
กรณีท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 16 มีนาคม 2559  

ข่าว
ฉบับที่ 

หุ้น ความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ 2535 

ชื่อผู้กระท าผิด โทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ 2535 

19/2559 MLINK – บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย 
คอร์ปอเรชั่น  จ ำกัด (มหำชน) 

ม. 238 แพร่ข่ำวเท็จผ่ำนสื่อ นำยพิเชษฐ์ บุญยภักด ี ม. 296  ปรับ 500,000 บำท 

20/2559 WHA – บริษัท ดับบลิวเอชเอ  
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ม.239 แพร่ข่ำวท่ีมีผลต่อรำคำหุ้นผ่ำนสื่อก่อน
แจ้งตลำดหลักทรัพย์ฯ 

นำยสมยศ  อนันตประยูร ม. 296  ปรับ 500,000 บำท 

21/2559 BKI – บริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) 

ม. 241 เปิดเผยข้อมูลภำยในให้ผู้อื่นซื้อหุ้น  
 

นำยชัย โสภณพนิช  ม. 296  ปรับ 500,000 บำท และไม่สำมำรถเป็น
บุคลำกรในตลำดทุนเป็นเวลำ 3 ปี 

22/2559 
 

GLOBAL -  บริษัท สยำม 
โกลบอลเฮ้ำส์  จ ำกัด (มหำชน) 
 

ม. 241 อำศัยข้อมูลภำยในซื้อหุ้น  
GLOBAL – 8,022,881 หุ้น 
GLOBAL W – 3,500,700 หุ้น 

นำยวิทูร  สุริยวนำกุล ม. 296  ปรับ 24,322,064.40 บำท 
นำงสำวกุณฑี สุริยวนำกุล  ม. 296  ปรับ 333,333.33 บำท 
นำยอภิลำศ สุริยวนำกุล ม. 296  ปรับ 333,333.33 บำท 
นำยเกรียงไกร สุริยวนำกุล ม. 296  ปรับ 333,333.33 บำท 

ม. 241 อำศัยข้อมูลภำยในซื้อหุ้น  
GLOBAL – 75,000 หุ้น 

นำยสุรศักดิ์ จันโทริ   ม. 296  กล่ำวโทษ (เน่ืองจำกไม่ยอมถูกปรับ) 
นำยเอกกมล จันโทริ ม. 296  กล่ำวโทษ (เน่ืองจำกไม่ยอมถูกปรับ) 

23/2559 AMC – บริษัท เอเซีย เมทัล 
จ ำกัด (มหำชน) 

ม. 243 (1) สร้ำงรำคำหุ้น ประกอบ ม. 244 
และ ม. 243 (2) สร้ำงรำคำหุ้น ประกอบ ม. 83 
แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ 

นำยสมชำย ชัยศรีชวำลำ ม. 296  ปรับ 500,000 บำท 

 

 



กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

หมวด 8 การกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

มาตรา 238 (ข้อห้ามการบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือท าให้ผู้อื่นส าคัญผิดในข้อเท็จจริง) 

ห้ำมมิให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์บอกกล่ำว

ข้อควำมอันเป็นเท็จหรือข้อควำมใดโดยเจตนำให้ผู้อ่ืนส ำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน หรือรำคำซื้อขำยหลักทรพัย์ของบริษัทหรือนิติ

บุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ 

มาตรา 239 (ข้อห้ามการแพร่ข่าวว่าหลักทรัพย์จะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง และข้อยกเว้น) 

ห้ำมมิให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ แพร่ข่ำว

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ อันอำจท ำให้บุคคลอ่ืนเข้ำใจว่ำหลักทรัพย์ใดจะมีรำคำสูงขึ้นหรือลดลง เว้นแต่จะเป็นกำรแพร่ข่ำวในข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้กับตลำดหลักทรัพย์

แล้ว 

มาตรา 241 (ข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น) 

ในกำรซื้อหรือขำยซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ ห้ำมมิให้บุคคลใดท ำกำรซื้อหรือขำยหรือเสนอซื้อ

หรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซื้อหรือขำยหรือเสนอซื้อหรือเสนอขำยซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำย

หลักทรัพย์ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเป็นกำรเอำเปรียบต่อบุคคลภำยนอกโดยอำศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ

หลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชำชนและตนได้ล่วงรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะกระท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน หรือ

น ำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อ่ืนกระท ำดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน 



เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ บุคคลตำมวรรคหนึ่งให้รวมถึง 

(1) กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขำยในศูนย์

ซื้อขำยหลักทรัพย์ 

(2) ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ถือหลักทรัพย์ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้

เกินร้อยละห้ำของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ให้ค ำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ โดยนับหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้ถือ

หลักทรัพย์ดังกล่ำวรวมเป็นหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ด้วย 

(3) เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ หรือกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือพนักงำนของตลำดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในต ำแหน่งหรือฐำนะที่สำมำรถล่วงรู้

ข้อเท็จจริง อันเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์อันได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

(4) ผู้ใดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และหรือกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ 

มาตรา 243 (ข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอ าพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิด) 

ในกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ 

(1) ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์โดยรู้เห็น หรือตกลงกับบุคคลอ่ืนอันเป็นกำรอ ำพรำงเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่ำขณะใดขณะหนึ่งหรือช่วงเวลำใด

เวลำหนึ่ง หลักทรัพย์นั้นได้มีกำรซื้อหรือขำยกันมำก หรือรำคำของหลักทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภำพปกติของตลำด 

(2) ห้ำมมิให้ผู้ใดโดยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืนท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในลักษณะต่อเน่ืองกัน อันเป็นผลท ำให้กำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์นั้นผิดไปจำกสภำพปกติของ

ตลำด และกำรกระท ำดังกล่ำวได้กระท ำไปเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นกำรกระท ำโดยสุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบ

ธรรมของตน 

 



มาตรา 244 (กรณีท่ีถือว่าเป็นการอ าพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดด้วย) 

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรอ ำพรำงเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดตำม มำตรำ 243 (1) ด้วย 

(1) ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จำกกำรซื้อและขำยหลักทรัพย์นั้นยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

(2) สั่งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่ำตนเอง หรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งขำยหรือจะสั่งขำยหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเดียวกัน 

ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจ ำนวนใกล้เคียงกัน รำคำใกล้เคียงกันและภำยในเวลำใกล้เคียงกัน 

(3) สั่งขำยหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่ำตนเอง หรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งซื้อ หรือจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเดียวกัน

ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจ ำนวนใกล้เคียงกัน รำคำใกล้เคียงกันและภำยในเวลำใกล้เคียงกัน 

หมวด 12 บทก าหนดโทษ 

มาตรา 296 (บทก าหนดโทษบริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลใดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรม) 

ผู้ใดฝ่ำฝืน มำตรำ 238 มำตรำ 239 มำตรำ 240 มำตรำ 241 หรือ มำตรำ 243 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่ำของผลประโยชน์ที่บุคคล

นั้น ๆ ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับเพรำะกำรกระท ำฝ่ำฝืนดังกล่ำว แต่ทั้งนี้ค่ำปรับดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำห้ำแสนบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

ประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน 

มำตรำ 83 ในกรณีควำมผิดใดเกิดขึ้นโดยกำรกระท ำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระท ำควำมผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวกำร ต้องระวำง โทษตำมที่กฎหมำย

ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น 


