างราคาหุน้ บริษทัอุตสาหกรรมผา้เคลือบพลาสติกไทย จาํกดั 
(มหาชน) ("TCOAT") ในช่วงวนัที่ 11 สิงหาคม 2537 ถึงวนัที่ 27 กนัยายน 2537  

  วนัที่ 24 มิถุนายน 2548 ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดม้ีคาํ
พิพากษาลงโทษนายพิชยั เมธีปรีชากลุ โดยพิพากษาจาํคุก 
2 ปี และปรับ 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ไดร้ับ เป็นเงิน 
27,958,079.50 บาท  

             27,958,080  

4 14/09/2543  Mr.Yang Lai Fu  243(1)(2)ประกอบ 
244(2)(3)  

ระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2538 Mr.Yang Lai Fu ร่วมกนัเปิดบญัชีซื้อ
ขายหลกัทรัพยใ์นนามของตนเองและตวัแทนหลายราย เพื่อทาํการซื้อขายหลกัทรัพย์
บริษทัทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (THIP) โดยเป็นการซื้อในลกัษณะ
ต่อเนื่องและการส่งคาํสั่งเพือ่ใหจ้บัคู่ซื้อขายระหวา่งกนั อนัเป็นผลใหส้ภาพการซื้อ
ขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและราคาหลกัทรัพย ์THIP ไดป้รับตวัสูงขึ้นจาก
หุน้ละ 73 บาทเป็น 130 บาท อนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด  

26/2543  วนัที่ 14 กนัยายน 2543 ศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษจาํคุก 1 
ปีและปรับเป็นเงิน 500,000 บาท อนัเป็นอตัราค่าปรับขั้น
ตํ่า เนื่องจากนายหยาง ไล ฟ ูเป็นเพียงผูส้่งคาํสั่งซื้อขาย แต่
ไม่ปรากฏวา่ ไดร้ับผลประโยชน์จากการกระทาํความผิด 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2552 ศาลอุทธรณ์พิพากษายนื
ตามคาํพิพากษาศาลชั้นตน้  

                 500,000  



366 บทที่ 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

5 13/10/2543  นายสนธิ ลิ้มทองกลุ นายสุร
เดช มุขยางกรู นางสาว
เสาวลกัษณ์ ธีรานุจรรยงค ์
และนางสาวยพุิน จนัทนา 

307 311 312 (1) (2) 
(3) และปอ. 264 

268  

ระหวา่งเดือนเมษายน 2539 ถึงเดือนมีนาคม 2540 ในฐานะกรรมการผูม้ีอาํนาจลง
นามผกูพนัของบริษทัแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (MGR) ไดจ้ดัทาํหรือ
ยนิยอมใหจ้ดัทาํรายงานการประชุมของ MGR ในขณะที่ไม่มีการประชุมจริง เพื่อ
ลวงใหธ้นาคารหลงเชื่อวา่คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมและมีมติใหค้ ํ้าประกนั
การกูย้มืเงินของผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทัรายหนึ่ง และไม่ดาํเนินการให ้MGR 
เปิดเผยภาระคํ้าประกนัดงักล่าวในงบการเงินของบริษทัที่เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่ง
พิจารณาไดว้า่บุคคลดงักล่าวกระทาํหรือยนิยอมใหม้ีการทาํบญัชีไม่ครบถว้น ไม่
ถกูตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั และไม่ตรงต่อความเป็นจริง ทาํและใชเ้อกสารปลอม เพื่อ
ลวงให ้MGR หรือผูถ้ือหุน้ขาดประโยชน์อนัควรได ้หรือลวงบุคคลใด ๆ และทาํ
สัญญาคํ้าประกนัการกูย้มืเงินใหแ้ก่ บริษทัเดอะ เอม็. กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ("TMG") 
โดยไม่แจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบและไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ MGR ได้
ประโยชน์จากการคํ้าประกนัดงักล่าว พิจารณาไดว้า่เป็นการกระทาํหนา้ที่ของตน
โดยทุจริตจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะที่เป็นทรัพยส์ิน
ของ MGR ซึ่งต่อมา TMG ไดผ้ิดนดัชาํระเงินกูส้่งผลให ้MGR ในฐานะผูค้ ํ้าประกนั
ตอ้งรับภาระเป็นผูช้าํระหนี้ใหก้บัธนาคารกรุงไทยฯ เป็นจาํนวนเงิน 259 ลา้นบาท 

31/2543  นายพีรศกัดิ์ วรสุนโอสถ กรรมการอิสระ บริษทัอินเตอร์
เนชัน่แนล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (ไออีซี) ในฐานะประธาน
คณะทาํงานตรวจสอบขอ้เทจ็จริง กรณีบริษทัไออีซี คํ้า
ประกนัเงินกูใ้หบ้ริษทัเดอะเอม็กรุ๊ปจาํกดั เปิดเผยวา่ผลการ
ตรวจสอบสรุปวา่ การคํ้าประกนัเงินกูใ้หบ้ริษทัเดอะเอม็
กรุ๊ป กบัธนาคารกรุงไทยจาํกดัระหวา่งวนัที่ 30 เมษายน 
2539 ถึงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2540 มูลค่า 1,198 ลา้นบาท 
เป็นการดาํเนินงานโดยการรู้เห็นของนายสุรเดช มุขยางกรู 
กรรมการผูอ้าํนวยการบริษทั ไออีซี แต่เพียงผูเ้ดียว 

ศาลไดน้ดัพิจารณาคดีในวนัที่ 12 ตุลาคม 2552 
และอ่านอธิบายคาํฟ้องให้จาํเลยที่ 1-4 ฟังแลว้ 
จาํเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ ศาลพิจารณาแลว้ 
นัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกในวนัที่ 29 กรกฎาคม 2553 

           259,000,000  

6 30/04/2544  นายยอร์จ โรเยอร์ เดวสิัน 
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายจตุ
เดช เดชวชิาญ  

307 308 311  ระหวา่งเดือนกนัยายน 2539 ถึงเดือนมีนาคม 2542 นายยอร์จ โรเยอร์ เดวิสัน ใน
ฐานะประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผูร้ับผิดชอบการดาํเนินงานและไดร้ับมอบหมายให้
จดัการและครอบครองทรัพยส์ินของบริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั 
(มหาชน) (PPPC) กระทาํผิดหนา้ที่โดยทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย และเบียดบงัเอาทรัพยส์ินของ PPPC ไปเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม
โดยทุจริต โดยนาํเงินของบริษทัจาํนวน 125 ลา้นบาท ไปลงทุนและชาํระหนี้แทน
บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกบัตน  เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยส์ินของ PPPC   

7/2544               125,000,000  
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ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

7 30/04/2544  นายกิตติ กีรติมงคลเลิศ นาย
ทวีเกียรติ กีรติมงคล
เลิศ  และนายนนัทชยั กีรติ
มงคลเลิศ  

307 308 311 และ 
312(1)(2)(3)  

ระหวา่งเดือนเมษายน 2539 ถึงเดือนพฤษภาคม 2540 ในฐานะประธานกรรมการ ซึ่ง
เป็นผูร้ับผิดชอบการดาํเนินงานและไดร้ับมอบหมายใหจ้ดัการและครอบครอง
ทรัพยส์ินของบริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) (TCP) ไดร้่วมกบักรรมการอีก 
2 ราย ปลอมรายงานการประชุมที่ใชป้ระกอบการเปิดบญัชีในนามของ TCP กบั
ธนาคารเพื่อใหเ้ป็นผูม้ีอาํนาจในการเบิกจ่ายเงิน และต่อมาไดเ้บิกเงินที่ TCP มีวงเงิน
สินเชื่อไวก้บัสถาบนัการเงินนาํฝากเขา้บญัชีธนาคารดงักล่าว และไดใ้ชอ้าํนาจสั่ง
จ่ายเพื่อโอนเงินไปยงับญัชีของบุคคลทั้งสามและบุคคลอื่น โดยที่คณะกรรมการ
บริษทั TCP ไม่ไดร้ับทราบ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยส์ินและ
ผลประโยชน์ของ TCP และผูถ้ือหุน้ของ TCP โดยตรง การกระทาํดงักล่าวนอกจาก
จะก่อใหเ้กิดหนี้คงคา้งแก่ TCP จาํนวนประมาณ 460 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 30 เมษายน 
2543) ยงัทาํให ้TCP ไม่สามารถจดัทาํบญัชีไดถ้กูตอ้งและตรงต่อความเป็นจริง 
ส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดขอ้มูลสาํคญัที่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน 

8/2544  วนัที่ 29 ธนัวาคม 2548 ศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษจาํคุก 
20 ปี แต่เนื่องจากโทษจาํคุกของจาํเลยในแต่ละกระทงไม่
เกินสามปี และมีเหตุบรรเทาโทษโดยจาํเลยใหก้ารรับ
สารภาพ ตลอดจนไดพ้ยายามบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ 
TCP บางส่วนแลว้ จึงพิพากษาใหร้อการลงโทษจาํคุกเป็น
เวลา 5 ปี คดีถึงที่สุด  

           460,000,000  

8 20/11/2544  นายณฎัฐวฒัน์ จรูญศรี  นาย
ธีรพจน์  จรูญศรี และนาย
อาํนาจ คลา้ยไทย  

307 308 311 312  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2538 ถึงเดือนกนัยายน 2540 นายณฎัฐวฒัน์ จรูญศรี ในฐานะ
กรรมการ ซึ่งเป็นผูไ้ดร้ับมอบหมายใหจ้ดัการทรัพยส์ินและครอบครองทรัพยส์ิน
บริษทัศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) (SIKRIN) ไดร้่วมกบักรรมการรายอื่นเบียดบงัเอา
เงินของ SIKRIN ไปเป็นของตนหรือผูอ้ื่นโดยทุจริต ซึ่งเป็นการกระทาํผิดหนา้ที่ของ
ผูบ้ริหารบริษทัโดยทุจริต จนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยส์ินและ
ผลประโยชน์ของ SIKRIN นาํเงินของ SIKRIN ไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัตน
โดยปราศจากอาํนาจและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัตนในราคาที่สูงกวา่มูลค่าตาม
บญัชี โดยไม่ผา่นมติคณะกรรมการบริษทั และเบียดบงัเอาเงินของ SIKRIN ไปเป็น
ประโยชน์ของตนหรือผูอ้ื่น โดยอาํพรางวา่เป็นการใหกู้ย้มืเงินหรือลงทุนในบริษทัที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งไดก้ระทาํหรือยนิยอมใหม้ีการลงขอ้ความเทจ็ในบญัชีของ SIKRIN 
และจดัทาํเอกสารของบริษทัไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อลวงบุคคลใด ๆ เป็นการ
ปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา 307 308  311 และ 312  

34/2544      



368 บทที่ 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

9 24/02/2546  นายกิตติพฒัน์  เยาวพฤกษ ์ 241 และ 246 ระหวา่งวนัที่ 1-14 พฤศจิกายน 2545 นายกิตติพฒัน์ เยาวพฤกษ ์ในฐานะประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ
บริษทัรอยเนท จาํกดั (มหาชน) (ROYNET) ไดล้่วงรู้ขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัการที่ผูส้อบ
บญัชีจะรายงานวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัไวใ้นรายงานการ
สอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2545  และไดท้าํการขายหุน้ ROYNET  ของ
ตนเองและบุคคลอื่นก่อนขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจะถกูเปิดเผยต่อสาธารณชน  และมิได้
รายงานการไดม้าและจาํหน่ายไปทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยท์ี่จาํหน่ายได ้

6/2546  พนกังานอยัการมีคาํสัง่ฟ้อง โดยยืน่ฟ้องผูถ้กูกล่าวโทษ
เป็นจาํเลยต่อศาลชั้นตน้  

             30,000,000  

10 11/04/2546  นายเกรียงไกร  ลิ้มนนัท
รักษ ์ 

246 และ 247  ระหวา่งวนัที่ 12-28 พฤษภาคม 2542 นายเกรียงไกรและผูถ้กูกล่าวโทษรายอื่นไดม้า
และจาํหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพยบ์ริษทัอินเตอร์ไลฟ์  จอห์นแฮนคอค ประกนัชีวิต 
จาํกดั (มหาชน) (INLIFE) โดยมิไดร้ายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์
ดงักล่าวที่มีผลใหก้ารถือหลกัทรัพยโ์ดยรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงถึงจุดทุกร้อยละหา้
ของจาํนวนหลกัทรัพยท์ี่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการต่อสาํนกังานภายในเวลา
ที่กาํหนด เป็นการปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา 246  นอกจากนี้ มิไดจ้ดัทาํคาํเสนอซื้อ
หลกัทรัพยต์่อผูถ้ือหุน้ของกิจการเป็นการทัว่ไปกรณีไดม้าซึ่งหลกัทรัพยข์องกิจการ
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละยีส่ิบหา้ขึ้นไปของจาํนวนหลกัทรัพยท์ี่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกิจการ เป็นการปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา  247  

10/2546 วนัที่ 5 มีนาคม 2552 ศาลอาญาไดอ้่านคาํพพิากษา คดี
หมายเลขดาํที่ 4928/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 671/2552 โดย
พิพากษาวา่ "จาํเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ตาม
มาตรา 246 และมาตรา 247 ใหล้งโทษตามมาตรา 298 การ
กระทาํของจาํเลยเป็นความผิดหลายกระทงต่างกนั เรียง
กระทงลงโทษตามมาตรา 91 ปอ. (1) ความผิดฐานไม่
รายงานการไดม้าทุกร้อยละหา้ ใหจ้าํคุกกระทงละ 1 ปี 3 
กระทง (2) ความผิดฐานไม่ทาํคาํเสนอซื้อหลกัทรัพย ์ให้
จาํคุก 1 ปี 6 เดือน 1 กระทง จาํเลยใหก้ารรับสารภาพเป็น
ประโยชน์ต่อคดีและจาํเลยไม่เคยกระทาํความผิดใน
ลกัษณะนี้มาก่อน มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษใหก้ึ่งหนึ่ง 
โดย (1) ความผิดฐานไม่รายงานการไดม้าทุกร้อยละหา้ ให้
จาํคุกกระทงละ 6 เดือน 3 กระทง (2) ความผิดฐานไม่ทาํคาํ
เสนอซื้อหลกัทพัย ์ใหจ้าํคุก 9 เดือน 1 กระทง รวมความผิด 
4 กระทง จาํคุก 27 เดือน ไม่รอการลงโทษจาํคุก 
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ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

11 05/08/2547  บริษทัทีพีไอ โพลีน จาํกดั 
(มหาชน)  

77  บริษทัทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) (TPIPL) กระทาํการเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
เสนอขายหลกัทรัพย ์TPIPL ที่ไม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่าง
หนงัสือชี้ชวน  โดยขอ้มูลที่เผยแพร่นั้นระบุวา่มูลค่าองคก์รของ TPIPL' อยูท่ี่ 91,387 
ลา้นบาท และมูลค่าที่เหมาะสมของหุน้อยูท่ี่ 89 บาทต่อหุน้ ขณะที่ฐานะการเงินของ
บริษทัในส่วนของผูถ้ือหุน้กม็ีฐานะการเงินสูงกวา่ความเป็นจริง ซึ่งขอ้ความดงักล่าว
ทาํใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจวา่หลกัทรัพยข์อง บมจ.ทีพีไอ จะมีราคาสูงขึ้นกวา่ราคาหุน้ของ
บริษทัที่ซื้อขายกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในขณะนั้น 

51/2547  วนัที่ 3 ธนัวาคม 2550 ศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษปรับเป็น
เงิน 6,900,300,000 บาท ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2552 ศาล
อุทธรณ์มีคาํสัง่ยนืตามศาลชั้นตน้ ยกคาํร้องขอใหศ้าล
อุทธรณ์ส่งใหศ้าลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัการบงัคบัคดี 
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการนดัคู่ความและไต่สวนสืบหา
ทรัพยส์ิน 

6,900,300,000 

12 30/06/2548  นายธีรัชชานนท ์ลาภวิสุทธิ
สิน นางสาวสุภาพร ลาภวิ
สุทธิสิน และผูส้นบัสนุนคือ 
นายอนุกลู ตั้งเรืองเกียรติ 
นายพิริยะ ถาวร นายเฉลิม
ชยั ชุบผา นางสาวนุชนาฎ 
ปริกสุวรรณ นายปรเมษ 
ลอองสุวรรณ นายทวทีรัพย ์
เกริกเกียรติศกัดิ์  และนายก
ฤษณ์ โปรยเจริญ ซึ่งอา้งวา่
เป็นเจา้ของโรงบรรจุแก๊ส 10 
แห่ง และ/หรือ เป็น
กรรมการที่ลงนามในสัญญา
เช่าถงัแก๊สของโรงบรรจุ
แก๊สดงักล่าว 

307 308 311  ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการซึ่งเป็นผูร้ับผิดชอบการดาํเนินงานและไดร้ับมอบหมาย
ใหจ้ดัการและครอบครองทรัพยส์ินของบริษทัปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
(PICNI) ไดก้ระทาํผิดหนา้ที่ดว้ยการเบียดบงัเอาทรัพยส์ินของ PICNI เพื่อแสวงหา
ประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายแก่ตนเองหรือผูอ้ื่นอนัเป็นการเสียหาย
แก่ PICNI โดยดาํเนินการให ้PICNI ทาํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบันิติบุคคล 2 ราย ซึ่งนาย
ธีรัชชานนท ์ลาภวิสุทธิสิน จดัหามา แลว้นาํเงินจากการที่ PICNI ใหกู้ย้มืบางส่วนคือ 
85 ลา้นบาท เขา้บญัชีตนเอง การกระทาํดงักล่าวจึงเขา้ลกัษณะปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา 
307 308 และ 311 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

067/2548  ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษายกฟ้อง คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์  

             85,000,000  



370 บทที่ 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

13 04/10/2548  นางสาวณชัพรหรือกานต์
ชนก ลิขิตศิริทรัพย ์ นายชิซิ
โร ฟคููดา้ และนายพิศาล 
จรัสเลิศรังษี  

312  ระหวา่งเดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนสิงหาคม 2546 นางสาวณชัพรหรือกานตช์นก 
ลิขิตศิริทรัพย ์อดีตรองประธานกรรมการของ DAIDO ที่ดูแลฝ่ายโครงการ ฝ่าย
การตลาดฯ ไดร้่วมกบันายชิซิโร ฟคููดา้ อดีตประธานกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการ
แทน DAIDO และนายพิศาล จรัสเลิศรังษี ในฐานะอดีตรองประธานกรรมการ
ผูร้ับผิดชอบฝ่ายการเงินและบญัชี ไดจ้ดัทาํเอกสารและบนัทึกบญัชีเทจ็เกี่ยวกบัการ
ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งร้านจากบจ.บดัเจท และบจ.นิวทึ่ค เพื่อปิดบงัค่าใชจ้่ายทาํใหง้บ
การเงินไตรมาสที่ 1 และที่ 2 ประจาํปี 2546 ของ DAIDO แสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดาํเนินงานขาดทุนตํ่ากวา่ความเป็นจริง เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้และบุคคลทัว่ไปเขา้ใจ
ผิดเกี่ยวกบัฐานะทางการเงินที่แทจ้ริงของ DAIDO จึงเขา้ลกัษณะปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา 
312 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 
83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

100/2548 ศาลอาญามีคาํสัง่หา้มผูถ้กูกล่าวโทษเดินทางออกนอก
ราชอาณาจกัรจนกวา่ศาลจะมีคาํสั่งเป็นอยา่งอื่น  

             52,370,000  

14 18/07/2549  นายศิวะ งานทว ี นางวจนา 
ภูคาสวรรค ์นายสุกิจ งานทวี 
Mr. Lee Wolff นายสมบูรณ์ 
กริชชาญชยั โดยไดร้ับการ
สนบัสนุนจาก นายวชัรพงษ ์
ชื่นประทีป  

307 308 311 312 
และ 313 315 

ประกอบ ปอ. 83 

ในฐานะประธานกรรมการบริษทั เซอร์คิทอิเลคโทรนิคส์ อินดสัตรีส์ จาํกดั 
(มหาชน) (CIRKIT) ไดร้่วมกนักบับุคคลอื่นที่ถกูกล่าวโทษในคดีเดียวกนักระทาํการ
หรือยนิยอมใหม้ีการเบียดบงัยกัยอกเงินที่ลกูคา้ชาํระค่าขายสินคา้ให ้CIRKIT 
จาํนวน 3,440 ลา้นบาท โดยใหล้กูคา้ชาํระเงินค่าซื้อสินคา้ใหแ้ก่บริษทัแห่งหนึ่งใน
ต่างประเทศที่มีความเกี่ยวขอ้งกบับุคคลที่ถกูกล่าวโทษ แลว้ทาํการเบียดบงัยกัยอก
เงินนั้น เป็นเหตุให ้CIRKIT ไดร้ับความเสียหาย จนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
และตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟื้นฟกูิจการ อีกทั้งลวงผูส้อบบญัชี ประชาชน และผู ้
ลงทุนทัว่ไปที่ใชง้บการเงิน จึงเขา้ลกัษณะปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา 307 308 311 312 ซึ่ง
ตอ้งรับโทษตามมาตรา 313 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา  

49/2549             3,440,000,000  



โครงการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”  371 

ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

15 13/10/2549  นางสาวสุภาพร ลาภวิสุทธิ
สิน และนายธีรัชชานนท ์
ลาภวิสุทธิสิน โดยไดร้ับ
ความช่วยเหลือหรือใหค้วาม
สะดวกจาก นายธนะชยั โรม
พนัธ์  นายอนนัต ์เกียรติ
กาํจรพฒันา และบริษทั แสง
ทองไทยผลิตถงั จาํกดั  

307 308 311 และ 
315 

ไดก้ระทาํผิดหนา้ที่โดยทุจริต เบียดบงัทรัพยส์ินของบริษทัเป็นของตนเองหรือ
บุคคลอื่น หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได ้อนัเป็นการเสียหายแก่ปิคนิค ประเดน็
ที่ตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นกรณีสืบเนื่องจากการที่งบการเงินประจาํปี 2547 ของ PICNI 
ไดบ้นัทึกรายการจ่ายเงินมดัจาํในการทาํสญัญาจะซื้อจะขายถงัเกบ็แก๊สขนาดใหญ่ 
มูลค่ารวม 852 ลา้นบาท กบันิติบุคคลรายหนึ่งซึ่งต่อมางบการเงินไตรมาส 1 ปี 2549 
ของ PICNI เปิดเผยวา่ไดม้ีการยกเลิกสัญญา และไดร้ับชาํระคืนเงินมดัจาํบางส่วน 
และที่เหลือตอ้งตั้งสาํรองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญรวม 454 ลา้นบาท  นอกจากนี้ ในงบ
การเงินประจาํปี 2547 ยงัไดแ้สดงมูลค่าถงัแก๊สขนาดเลก็ที่บนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นจากปี 2546 รวม 1,903 ลา้นบาท  ซึ่งการเพิ่มขึ้นดงักล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การทาํสัญญาซื้อจากนิติบุคคลอีกรายหนึ่งรวม 1,321 ลา้นบาท โดยต่อมาในงบ
การเงินไตรมาส 3 ปี 2548 PICNI ไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของถงัแก๊สขนาดเลก็
จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 
 
การตรวจสอบปรากฏพยานหลกัฐานที่น่าเชื่อวา่ รายการจะซื้อจะขายและซื้อขายถงั
เปล่าสาํหรับเกบ็แก๊สขนาดใหญ่ และรายการสัง่ซื้อถงัแก๊สขนาดเลก็ เป็นรายการที่
จดัทาํขึ้นเพื่อเป็นเหตุในการจ่ายเงินออกจาก PICNI เพื่อประโยชน์ของอดีตผูบ้ริหาร
ของบริษทัและบุคคลอื่น อนัทาํใหเ้อกสารหลกัฐานและบญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการ
ดงักล่าวไม่ถกูตอ้งไม่ตรงต่อความเป็นจริง และมีลกัษณะเป็นการลวงบุคคลอื่น 

069/2549             3,163,000,000  

16 08/11/2549  นายราชศกัดิ์ สุเสวี นายพงษ์
ศกัดิ์ คงปัญญากลุ และ
นางสาวศิริพร ตั้งมิตร
ประชา โดยมีผูใ้หก้าร
สนบัสนุนคือ นายคมกริช 
ลือจรรยา  

312 315 ร่วมกบักรรมการรายอื่นของบริษทัเพาเวอร์-พี จาํกดั (มหาชน) ("POWER") 
ดาํเนินการจดัทาํหรือยนิยอมใหม้ีการจดัทาํบญัชีของบริษทั ไม่ถกูตอ้งไม่ตรงต่อ
ความเป็นจริง  

080/2549      



372 บทที่ 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

17 10/01/2551  นายปยฒุ อนนัตสิทธิ
กลุ  และ นางสาวกนกวรรณ 
ทิพยเทอดธนา  

243(1)(2) และ 244 
ประกอบ ปอ.86  

ระหวา่งวนัที่ 15 กรกฎาคม 2547 ถึงวนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2548 นายปยฒุ อนนัตสิทธิ
กลุ ยนิยอมใหน้างสาวกนกวรรณ ทิพยเทอดธนา ใชบ้ญัชีซื้อขายหลกัทรัพยข์องตน 
ซื้อขายหุน้บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี่กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“CWT”) ร่วมกบับุคคล
อื่น ในลกัษณะอาํพรางเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผิดไปวา่ขณะใดขณะหนึ่งหรือ
ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งหุน้ CWT ไดม้ีการซื้อขายกนัมากหรือราคาหุน้ได้
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอนัไม่ตรงกบัสภาพปกติของตลาด และทาํ
การซื้อขายหุน้ CWT ในลกัษณะต่อเนื่องกนัอนัเป็นผลใหก้ารซื้อขายหุน้ CWT ผิด
ไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทาํดงักล่าวไดก้ระทาํไปเพื่อชกัจูงใหบุ้คคล
ทัว่ไปเขา้ทาํการซื้อขายหุน้ CWT  

4/2551  วนัที่ 3 ก.ย. 2552 กรมสอบสวนคดีพิเศษไดจ้บักมุตวันายป
ยฒุ อนนัตสิทธิกลุ อาย ุ34 ปี ในขอ้หาเป็นผูส้นบัสนุนให้
มีการฝ่าฝืนขอ้หา้มในการซื้อขายหลกัทรัพย ์โดยอาํพราง
ใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผิดไปวา่หุน้ของบริษทัชยัวฒันา แทน
เนอรี่ กรุ๊ป จาํกดั มูลค่าความเสียหายในคดีประมาณ 33 
ลา้นบาท 

             33,000,000  

18 16/07/2550  นายอารีย ์พุม่เสนาะ  246  ระหวา่งวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2548 ถึงวนัที่ 16 สิงหาคม 2548 นายอารีย ์พุม่เสนาะ ("
นายอารีย"์) ปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา 246 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ดงันี้ (1) มิไดร้ายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย ์
CIG ทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยท์ี่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการที่ถือ
ในนามตนเองและผา่นบุคคลอื่น ตามแบบ 246-2 ต่อสาํนกังานภายในระยะเวลาที่
กาํหนดรวม 4 รายการ และ (2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์CIG 
ทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยท์ี่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการไม่
ครบถว้นถกูตอ้ง โดยไม่นาํหลกัทรัพย ์CIG ที่ถือผา่นบุคคลอื่นมานบัรวมรายงาน
ดว้ย จาํนวน 1 รายการ โดยเมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 2549 นายอารียฯ์ ไดย้ืน่รายงานการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์CIG ตามแบบ 
246-2 ต่อสาํนกังานครบถว้นถกูตอ้งแลว้  
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ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

19 04/02/2551  นายธนะชยั โรมพนัธ์  243(2)  ไดร้่วมกนักบัผูถ้กูกล่าวโทษรายอื่นซื้อขายหุน้ของบริษทั อีสเทิร์นไวร์ จาํกดั 
(มหาชน) ("EWC") ในลกัษณะต่อเนื่องกนั อนัเป็นผลทาํใหก้ารซื้อขายหุน้ EWC ผิด
ไปจากสภาพปกติของตลาด และกระทาํไปเพื่อชกัจูงใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ทาํการซื้อ
ขายตาม อนัเป็นการปฏิบตัิฝ่าฝืนมาตรา 243(2) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

      

20 26/12/2551  นายสมพงษ ์วิทยารักษ์
สรรค ์น.ส. นิภาพร คม
กลา้  นายกฤช เอกมงคล
การ บริษทัแอปเปิล กรุ๊ป 
จาํกดั และบริษทั คิว อาร์ ออ
โต ้คาร์ จาํกดั 

307 308 311 และ 
312  

นายสมพงษ ์วิทยารักษส์รรค ์ในฐานะประธานกรรมการที่รับผิดชอบการดาํเนินงาน
และไดร้ับมอบหมายใหจ้ดัการทรัพยส์ินของบริษทัเอสอีซี ออโตเซลล ์แอนด ์
เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ("SECC") ไดเ้บียดบงั ยกัยอกเงินของบริษทัดว้ยการจดัทาํ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ ในการสั่งซื้อสินคา้รถยนตท์ี่ไม่มีจริง เพื่อเป็นเหตุอาํพรางใหต้อ้ง
จ่ายเงินจากบญัชี SECC ใหแ้ก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น เพื่อซื้อสินคา้รถยนตท์ี่ไม่มีจริง
นั้น ทาํใหบ้ริษทั SECC ไดร้ับความเสียหาย โดยมีผูใ้หก้ารสนบัสนุนในการจดัทาํ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ไดแ้ก่ น.ส. นิภาพร คมกลา้  นายกฤช เอกมงคลการ บริษทั
แอปเปิล กรุ๊ป จาํกดั และบริษทั คิว อาร์ ออโต ้คาร์ จาํกดั 

84/2551             1,409,000,000  

21 13/03/2552  นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน 
นายสุเทพ อคัควฒุิไกร นาย
ภานุวรรษ เลิศวิเศษ และ
นางสาวศศิธร วฒุิรุ่งเรือง
สกลุ รวมทั้งบริษทั แอสเซ็ท 
มิลเลี่ยน จาํกดั นางวนัดี โต
เจริญ นางสาวลกัขณา 
แสวงหา บริษทั สีลมแพลน
เนอร์ จาํกดั นายสนทยา 
นอ้ยเจริญ นายธรรมนูญ 
ทองลือ หม่อมหลวงชยัภทัร 
ชยางกรู และนายทนงศกัดิ์ 
ศรีทองคาํ 

307 308 311 313 
314 315 ประกอบ 
ปอ. 83 84 และ 86 

นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ในฐานะผูส้ัง่การ ร่วมกบักรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ 
บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บ.ปิคนิคฯ”) 3 ราย คือ นายสุเทพ อคัค
วฒุิไกร นายภานุวรรษ เลิศวิเศษ และนางสาวศศิธร วฒุิรุ่งเรืองสกลุ รวมทั้ง บริษทั 
แอสเซ็ท มิลเลี่ยน จาํกดั (“AMC”) นางวนัดี โตเจริญ นางสาวลกัขณา แสวงหา 
บริษทั สีลมแพลนเนอร์ จาํกดั (“บ. สีลมฯ”) นายสนทยา นอ้ยเจริญ นายธรรมนูญ 
ทองลือ หม่อมหลวงชยัภทัร ชยางกรู และนายทนงศกัดิ์ ศรีทองคาํ ทาํการทุจริต 
ยกัยอกเงิน และหุน้บริษทัเวิลดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นทรัพยส์ินของ บ.
ปิคนิคฯ ทาํให ้บ.ปิคนิคฯ เสียหาย ซึ่งการกระทาํขา้งตน้เขา้ข่าย เป็นความผิดตาม
มาตรา 307 308 311 313 314 และ 315 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ประกอบประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 83 84 และ 86 ตามแต่กรณี  

28/2552               761,000,000  



374 บทที่ 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

22 17/06/2552  นายสมชาย คุรุจิตโกศล  287  นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอส.อี.ซี. ออโตเ้ซลล ์แอนด ์เซอร์วสิ 
จาํกดั (มหาชน) (“SECC”) ปฏิบตัิงานสอบบญัชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีและปฏิบตัิงานบกพร่องในการตรวจสอบงบการเงินของ SECC ทั้งในขั้นการ
ประเมินและวางแผนการตรวจสอบ ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการแสดงความเห็นใน
รายงานของผูส้อบบญัชี โดยรายงานของนายสมชายฯ ในฐานะผูส้อบบญัชีของ 
SECC สาํหรับงบการเงินปี 2548 – 2550 แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื่อนไข ทั้งที่มีขอ้
บ่งชี้ถึงความผิดปกติของงบการเงินซึ่งมีรายการอนัเป็นเทจ็ที่เกี่ยวเนื่องกบัการทุจริต
ของผูบ้ริหาร  

50/2552  ก.ล.ต. ไดส้ั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบนายสมชาย  คุรุจิต
โกศล จากการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์ 
เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัที่ 17 มิถุนายน 2552 

  

23 29/12/2552  นายพรทตั อมตวิวฒัน์  300 ประกอบ 
56(2)(4)  

เป็นผูบ้ริหารที่รับผิดชอบในการดาํเนินงานของ บริษทั เค-เทค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) (KTECH) และมิไดดู้แลจดัการให ้KTECH ปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่ตอ้งนาํส่ง
งบการเงินประจาํปี 2551 และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2551 ต่อสาํนกังาน
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาํหนด จึงตอ้งรับผิด
เช่นเดียวกบับริษทั  

  เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2553 ศาลอาญากรุงเทพใต ้พิพากษา
วา่ จาํเลยมีความผิดตามมาตรา 56 , 274 และมาตรา 300 
แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ หลายกรรมต่างกนัใหเ้รียงกระทง
ลงโทษ กระทงแรกปรับ 50,000 บาท และปรับอีกวนัละ 
1,000 บาท นบัถดัจากวนัฟ้อง จนกวา่จะไดป้ฏิบตัิให้
ถกูตอ้ง กระทงที่สองปรับ 50,000 บาท และปรับอีกวนัละ 
1,000 บาท นบัถดัจากวนัฟ้อง จนกวา่จะไดป้ฏิบตัิให้
ถกูตอ้ง รวมทุกกระทงปรับ 100,000 บาท และปรับรายวนั
วนัละ 2,000 บาท จาํเลยรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คง
ปรับ 50,000 บาท และปรับรายวนัวนัละ 1,000 บาท นบัถดั
จากวนัฟ้องจนกวา่จะไดป้ฏิบตัิใหถ้กูตอ้ง ปัจจุบนัคดีถึง
ที่สุดแลว้  

  

24 29/12/2552  นายโดมินิค เดอ เคโวเคียน  300 ประกอบ 
56(2)(4)  

เป็นผูบ้ริหารที่รับผิดชอบในการดาํเนินงานของ บริษทั เค-เทค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) (KTECH) และมิไดดู้แลจดัการให ้KTECH ปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่ตอ้งนาํส่ง
งบการเงินประจาํปี 2551 และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2551 ต่อสาํนกังาน
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาํหนด จึงตอ้งรับผิด
เช่นเดียวกบับริษทั  

  พนกังานอยัการมีคาํสัง่ฟ้องแต่คดีขาดอายคุวาม เนื่องจากผู ้
ถกูกล่าวโทษหลบหนี  
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ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

25 29/07/2552  นายวราวฒุิ ลาภวิสุทธิสิน  300  เป็นผูบ้ริหารที่รับผิดชอบในการดาํเนินงานในขณะเกิดเหตุที่ บริษทั ปิคนิค คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)ไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่ตอ้งนาํส่งรายงานทางการเงินและงบ
การเงินจาํนวน 2 ฉบบั คือ (1) งบการเงินประจาํปี 2551 และ (2) แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี 2551 จึงตอ้งรับผิดเช่นเดียวกบับริษทั  

  วนัที่ 2 กมุภาพนัธ์ 2553 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษปรับ
เป็นเงิน 112,400 บาท และปรับอีก 300 บาท ต่อวนั ไป
ตลอดเวลาที่ไม่ไดป้ฏิบตัิใหถ้กูตอ้ง  

  

26 28/4/2553 พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร และ
คุณหญิงพจมาน ชินวตัร 

246 และ 247 ตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ไดม้ีคาํพิพากษา เมื่อ
วนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2553 วา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ และคุณหญิงพจมาน ใชช้ื่อของนายพาน
ทองแท ้ชินวตัร นางสาวพินทองทา ชินวตัร นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายบรรณ
พจน์ ดามาพงศ ์และบริษทั แอมเพิลริช อินเวสตเ์มนท ์จาํกดั (ARI) เป็นผูถ้ือครอง
หุน้ บริษทัชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (SHIN) แทนบุคคลทั้งสองนั้น 
 
สาํนกังาน ก.ล.ต.ไดย้ดึถือตามคาํวินิจฉยัของศาลฎีกาฯดงักล่าว ประกอบกบัมี
ขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมจากการตรวจสอบของสาํนกังาน ก.ล.ต. ที่ปรากฏพยานหลกัฐาน
น่าเชื่อวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณและคุณหญิงพจมานเป็นเจา้ของที่แทจ้ริงของบริษทั 
วินมาร์ค ที่เป็นผูถ้ือหุน้ชินคอร์ปดว้ย จึงเป็นเหตุใหเ้ชื่อไดว้า่ ในระหวา่งปี 2542-
2549 หุน้ชินคอร์ปที่ พ.ต.ท.ทกัษิณและคุณหญิงพจมานถืออยูใ่นนามบุคคลใน
ครอบครัว บริษทั แอมเพิลริช และ บริษทั วินมาร์ค มีการเคลื่อนไหวรวมกนัขา้ม
ผา่นทุกร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาํระแลว้ของบริษทัชินคอร์ปหลายครั้ง 
แต่ พ.ต.ท.ทกัษิณและคุณหญิงพจมานไม่รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย์
ของ กิจการ (แบบ 246-2) ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที่ไดม้า
หรือจาํหน่ายไป หรือรายงานขอ้มูลเทจ็ รวมทั้งไม่ทาํคาํเสนอซื้อหลกัทรัพยข์อง
กิจการเมื่อขา้มผา่นร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนดดว้ย จึง
เขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย ์ซึ่งตอ้งระวางโทษ
ตามมาตรา 298 
 
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
ไทย สาํนกังาน ก.ล.ต.จึงไดด้าํเนินการกล่าวโทษ พ.ต.ท.ทกัษิณและคุณหญิงพจมาน

   



376 บทที่ 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ลาํดบัที ่ วนัทีก่ล่าวโทษ ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ มาตรา การกระทาํโดยสังเขป 
ข่าว ก.ล.ต.ฉบบั

ที ่ ความคบืหน้าล่าสุด 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

(ประเมนิ)  

ในกรณีความผิดดงักล่าว ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใหร้ับเป็นคดีพิเศษและ
สอบสวนดาํเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป นอกจากนี้ ไดแ้จง้และประสานงานการส่ง
ขอ้เทจ็จริงและเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบั บริษทั วินมาร์ค และบริษทัแอมเพิล
ริช ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณา
ดาํเนินการตามที่เห็นสมควรดว้ยแลว้ 

27 27/5/2553 นายวิชยั ชยัสถาพร 281/2 89/7 307 308 
311 และ 313 

จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ภายหลงัจากที่นายวิชยัไดม้าสารภาพความผิดต่อ 
ก.ล.ต. พบวา่ นายวิชยั กระทาํผิดหนา้ที่ โดยทุจริต เบียดบงัยกัยอกทรัพยส์ินของ
บริษทัมาเป็นของตนเองและบุคคลอื่น กล่าวคือ นายวิชยัไดป้ลอมแปลงเอกสารใน
การสั่งซื้อหลกัทรัพย ์เพื่อลวงใหบ้มจ. นิปปอนแพค็ (ประเทศไทย) (NIPPON) 
จ่ายเงินออกจากบญัชีใหแ้ก่ตนเองและบุคคลอื่น และไดย้กัยอกหลกัทรัพยข์อง
บริษทัไปเป็นของตน รวมทั้งยกัยอกเงินค่าขายหน่วยลงทุนของบริษทัไปเป็นของตน 
ซึ่งทาํใหไ้ดร้ับประโยชน์เป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 179.6 ลา้นบาท จนทาํให้
บริษทัไดร้ับความเสียหาย การกระทาํของนายวิชยัเขา้ข่ายความผดิตามมาตรา 281/2 
วรรคสอง ประกอบมาตรา 89/7 มาตรา 307 มาตรา 308 มาตรา 311 และมาตรา 313 
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  179,600,000 

28 31/5/2553 นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน 
นายภิรมย ์ปริยวตั (ปัจจุบนั
เปลี่ยนชื่อและชื่อสกลุเป็น 
นายศุทธา ปริยวฒัน์) นาย
สนทยา นอ้ยเจริญ และนาย
นพ สัตยาศยั 

307 311 312 313 
และ 314 

ไดร้่วมกนักระทาํทุจริตผิดหนา้ที่ และยกัยอกเงินของบริษทัอีสเทิร์นไวร์ จาํกดั 
(มหาชน) (ปัจจุบนับริษทันี้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษทัแคปปิทอล เอน็จิเนียริ่ง เน็ตเวริ์ค 
จาํกดั (มหาชน) หรือ CEN) เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดเ้พื่อตนเองหรือผูอ้ื่นใน
ระหวา่งปี 2547 – 2548  ซึ่งทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัอีสเทิร์นไวร์ฯ เป็นเงิน
รวม 580.1 ลา้นบาท 

34/2553              580,100,000  

ที่มา : รวบรวมโดยผูว้จิยั 
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ภาคผนวก 8-ง. คาํพพิากษาศาลอาญา คดปีระชัย เลีย่วไพรัตน์ และบริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) เปิด 
คาํพพิากษา จําคุก “ประชัย” คดป่ัีนหุ้น ทาํพรรคมัชฌิมาธิปไตยแตก 

มติชนรายวนั, 4 ธันวาคม 2550 
 

ศาลอาญาส่ังจาํคุก 'ประชัย เล่ียวไพรัตน์' หน.พรรคมชัฌิมา กับ 'เชียรช่วง กัลยาณมิตร' จาํเลยท่ี 2 และ 4 
ฐานป่ันหุ้นทีพีไอ คนละ 3 ปี ส่วน บมจ.ทีพีไอ โพลีน กับ บมจ.สเติร์น จาํเลยท่ี 1 และ 3  ศาลปรับอ่วมเกือบ 7 
พันล้าน 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ท่ีห้องพิจารณาคดี 806 ศาลอาญา ศาลพิพากษาจาํคุก นายประชยั  
เล่ียวไพรัตน์  อาย ุ62 ปี  หวัหนา้พรรคมชัฌิมาธิปไตย ในฐานะประธานผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการ บริษทั ทีพีไอ 
โพลีน จาํกดั (มหาชน) และนายเชียรช่วง กลัยาณมิตร อาย ุ54 ปี กรรมการบริหาร บริษทั สเติร์น สจ๊วต (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํเลยท่ี 1 และ 4 ฐานป่ันหุน้ทีพีไอ เป็นเวลาคนละ 3 ปี  ส่วน บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั 
(มหาชน) โดยนายประชยั เล่ียวไพรัตน์ และชยัณรงค ์แตไ้พสิฐพงษ ์ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจ และบริษทั 
สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํเลยท่ี 2 และ 3 ในความผิดฐานเดียวกนั ศาลพิพากษาปรับเงิน 
6,900,300,000 บาท 

พนกังานอยัการฝ่ายคดีพเิศษ 1 เป็นโจทก ์ยืน่ฟ้องทั้งหมดในความผดิฐาน เป็นบริษทัเจา้ของหลกัทรัพย ์
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในหลกัทรัพย ์เผยแพร่ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ี
หนงัสือช้ีชวนจะมีผลบงัคบัใชท้าํให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจว่าหลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงข้ึนหรือลดลง (ป่ันหุ้น) และ
ร่วมกนักระทาํการใดๆ อนัเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินกิจการของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ อนัเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ม. 77 และ 239 
และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตามฟ้องโจทก์สรุปว่า ระหว่างวนัท่ี 15-16 ธันวาคม  2546 จาํเลยท่ี 1 ไดย้ื่นแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ท่ีมีเน้ือหาสาระสาํคญัในการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนจาํนวน 300 ลา้นหุน้ รวมทั้งแสดงฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงก่อนวนัท่ี 12 มกราคม 2547 ท่ี ก.ล.ต. จะอนุมติัให้หนังสือดงักล่าวมีผล
บงัคบัใช ้จาํเลยท่ี 1 ไดเ้ผยแพร่ข่าวขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เน้ือหาสาระสาํคญันอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ี
แสดงต่อ ก.ล.ต. โดยระบุว่ามูลค่าหุน้ของ บมจ.ทีพีไอ อยูท่ี่ 89 บาทต่อหุน้ และยงัเสนอขอ้มูลฐานะทางการเงิน
ของบริษทั โดยเฉพาะในส่วนของผูถื้อหุ้นสูงกว่าในหนังสือช้ีชวนเป็นเงินจาํนวน 23,370 ลา้นบาท ซ่ึงการ
กระทาํของจาํเลยท่ี 1 ดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ล.ต. กาํหนดไวใ้นประกาศเร่ืองการ
เผยแพร่ขอ้มูล เสนอขายหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 30 เมษายน 2544 



378 บทท่ี 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลกัทรัพย์ 

ขณะท่ีจาํเลยท่ี 2 ในฐานะเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจรับผดิชอบการดาํเนินกิจการของจาํเลยท่ี 1 และเป็นผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียในหลกัทรัพยหุ์้นของบริษทั ก็ไดเ้ผยแพร่ข่าวเก่ียวกบัมูลค่าหุ้นว่า มูลค่าองคก์รของ 'TPIPL'  
มีมูลค่าอยูท่ี่ 91,387 ลา้นบาท และมูลค่าท่ีเหมาะสมของหุน้อยูท่ี่ 89 บาทต่อหุน้ ขณะท่ีฐานะการเงินของบริษทั
ในส่วนของผูถื้อหุ้นก็มีฐานะการเงินสูงกว่าความเป็นจริง ซ่ึงขอ้ความดังกล่าวทาํให้บุคคลอ่ืนเข้าใจว่า
หลกัทรัพยข์อง บมจ.ทีพีไอ จะมีราคาสูงข้ึนกวา่ราคาหุน้ของบริษทัท่ีซ้ือขายกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในขณะนั้น ทั้งท่ีจริงแลว้ขอ้มูลเร่ืองราคาหุน้ดงักล่าวจาํเลยท่ี 2 ไม่ไดแ้จง้ไวก้บัตลาดหลกัทรัพย ์ฯ แต่อยา่ง
ใด 

โดยการเผยแพร่ข่าวนั้นจาํเลยท่ี 3-4 ร่วมกนัเป็นผูส้นบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือดว้ยการโฆษณาเผยแพร่
ขอ้มูลเสนอขายหลกัทรัพย ์ผ่านทางหนังสือพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออินเตอร์เน็ต และอ่ืนๆ จาํเลยทั้ง 4 ให้การ
ปฏิเสธ  

ศาลพิเคราะห์แลว้เห็นวา่ ขอ้เทจ็จริงรับฟังไดว้า่บริษทัจาํเลยท่ี 1 ไดย้ืน่คาํขออนุญาตขายหุน้สามญัออก
ใหม่เพื่อเพิ่มการลงทุนของบริษทัถึง 3 คร้ัง ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) โดยคร้ังแรกในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2544 แต่ยื่นเอกสารแสดงขอ้มูลสถานการเงินไม่ครบถว้นจึงยกเลิกการ
เสนอขายต่อมาไดมี้การยื่นคาํขอพร้อมเอกสารเสนอขายหุ้นอีกคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2545  โดยบริษทั
จาํเลยท่ี 1 แสดงขอ้มูลการประเมินมูลค่า 714 ลา้นบาทเศษ เท่ากบัมูลค่าหุน้ 14 บาทต่อหุน้ ซ่ึงมีการแจง้วา่ เสนอ
ขายหุ้นเพื่อนาํเงินมาปรับโครงสร้างการชาํระหน้ีและ ซ้ือเคร่ืองจกัรปูนซีเมนตโ์ดย ก.ล.ต. ให้หนังสือช้ีชวน
เสนอขายหุ้นมีผลบงัคบัวนัท่ี 16 มีนาคม 2546 แต่การเสนอขายหุ้นคร้ังนั้นพบว่ามีผูม้าจองหุ้นจาํนวนไม่ครบ
เตม็จาํนวนจึงไดมี้การขอแจง้ยกเลิกในวนัท่ี 30 มีนาคม 2546 

จากนั้นบริษทัจาํเลยท่ี 1 ไดย้ื่นคาํขอเสนอขายหุ้นอีกเป็นคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2546 จาํนวน 
300 ลา้นหุน้ โดย ก.ล.ต. อนุญาตการเสนอขายเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2546 โดยใหห้นงัสือช้ีชวนการเสนอขาย
หุน้มีผลบงัคบัในวนัท่ี 22 มกราคม 2547 แต่ก่อนการอนุญาตใหข้ายหุน้ในคร้ังท่ี 3 น้ี เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2546 

บริษทัจาํเลยท่ี 1 ได้ติดต่อบริษทัเวิล์ดไวลด์ มีเดียจาํกัด เพื่อซ้ือส่ือในการโฆษณาขายหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าว และในวนัท่ี 16 กนัยายน 2546 บริษทัจาํเลยท่ี 1 โดยจาํเลยท่ี 2 และ บจก.เวิลด์ไวลดฯ์ ไดว้่าจา้งบริษทั
คิดส์แอนดคิ์ม คอมมูนิเคชัน่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั ในการจดัทาํขอ้มูลเพื่อเผยแพร่การเสนอขายหุน้ 

ต่อมาวนัท่ี 6 ตุลาคม 2546 บริษทัจาํเลยท่ี 1 ว่าจา้ง บริษทัจาํเลยท่ี 3 โดยจาํเลยท่ี 4 ให้ประเมินคุณค่า
องคก์รบริษทัจาํเลยท่ี 1 ซ่ึงมีมูลค่าอยู่ท่ี 91,387 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือหักมูลค่าหน้ีแลว้ มูลค่าจะเหลืออยู่ท่ี 44,000 
ลา้นบาทเศษ ซ่ึงราคาหุ้นท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีราคา 89 บาทต่อหุ้น จากนั้นเม่ือวนัท่ี 2-3 พฤศจิกายน 2546 จากนั้น  
บ.คิดส์แอนดคิ์ม ไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากบริษทัจาํเลยท่ี 3 ไปเผยแพร่  

คดีจึงมีประเด็นตอ้งวินิจฉัยว่าจาํเลยท่ี 1-4 กระทาํผิดตามฟ้องหรือไม่ ซ่ึงโจทก์มีผูอ้าํนวยการฝ่าย
การตลาดและการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เบิกความว่า หลงัจากทราบการประเมิน
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คุณค่าองคก์รเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2547 พยานไดเ้รียกจาํเลยท่ี 4 มาให้ถอ้ยคาํ ซ่ึงจาํเลยท่ี 4 ระบุว่า เม่ือปลายปี 
2545 จาํเลยท่ี 4 และจาํเลยท่ี 2 ไดพู้ดคุยถึงการเขา้ไปประเมินคุณค่าองคก์รบริษทัจาํเลยท่ี 1 โดยจาํเลยท่ี 2 ระบุ
วา่ใหจ้าํเลยท่ี 4 ทาํวิธีอะไรกไ็ด ้เน่ืองจากบริษทัจาํเลยท่ี 1 มีปัญหาเร่ืองภาระหน้ีและช่ือเสียงของบริษทัไม่ดี  

ต่อมาจาํเลยท่ี 2 จึงว่าจา้งให้จาํเลยท่ี 4 เป็นผูป้ระเมินคุณค่าองค์กร นอกจากน้ีโจทก์ก็มีพนักงาน  
บมจ.สเติร์นฯ จาํเลยท่ี 3 และพนกังาน บจก.คิดส์แอนดคิ์มฯ เบิกความดว้ยว่า หลงัจากท่ีมีการประเมินคุณค่าก็
ไดรั้บขอ้มูลมาเผยแพร่ในส่ือต่างๆ ซ่ึงศาลเห็นว่าพยานทั้งสามปากเบิกความสอดคลอ้งตอ้งกนัสมเหตุสมผล 
ตามท่ีไดมี้การปฎิบติัหนา้ท่ี และไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในผลแห่งคดี อีกทั้งพยานทั้งสามปากไม่มีเหตุโกรธเคือง
กบัจาํเลยมาก่อน และเม่ือพิจารณาประกอบกบัถอ้ยคาํท่ีจาํเลยท่ี 4 ให้ไวก้บั ผอ.ฝ่ายการตลาดฯ ของ ตลท. ก็
เจือสมคาํเบิกความของพยานโจทก ์ทาํใหไ้ม่ขอ้พิรุธระแวงสงสยัวา่พยานโจทกท์ั้งสามจะเบิกความใหร้้ายจาํเลย 

ส่วนท่ีจาํเลยนาํสืบโตแ้ยง้ว่าการนาํเสนอขอ้มูลประเมินคุณค่าองคก์รเผยแพร่ทางส่ือมวลชน เป็นการ
นาํเสนอขอ้มูลในเชิงวิชาการ นั้นเห็นว่าขอ้มูลท่ีไดมี้การนาํเสนอเผยแพร่ทางส่ือนั้นส่วนใหญ่เป็นการแสดงตวั
เลขท่ีมีมูลค่าซ่ึงมีผลต่อการวิเคราะห์และตดัสินใจซ้ือหุน้ 

และเม่ือพิจารณาถึงการยืน่คาํขออนุญาตเสนอขายหุน้บริษทัจาํเลยท่ี 1 ท่ีเป็นเวลาใกลเ้คียงกบัการยืน่คาํ
ขออนุญาตเสนอขายหุ้นคร้ังท่ี 3 เพราะการเสนอขายหุ้นคร้ังท่ี 2 มีผูจ้องซ้ือหุ้นไม่ครบเตม็จาํนวน ดงันั้นจึงเช่ือ
ว่าเป็นมูลเหตุจูงใจท่ีจะตอ้งมีการนาํเสนอขอ้มูลการประเมินคุณค่าในการเสนอขายหุ้นคร้ังท่ี 3 ขอ้ต่อสู้ของ
จาํเลยจึงไม่มีนํ้ าหนกัหักลา้งพยานโจทกไ์ด ้ซ่ึงโจทกย์งัมีพยานซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้ทัว่ไปอีก 3 ปากเบิกความว่าเม่ือ
ไดรั้บทราบขอ้มูลการเสนอขายหุน้ซ่ึงไดมี้การแสดงตวัเลขประเมินคุณค่าองคก์รผา่นการโฆษณาทางส่ือมวลชน 
จึงไดต้ดัสินใจซ้ือหุน้ของบริษทัจาํเลยท่ี 1 

ส่วนท่ีจาํเลยท่ี 4  นาํสืบอา้งวา่ไม่ทราบมากก่อนวา่การเผยแพร่ขอ้มูลประเมินคุณค่าองคก์รเกิดข้ึนก่อน
การขายหุ้นนั้น ศาลเห็นว่าจาํเลยท่ี 4 มีความสนิทสนมคุน้เคยกบัจาํเลยท่ี 2 มาก่อนนานถึง 10 ปี เพราะเคยเป็น
วิศวกรบริษทัจาํเลยท่ี 2 ท่ีจงัหวดัระยอง และจาํเลยท่ี 4 ก็ยงัเคยเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจในการประเมินคุณค่า
องคก์รใหญ่มาแลว้หลายองคก์ร ประกอบกบัจาํเลยท่ี 4 จบการศึกษาถึงระดบัปริญญาเอก จึงเช่ือว่าจาํเลยท่ี 4 
ย่อมรู้เห็นการกระทาํผิดมาโดยตลอดโดยมีลกัษณะแบ่งหน้าท่ีกนัทาํ จึงมีฐานะเป็นตวัการร่วมท่ีจะรับโทษ
เท่ากบัจาํเลยท่ี 1 และท่ี 2  

พิพากษาวา่จาํเลยท่ี 1- 4 มีความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย ์ฯ ม.77, 239, 280 และ 296 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา ม.83 อนัเป็นการกระทาํผดิหลายกรรม ใหเ้รียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.91  
ใหจ้าํคุกจาํเลยท่ี 2 และท่ี 4 คนละ 3 ปี และปรับจาํเลยท่ี 1 และ 3 คนละ 6,900,300,000 บาท ซ่ึงการกระทาํของ
จาํเลยก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศในวงกวา้ง จึงไม่มีเหตุใหร้อการลงโทษ 
 


