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ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผูรอง

นายยงยุทธ ติยะไพรัช

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง จงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบด ว ยข อ ความ
อันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ผูรองยื่นคํารองว า ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕๙ และ ๒๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๓๒ และ ๓๓ บัญญัติใหรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน
คูส มรส และบุ ตรที่ยั งไมบ รรลุนิ ติภ าวะต อผูรองภายในสามสิบวัน ทุกครั้งเมื่อเขารับตําแหนง
เมื่อ พนจากตํ าแหนง และเมื่ อพน จากตํา แหน งมาแลว เป นเวลาหนึ่ง ป โดยการยื่นบั ญชีแ สดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินใหยื่ นพรอมเอกสารประกอบ ซึ่งเปนหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริง

(อม.๔๒)

-๒ของทรัพยสินและหนี้สิน รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปที่ผานมา
โดยจะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวย
ผูคัดคานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอ ม ในรัฐ บาลพั นตํ ารวจโททั กษิณ ชินวั ตร เปนนายกรัฐ มนตรี ไดยื่นบั ญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินในตําแหนงดังกลาวตอผูรอง ในแตละตําแหนงตามวาระรวม ๕ ครั้ง
กล าวคือ กรณี เข า รับ ตํา แหนง รัฐ มนตรีว าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อ ม
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘ กรณีพนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ กรณีพนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาแลว เปนเวลา ๑ ป เมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ กรณี
เขารับตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ และกรณีพนจากตําแหนง
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร เมื่ อวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูร องไดต รวจสอบความถูกต องและ
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานแลว พบวาผูคัดคานแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ โดยผูคัดคานแสดง
รายการในบั ญชีทั้งห าครั้งว ามีเ งินใหกูยืมจํ านวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกิดจากการขายหุนของ
ผูคัดคานในบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํ ากัด จํานวน ๒๔,๕๐๐ หุน หมายเลขหุน ๑ – ๑๘๖๐๐ และ
๒๐๐๐๑ – ๒๕๙๐๐ ใหแกพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิ ยุววรรณ ซึ่งเปนนองภรรยาของผูคัดคานเปนเงิน
๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ สัญญาซื้อขายหุ น ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยพันตํารวจโท
นัฏฐวุฒิชําระเงินใหแกผูคัดคานแลว ๘๕๐,๐๐๐ บาท สวนคาหุนที่เหลือจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

(อม.๔๒)

-๓พันตํารวจโทนัฏฐวุฒิ ไดทําหนังสือรับ สภาพหนี้ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ ใหแก ผูคัดคานไว
โดยผูคั ดคานและพัน ตํารวจโทนั ฏฐวุฒิไ มไ ดมี เจตนาที่ จะซื้อ ขายหุน กันจริง เหตุ ที่ผู คัด คานทํ า
สัญญาซื้อขายหุนบริ ษัท ดัง กลาว เพราะจะไดรับการแตงตั้งให ดํา รงตําแหนงรัฐ มนตรีในรัฐ บาล
พันตํารวจโททัก ษิณ ชิน วัต ร เปนนายกรั ฐมนตรี แตเนื่ องจากผูคัด คานถือ หุน ในบริ ษัทมิติฟู ด
โปรดั ค ส จํ า กั ด เกิ น กว า ร อ ยละห า ของจํ า นวนหุ น ทั้ ง หมดที่ จํ า หน า ยได ใ นบริ ษั ท นั้ น ขั ด ต อ
พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ จึงทําการโอนหุน
ในบริษัท ดังกลาวใหพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิซึ่งเปนนองภริยาถือหุน แทน ผูรองจึงมีมติวาผูคัดคาน
จงใจยื่นบั ญชีแสดงรายการทรัพ ยสินและหนี้ สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอัน เปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขอใหวินิจฉัยวาผูคัดคานในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จงใจยื่นบัญ ชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจง
ใหทราบ ในกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และพนจากตําแหน งดังกลาวมาแลวเปนเวลา
หนึ่งป และเปนผูตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
เป น เวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ ศ าลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ และขอใหลงโทษตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๙

(อม.๔๒)

-๔ผูคัด คานยื่น คําคัดคานวา มติของผู รองที่วินิจฉัยวาผูคัดคานจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดว ยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ ใหดําเนินคดีอาญากับผูคัดคานไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากหางหุนสวนหรือ
บริษัท เมื่อ จดทะเบี ยนแล ว จะมีส ถานะเป นนิติบุ คคลตางหากจากผูเปน หุนส วนหรือผู ถื อหุ น
ขอความที่แจงไวในทะเบียนถือวาเปนขอความที่ถูกตอง และการจดแจงทางทะเบียนเปนอํานาจ
หนาที่ของกรรมการผูมี อํา นาจที่ จะดําเนินการ กรณีข องผูคัด คานซึ่งเคยถือ หุน ในบริ ษัทมิติฟูด
โปรดัคส จํากัด เมื่อผูคัดคานไดขายหุนใหกับพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิ ยุววรรณ และบริษัทไดจดแจง
การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยถูกตอง ถือวาผูคัดคานไดโอนหุนของผูคัดคานในบริษัทไปแลว
สัญ ญาซื้ อ ขายหุ น บริ ษั ทดั ง กลา วของผู คัด ค า นและหนั ง สือ รั บ สภาพหนี้ ร ะหว า งผู คั ด คา นกั บ
พัน ตํา รวจโทนั ฏฐวุ ฒิมิใ ชนิติก รรมอํา พราง เพราะคูสั ญญามี เจตนาซื้ อขายหุนกันและมีหนี้ สิน
ระหวางกั นจริง บริษั ทมิติฟูด โปรดั คส จํากัด จดทะเบียนเปนนิติบุ คคลประเภทบริษัทจํากัด
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ณ บานเลขที่ ๘๑ หมูที่ ๗ ตําบลสันทราย อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย มี ทุนจดทะเบีย นเริ่ม แรก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบงออกเปน ๒๐,๐๐๐ หุ น มูล คาหุน ละ
๑๐๐ บาท มีผูคัดคานและนางจม แซเตีย เปนกรรมการ โดยผูคัดคานถือหุนจํานวน ๑๘,๖๐๐ หุน
และมี ผูคั ดคา นกั บนางจมเปน กรรมการมีอํ านาจลงลายมือ ชื่อ และประทับ ตราสํ าคัญของบริ ษัท
กระทําการแทนบริษั ท ตอ มาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๑ บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูคัดคานไดถื อหุ นเพิ่ม อีก ๕,๙๐๐ หุน รวมแล วผูคัด คา นถือหุ นทั้ งสิ้น
๒๔,๕๐๐ หุน เปนเงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ มีการจดทะเบียน

(อม.๔๒)

-๕เปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท โดยผูคัดคานไดออกจากการเปนกรรมการ
บริษัทและมีนายยอดชาย อํามาตยมณี เขาเปนกรรมการแทน นับแตจดทะเบียนกอตั้งเปนตนมา
บริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด ไดประกอบกิจการนําสินคาทางเกษตรมาแปรรูปเปนผลไมกระปอง
ตอ เนื่อ งตลอดมาจนถึงป ๒๕๔๐ จึงหยุดดําเนินกิจการ และตอมาในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘
ผูคั ดคา นขายหุน ทั้ง หมดในบริ ษัท ดังกลา วใหแ กพัน ตํารวจโทนัฏฐวุฒิ ซึ่ง มีฐ านะและทรั พย สิน
เพียงพอสามารถซื้อหุนจํานวน ๒๔,๕๐๐ หุน จากผู คั ด ค า นเป น เงิ น ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท ได
พั น ตํา รวจโทนั ฏ ฐวุ ฒิ รั บ ราชการตํา รวจตั้ ง แต ป ๒๕๓๔ มาถึ ง ป จ จุ บั น และสมรสแล ว กั บ
รอ ยตํา รวจเอก(หญิง)กํ าไลภรณ บุคคลทั้ งสองเปน ขาราชการตํา รวจมีสิ ทธิ รว มกันกูเงินจาก
หน วยงานต นสั งกัด และในขณะซื้ อขายหุน นั้น รอยตํารวจเอก(หญิง)กําไลภรณมี เงินออมเปน
เงินฝากในสถาบันการเงินหลายลานบาท ทั้งพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิมีทรัพยสินสวนตัวมากมายทั้ง
เงินสด เงิ นฝากธนาคาร สลากออมสิน หุนในสหกรณออมทรัพยตํารวจและที่ดิ นอีกหลายแปลง
ตอมาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ พันตํารวจโทนัฏฐวุฒิไดชําระหนี้คาซื้อหุนใหผูคัดคานเพิ่มเติมอีก
๘๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้บริษัท ยังมีทรัพยสินเปนเครื่ องจักร อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงาน
ที่ยังมีมูลคานาสนใจ โดยบริษัทมิติฟูด (๒๐๐๓) จํากัด เคยมาประกอบกิจการผลิตผลไมกระปองใน
สถานที่ตั้งของบริษัทมิ ติฟูด โปรดัคส จํากัด และใชเครื่องจัก ร อุปกรณสํานักงานของบริษัทดวย
ตั้ง แตป ๒๕๔๖ จนถึงป ๒๕๔๘ เครื่อ งจั กร อุป กรณ และเครื่องใช สํานัก งานของบริ ษัทมิติฟู ด
โปรดัคส จํากัด จึงยังคงสภาพสามารถใชงานไดและมีมูลคาอยู ดังนั้นการรับฟงพยานหลักฐานใน
ชั้นไตสวนของผูรอง จึงไมชอบดวยเหตุผลและขอเท็จจริง เพราะพยานบางปากไมไดรูเห็นเกี่ยวของ

(อม.๔๒)

-๖กับการบริหารงานในบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด อยางแทจริง ทั้งรายงานความเห็นผูสอบบัญชี
ของบริษัทและแบบแสดงรายการภาษีเงินได (ภ.ง.ด.๕๐) ก็ไมถูกตอง เนื่องจากจัดทําจากขอเท็จจริง
ที่คลาดเคลื่ อน ความจริงผูคัดค านได ทําการขายหุนไปแลวโดยสุจริต และในการยื่ นบัญชีแสดง
รายการทรัพย สิน และหนี้ สินนั้ น ผูคัด คา นก็ไ ดยื่นบั ญชีแสดงรายการทรัพ ยสิน และหนี้สิน ดวย
ความเป นจริ ง มิไดยื่นบัญ ชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความ
อันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบในกรณีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และ
พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป ในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และในกรณีเขารั บตําแหนง และพนจากตํ าแหนง ในตําแหนงสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรตามขอกลาวหา ขอใหยกคํารอง
พิเคราะหคํารอง คําคัดคาน เอกสารประกอบคํารองและคําคัดคานแลว ขอเท็จจริง
เบื้องตนฟงไดวา ผูคัดคานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในรัฐบาลพันตํารวจโททัก ษิณ ชินวัต ร เปน นายกรัฐมนตรี
ไดยื่นบั ญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สินในตําแหนงดังกลาวตอ ผูรองในแตละตําแหนง ตาม
วาระรวม ๕ ครั้ ง คือ กรณี เขา รับตํา แหนง รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๔๘ กรณี พ น จากตํ า แหน ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๔๙ กรณี พ น จากตํ า แหน ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาแลวเปนเวลา ๑ ป เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๐ กรณีเขารั บตําแหนงสมาชิก สภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

(อม.๔๒)

-๗และกรณีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูรองตรวจสอบ
ความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของผูคัดคานแลว พบวาผูคั ดคานแสดง
รายการทรั พย สิน และหนี้สิ นด วยข อความอัน เปนเท็จ หรื อปกปด ขอเท็จ จริง ที่ควรแจงใหท ราบ
โดยผู คัดคานแสดงรายการในบัญชีทั้งหาครั้งวามีเงินใหกูยืมจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง เกิด
จากการขายหุนของผูคัดคานในบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด จํานวน ๒๔,๕๐๐ หุน หมายเลขหุน
๑ – ๑๘๖๐๐ และ ๒๐๐๐๑ – ๒๕๙๐๐ ใหแกพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิ ยุววรรณ นองภริยาของ
ผูคั ดคานเปน เงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนัง สือ สัญ ญาซื้อขายหุน ลงวันที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๘
โดยพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิชําระเงินใหแกผูคัดคานแลวเปนจํานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท สวนคาหุนที่เหลือ
จํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท พันตํ ารวจโทนัฏ ฐวุฒิทํ าหนัง สือรั บสภาพหนี้ล งวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๔๙ ใหแกผูคัดคานไว โดยผูคัดคานโอนหุนดังกลาวใหแกพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิ กอนที่เขารับ
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเวลา ๔ วัน คงมีปญหา
ตอ งวินิจ ฉัยแต เพียงวา ผู คัด คา นจงใจยื่นบั ญชีแสดงรายการทรั พย สิน และหนี้สิ นและเอกสาร
ประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบหรือไม เห็นวา
ตามสัญญาซื้อขายหุนในบริษัทจํากัด เอกสารหมาย ร.๒ ขอ ๒ ระบุวา ในวันทําสัญญานี้ ผูซื้อได
ชําระเงินใหแกผูขายเปนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท สวนเงินที่เหลืออีก ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผูซื้อจะชําระ
ให แ ก ผู ข ายในวั น ที่ ผู ข ายได ดํ า เนิ น การจดแจ ง ลงในสมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท มิ ติ ฟู ด
โปรดัคส จํากัด และไดดําเนินการยื่นสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด
ตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดเชียงรายเรียบรอยแลว และขอ ๔. หากผูซื้อปฏิบัติผิด

(อม.๔๒)

-๘สัญญาไมชําระเงินค าหุนสวนที่เหลือ ใหผูซื้อ (ที่ถูกนาจะเปนผูขาย) ผูข าย (ที่ถูกนาจะเปนผู ซื้อ)
ตกลงโอนหุนที่ซื้อขายทั้งหมดคืนใหแกผูขาย และยินยอมใหผูขายริบเงินที่ไดชําระเงินไปแลวตาม
ขอ ๑ ไดทันที... แตขอเท็จจริงปรากฏวาหลังจากวันทําสัญญาแลว ผูคัดคานไดโอนหุนและจดแจง
ลงในสมุ ดทะเบีย นผู ถือหุ นของบริ ษัทและยื่นสํ าเนาบัญ ชีร ายชื่อผูถือหุ นต อสํ านั กงานทะเบีย น
หุนสวนบริษัทจังหวัดเชียงรายแลว ตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แตพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิไมได
ชํา ระคาหุนส วนที่เ หลื อแกผูคั ดคานแตอ ยา งใด ซึ่ งถือว าเปนการผิด สัญ ญาข อ ๔ ดังกลา วแล ว
แตผูคัดคานก็มิไดดําเนินการใด จนกระทั่งวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ พันตํารวจโทนัฏฐวุฒิจึงได
ทําหนังสือรับสภาพหนี้ เอกสารหมาย ร.๓ มอบไวแกผูคัดคาน โดยตกลงว า จะชํา ระคื น เงิ น
คาหุนที่คางชําระพรอมดอกเบี้ยใหเรียบรอยภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ แตเมื่อถึงกําหนด
พันตํารวจโทนัฏ ฐวุ ฒิก็ห าไดชํา ระหนี้แกผู คัด คานไม เพิ่ง มีการชําระแกผู คัด คานเพีย งบางสว น
จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิก็มิไดเปนผูชําระหนี้
ดวยตนเอง แตมีรอยตํารวจเอก(หญิง)กําไลภรณ ยุววรรณ ภริ ยาของพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิเปน
ผูโอนเงินไปชําระแกผูคัดคานแทน ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย ค.๙ ซึ่งเปนการชําระเมื่อพน
กําหนดชําระตามหนังสือรับสภาพหนถี้ ึง ๓ ป แตผูคัดคานก็หาไดบังคับตามสัญญาแกพันตํารวจโท
นัฏฐวุฒิแตอยางใด ซึ่งถาความจริงเปนดังผูคัดคานกลาวอางวาที่ไมทวงถามบังคับตามสัญญาแก
พันตํารวจโทนัฏฐวุฒิเพราะเปนนองภริยาแลว ผูคัดคานก็ไมจําเปน ตองใหพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิ
ทําหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมาย ร.๓ อีก ขออางของผูคัดคานจึงไมมีน้ําหนักรับฟง และเมื่อ
ตรวจดูงบดุล งบกําไรขาดทุน และแบบนําสงงบการเงินของบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด ที่ยื่นตอ

(อม.๔๒)

-๙กรมพัฒนาธุ รกิจการคา กระทรวงพาณิชย ระหวางป ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๘ เอกสารหมาย ร.๖ จะ
เห็นไดวามีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพียงเล็กนอย ซึ่งเปนคาใชจายในการขายและบริหารเทานั้น
และมีแตสินทรัพยหมุนเวียนประเภทเงินสด ไมมีสินทรัพยถาวรแตอยางใด ทั้งในแบบนําสงงบ
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในป ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ ตามเอกสารหมาย ร.๖ แผนที่
๑๓๕ และ ๑๔๑ ผูสอบบัญชีระบุในรายงานที่เสนอผูถือหุนวา นับตั้งแตวันจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนเวลา ๑๗ ปเศษ และ ๑๘ ปเศษ
ตามลําดับ บริษัทไมไ ดประกอบกิ จการคาแตอยางใด และแผ น ที่ ๑๔๘ ผู ส อบบั ญ ชี ร ายงาน
ผูถือหุนวาไดรับแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (๓๑ ธันวาคม
๒๕๔๘) และไมอาจใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจตอยอดเงินสดคงเหลือได อยางไรก็ตาม
ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๗ ระบุวา บริษัท
ไมไดดําเนินกิจการแตอยางใด ซึ่งสอดคลองกับแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล ภ.ง.ด. ๕๐ ของบริษัท มิติฟูดโปรดัคส จํ ากัด ที่ยื่นตอกรมสรรพากร ตั้งแต ป ๒๕๔๔
ถึง ๒๕๔๘ เอกสารหมาย ร.๗ ซึ่งแจงข อมูลเชนเดี ยวกั นวาบริษัทไมไดประกอบกิจการ สวนที่
ผูคัดคานอางวาไดใหบริษัทเดอะแวลูเอชั่น แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด มาประเมินมูลคาทรัพยสิน
ของบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด แลวมีมูลคาตลาดเทากั บ ๒,๒๔๐,๘๐๐ บาท นั้น นายกิตติคุณ
ศิริไชยยากุล กรรมการรองผูจัดการของบริษัทเดอะแวลูเอชั่น แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด ก็ไม
สามารถยืนยันวา ทรัพยสินที่ประเมินเปนทรัพยสินของบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด ทั้งตามบันทึก
รายการตอทายสัญญาที่คูกรณีไดแจงความไวเปนหลักฐานตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร

(อม.๔๒)

- ๑๐ อําเภอแมจัน ซึ่งนายสมเกียรติ เดชรักษาวัฒนา และ ดร.สิงห ตั้งเจริญชัยชนะ ลงชื่อไวในฐานะ
คูสัญญานั้น ก็มิไดมีสวนเกี่ยวพันกับบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด ประกอบกับในรายงานประจําวัน
แจงไวเปนหลักฐานระบุวาผูแจงขอใหพนักงานสอบสวนไปรวมตรวจสอบทรัพยสินของบริษัทมิติฟูด
(๒๐๐๓) จํากัด ซึ่งเปนคนละนิติบุคคลกับบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด จึงฟงไมไดวาทรัพยสินที่มี
การประเมิน ดังกลาวเปน ทรัพ ยสินของบริ ษัทมิ ติฟู ดโปรดัคส จํากั ด ตามที่ผูคัด คา นกลา วอา ง
ทั้งเมื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริ ษัทมิติฟูด โปรดัคส จํากัด พบวาบริษัทเคยเปดบั ญชี
เงิ นฝากที่ธ นาคารไทยพาณิช ย จํากั ด (มหาชน) สาขาเชีย งราย เมื่อ วัน ที่ ๙ สิ งหาคม ๒๕๓๒
บัญชีเลขที่ ๕๐๗-๓๐๒๑๘๑-๕ ตามคําขอเปดบัญชีเอกสารหมาย ร.๘ แตบัญชีเงิ นฝากนี้ไ ด
ปดแลว เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เปนเวลากวา ๗ ป แลว และไมพบวาบริษัทไดเปดบัญชี
เงินฝากที่ธนาคารอื่นในจัง หวัดเชียงรายอีก ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด ไมมี
ผลประกอบการหรือ รายไดอันใดที่น าสนใจใหพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิ ยอมลงทุนซื้อหุน มูลคาสูงถึง
๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท จากผู คั ด ค า น ยิ่ ง พัน ตํา รวจโทนัฏ ฐวุ ฒิใ ห ถ อ ยคํา ต อผู ร อ งวา หลั งจากทํา
สัญญาแลว พันตํารวจโทนัฏฐวุฒิไมไดเขาไปยุงเกี่ยวหรือเขาไปบริหารกิจการหรือทําธุรกิจในบริษัท
แตเปนเพียงผูถือหุน และไมทราบวาบริษัทจะมีกําไรหรือผลประกอบการเพียงใด ทั้งไมทราบดวยวา
บริษัทมีผูใดเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูถือหุนตามเอกสารหมาย ร.๑๓ ซึ่งเปนเรื่องผิดปกติวิสัย
ของผูลงทุนเขาซื้อกิจการโดยซื้อหุนถึง ๒๔,๕๐๐ หุน ซึ่งมีสัดสวนหุนรอยละ ๗๐ ของหุนทั้งหมด
ของบริษั ทเปน อย างยิ่ง ยิ่ง กว านั้ นปรากฏวา หลัง จากมี การเปลี่ ยนแปลงรายชื่อ ผูถื อหุ นจาก
ผูคัดคานเปนพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แลว ตอมาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘

(อม.๔๒)

- ๑๑ หางไปเพียง ๑ เดือนเศษ ภายหลังจากผูคัดคานรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแลว มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถื อหุนจากพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิกลับมาเปนชื่อ
ของผูคั ดคานอี ก แม นายยอดชาย อํา มาตย มณี กรรมการผูมี อํา นาจของบริ ษัทมิติฟูดโปรดัคส
จํากัด จะอางว าเหตุที่ เกิดขึ้ นเพราะนายยอดชายไมไดแจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถื อหุน
ดังกลาวใหบริษัทฐิติพัฒนการบัญชี จํากัด ซึ่งรับจางทําบัญชีงบดุลและงบการเงินใหบริษัทมิติฟูด
โปรดั คส จํากั ด ทราบ บริษั ทฐิ ติพัฒ นก ารบั ญชี จํากัด จึงไดคัดลอกบัญชีรายชื่อผูถือหุนของ
บริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด ในป ๒๕๔๖ แลวนําไปใหนายยอดชายลงลายมือชื่อโดยนายยอดชาย
ไมไดตรวจสอบความถูกตองกอนและไดยื่นตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดเชียงราย
เรื่อยมา จนกระทั่งตนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ นายยอดชายจึงทราบขอผิดพลาดดังกลาว และได
ทําการแกไ ขบัญชี รายชื่ อผู ถือ หุนให ถูก ตอ งตามความเปนจริงก็ต าม แตเมื่อ ตรวจดูสําเนาบัญ ชี
รายชื่อผูถือหุ นเอกสารหมาย ร.๔ แผนที่ ๑๑๗ ที่เ สนอพรอ มรายงานการประชุมสามัญครั้งที่
๑/๒๕๔๘ เมื่อ วันที่ ๑๑ มีน าคม ๒๕๔๘ แล ว นอกจากมีก ารเปลี่ย นแปลงรายชื่อผูถือหุ นจาก
ผูคัดคานเปนพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิต ามที่ผูคัด คานกลาวอางแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน
ของนางพิม ทอง ยุ ววรรณ ในลํา ดับ ที่ ๗ หมายเลขหุน ๑๙๖๐๑ ถึ ง ๑๙๘๐๐ และหมายเลข
๓๔๗๐๑ ถึง ๓๔๘๕๐ เปนของนางฉวีวรรณ ประมวลทรัพย และหุนของนางฉวีวรรณ ประมวลทรัพย
ในลําดับที่ ๘ หมายเลขหุน ๑๙๘๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐ และหมายเลข ๓๔๘๕๑ ถึง ๓๕๐๐๐ มาเปนของ
นายยอดชาย อํามาตยมณี ดวย แมตามสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน ตามเอกสารหมาย ร.๔ แผนที่
๑๑๙ ที่เสนอพรอมรายงานการประชุมสามัญ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ จะมีรายชื่อผูถือหุน

(อม.๔๒)

- ๑๒ เชนเดียวกับสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของป ๒๕๔๖ ดังที่นายยอดชายอางแกตัวก็ตาม แตตาม
สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนเอกสารหมาย ร.๔ แผนที่ ๑๒๐ ที่เสนอพรอมรายงานการประชุมสามัญ
ครั้ งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ปรากฏวามีขอมูลไมตรงกับที่บริษัทฐิติพัฒน
การบัญชี จํากัด ไดยื่นในป ๒๕๔๘ ตามที่ผูคัดคานอาง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขใบหุน
ของผูถือหุนทั้งหมด และยังมีชื่อผูคัดคานเปนผูถือหุน กับมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขใบหุนจาก
หมายเลข ๑ ถึ ง ๑๘๖๐๐ และหมายเลข ๒๐๐๐๑ ถึ ง ๒๕๙๐๐ เป น หมายเลข ๐๐๐๐๑ ถึ ง
๒๔๕๐๐... นางพิมทอง ยุววรรณ จากหมายเลข ๑๙๖๐๑ ถึง ๑๙๘๐๐ และหมายเลข ๓๔๗๐๑ ถึง
๓๔๘๕๐ เปนหมายเลข ๓๔๓๐๑ ถึง ๓๔๖๕๐ และนางฉวีวรรณ ประมวลทรัพย จากหมายเลข
๑๙๘๐๑ ถึง ๒๐๐๐๐ และหมายเลข ๓๔๘๕๑ ถึง ๓๕๐๐๐ เปน หมายเลข ๓๔๖๕๑ ถึง ๓๕๐๐๐
แตไมมีชื่อของนายยอดชายเปนผูถือหุนดังที่ปรากฏในสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน เอกสารหมาย
ร.๔ แผนที่ ๑๑๗ ลําดั บที่ ๘ ซึ่งเปนลํา ดับสุดทายของบัญชีรายชื่อผูถื อหุน จึงเปนไปไมไ ดที่
นายยอดชายซึ่งมีสวนไดเสียเปนผูถือหุนคนหนึ่งจะยอมลงลายมือชื่อโดยไมตรวจสอบใหรอบคอบ
เสียกอนและไมรูเห็นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขใบหุนดังกลาว ประกอบกับสําเนาบัญชี
รายชื่อผูถื อหุน ที่เสนอพรอ มรายงานการประชุม สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๐ ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน เอกสารหมาย ร.๑๔ แผนที่ ๒๖๑ ที่นายยอดชายยื่นตอนายทะเบียน
หุนสวนบริษัทจังหวัดเชียงราย เพื่อแกไขรายชื่อผูถือหุนใหถูกตองตามความเปนจริงนั้น กลับระบุ
วาการโอนหุนของผูคัดคานมีการลงทะเบียนผูถือหุนในวันที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๐ เชนเดีย วกับ
กรณีข องนายยอดชายจึง ขัดแยง กับ คําให การของนายยอดชายและสําเนาบัญ ชีรายชื่ อผู ถือ หุน

(อม.๔๒)

- ๑๓ เอกสารหมาย ร.๔ แผนที่ ๑๑๗ ที่ระบุวา มีการลงทะเบียนผูถือหุนเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘
โดยเฉพาะในบัญชีรายชื่อผูถือหุน เอกสารหมาย ร.๑๔ แผนที่ ๒๖๑ กลับระบุหมายเลขใบหุนเดิม
กอนที่มีการเปลี่ยนในป ๒๕๔๙ คําใหการของนายยอดชายจึงเปนพิรุธ นาเชื่อวาเปนการใหการ
เพื่อชวยเหลือผูคัดคานเทานั้น จากเหตุผลดังวินิจฉัย มาขางตน ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวาการทํา
สัญ ญาซื้ อขายหุน บริษั ทมิติ ฟูดโปรดั คส จํากั ด ระหวางผูคัด คานกับพั นตํา รวจโทนั ฎฐวุ ฒิเปน
เจตนาลวง ซึ่งทําขึ้นเพียงเพื่อใหพันตํารวจโทนัฏฐวุฒิเปนผูถือหุนแทนผูคัดคานเทานั้น แตมิไดมี
เจตนาที่จะซื้อขายกันจริง ทั้งนี้เพื่อใหผูคัดคานมีคุณสมบัติที่ไมตองหามใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๙ และ พระราชบัญญัติ
การจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ ที่หามรัฐมนตรีถือหุนในบริษัทจํากัด
เกิ นรอยละหา ของหุน ทั้ง หมดที่ จําหนายได ในบริ ษัทนั้น เมื่อ ผูคัด คานยั งถือ หุน ในบริ ษัท มิติฟูด
โปรดัค ส จํา กัด จํา นวน ๒๔,๕๐๐ หุ น คิ ด เป น ร อ ยละ ๗๐ ของหุ น ทั้ ง หมดของบริ ษั ท และ
พันตํารวจโทนัฏฐวุฒิไมไดเปนหนี้คาซื้อหุนจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท จากผูคัดคาน การที่ผูคัดคาน
แสดงรายการทรัพยสินตอผูรองโดยไมแจงรายการหุนของบริษัทมิติฟูดโปรดัคส จํากัด ที่ผูคัดคาน
ถืออยู และแจงวามีเ งินใหกูยืม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนการจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพย สินและ
หนี้ สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอัน เปน เท็จ หรื อปกปด ขอเท็จ จริง ที่ค วรแจงให ทราบ
ในกรณี เขารั บตํ าแหน ง พน จากตํา แหนง และพน จากตํา แหนง ดังกลา วมาแล วเปน เวลาหนึ่ งป
ตามรัฐธรรมนู ญแหง ราชอาณาจั กรไทย พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ ง และเป น

(อม.๔๒)

- ๑๔ ความผิด ตามพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาด วยการปอ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙
จึงพิ พากษาว า ผู คัด คา นจงใจยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรั พย สินและหนี้ สิน และ
เอกสารประกอบตอผูรองดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ และ
เปนผูตอ งหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลา
หาปนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง และมี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกั นและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๙ ใหจําคุก ๒ เดือน ปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไมปรากฏวาผูคัดคานเคยตองโทษจําคุกมากอน
โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากไมชําระ
คาปรับใหจัดการตามมาตรา ๒๙ และ ๓๐.
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