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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 2132/2527

บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ไทยพัฒนา จํากัด
นายประสาท กิตติเวช

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 113, 456, 797, 798, 893, 1127, 1129
ป.วิ.พ. มาตรา 86, 87, 88
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 1
การซือขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์มใิ ช่การซือขายหุน้ ตามปกติ แต่เป็ นการซือขายหุน้ ในกรณีพเิ ศษ จึงไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิ
ตามแบบของการโอนหุน้ ดังทีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 วรรคสอง กําหนด
แม้การซือขายหุน้ ตามฟ้ องจะเป็ นการซือขายสังหาริมทรัพย์ซงตกลงกั
ึ
นเป็ นราคากว่าห้าร้อยบาทซึงกฎหมายบังคับว่าต้องมี
หลักฐานเป็ นหนังสือ และการตังตัวแทนเพือกิจการอันนันต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 798 วรรคสอง แต่บทกฎหมายดังกล่าวบังคับเพือความสมบูรณ์ขอสัญญาทีตัวแทนทําต่อบุคคลภายนอกเท่านัน มิได้ใช้บงั คับ
สําหรับข้อพิพาทระหว่างจําเลยซึงเป็ นตัวการกับโจทก์ซงเป็
ึ นตัวแทน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การกําหนดอัตราส่วนการให้กยู้ มื เงินฯ ลงวันที 14 เมษายน 2520 ข้อ 1 เป็ น
ระเบียบหรือข้อบังคับทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดขึนเพือให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ถอื ปฏิบตั ิ หากสมาชิกใดฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามก็อาจถูกลงโทษตามข้อบังคับ ทังการทีโจทก์ออกเงินทดรองซือหุน้ ให้จาํ เลยแล้วเรียกร้องให้จาํ เลยชดใช้คนื ก็มใิ ช่เป็ นการพนัน
ขันต่อ แม้จะมีขอ้ ตกลงซือขายหลักทรัพย์บางประการขัดกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ไม่ทาํ ให้ความผูกพันระหว่าง
จําเลยกับโจทก์ในฐานะตัวแทนจับตัวการเสียไป
พยานทีระบุเพิมเติมส่วนใหญ่เป็ นพยานทีเกียวกับประเด็นข้อพิพาทซึงเป็ นปั ญหาข้อกฎหมาย ศาลวินิจฉัยได้เอง และบาง
ส่วนเป็ นพยานทีไม่เกียวกับประเด็นข้อพิพาท จึงเป็ นพยานหลักฐานทีไม่เกียวถึงข้อเท็จจริงทีคูค่ วามฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดในคดีจะต้อง
นําสืบ ศาลไม่รบั พยานดังกล่าว
___________________________
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจําเลยเป็ นลูกค้าโจทก์ในการซือขายหลักทรัพย์โดยมีขอ้
ตกลงซือขายหลักทรัพย์ต่อกันจําเลยสังให้โจทก์ซอหลั
ื กทรัพย์ ๑๔ ครัง ขายหลักทรัพย์ ๙ ครัง เมือหักทอนบัญชีกนั แล้ว จําเลยชําระ
หนีให้โจทก์ ๕,๖๖๔,๖๐๔.๖๔ บาท ขอให้จาํ เลยชําระหนีดังกล่าวพร้อมดอกเบีย
จําเลยให้การและฟ้ องแย้งว่า ข้อตกลงซือขายหลักทรัพย์เป็ นโมฆะ ขัดต่อประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง
การกําหนดอัตราส่วนการให้กยู้ มื เงินฯ ลงวันที ๑๔ เมษายน ๒๕๒๐ ข้อ ๓ เพราะไม่ได้กาํ หนดไว้วางเงินจํานวนไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
สามสิบในวันถัดไปในการซือขายแต่ละครัง และไม่ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินกัน ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะการซือ
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ขายทรัพย์เฉพาะสิงจะต้องส่งมอบทรัพย์ในขณะซือขายตามมาตรา ๔๖๐ และการซือขายทรัพย์สนิ ราคาตังแต่ ๕๐๐ บาทขึนไปจะต้อง
ทําสัญญาเป็ นหนังสือหรือชําระหนีบางส่วนตามมาตรา ๔๕๖ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ซอหุ
ื น้ หมายเลขเท่าใดให้จาํ เลยและไม่ได้สง่ มอบ
ใบหุน้ ทังจําเลยก็ไม่ได้ชาํ ระเงิน การซือขายจึงไม่เกิดขึน การโอนหุน้ ชนิดระบุชอจะต้
ื องกระทําตามมาตรา ๑๑๒๙ แต่โจทก์ไม่ได้จดั
ทําให้ถกู ต้อง โจทก์ไม่เคยแจ้งว่าโจทก์ซอหุ
ื น้ ให้แก่จาํ เลยในนามของโจทก์ และไม่เคยมอบใบหุน้ ขัดต่อข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส่วนการขายหลักทรัพย์เกิดจากความหลงผิด เมือปรากฏภายหลังว่าการซือหุน้ มาเป็ นโมฆะ การสังขายหุน้ ดังกล่าวย่อม
โมฆะด้วย โจทก์ไม่มสี ทิ ธิฟ้อง ขอให้โจทก์คนื ใบหุน้ ของจําเลยทีโจทก์เพิกถอนการสังขาย และใช้คา่ เสียหาย ๘๓,๐๐๐ บาท พร้อม
ดอกเบียให้แก่จาํ เลย
โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์มสี ทิ ธิเพิกถอนการสังขายและยึดหุน้ ของจําเลยไว้ตามข้อตกลงจึงไม่ตอ้ งรับผิด จําเลยไม่ม ี
อํานาจฟ้ องแย้ง
ศาลชันต้นพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงินตามฟ้ องให้แก่โจทก์ โดยให้หกั เงินปั นผล ๑๕,๐๐๐ บาทกับดอกเบียถึงวันฟ้ องออกเสีย
ก่อน แล้วให้จาํ เลยชําระดอกเบียของต้นเงิน ๔,๗๕๔,๔๕๙ บาท และให้โจทก์คนื ใบหุน้ ตามฟ้ องแย้งให้แก่จาํ เลย
จําเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นว่า ให้โจทก์ใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่จาํ เลยตามฟ้ องแย้ง
จําเลยฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปั ญหาว่าการซือขายหลักทรัพย์ขอ้ ตกลงซือขายหลักทรัพย์ตามเอกสารหมาย จ.๔ เป็ นโมฆะหรือไม่
จําเลยฎีกาว่าการซือหุน้ ๑๕ รายการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๒๙ วรรคสอง เพราะจําเลยในฐานะ
ผูร้ บั โอนมิได้ลงลายมือชือในตราสารการโอนหุน้ เห็นว่าการซือขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์มใิ ช่การซือขายหุน้ ตามปกติ แต่เป็ นการซือ
ขายหุน้ ในกรณีพเิ ศษ จึงไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ติ ามแบบของการโอนหุน้ ดังทีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๒๙ วรรค
สอง กําหนด ข้อทีว่าการมอบให้ซอหุ
ื น้ ไม่ได้ทาํ เป็ นหนังสือเพราะไม่มใี บมอบอํานาจนัน เห็นว่าแม้การซือหุน้ ทัง ๑๕ รายการตามฟ้ อง
จะเป็ นการซือขายสังหาริมทรัพย์ซงตกลงกั
ึ
นเป็ นราคากว่าห้าร้อยบาทซึงกฎหมายบังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือและการตัง
ตัวแทนเพือกิจการอันนันต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๙๘ วรรคสอง แต่บท
กฎหมายดังกล่าวบังคับเพือความสมบูรณ์ของสัญญาทีตัวแทนทําต่อบุคคลภายนอกเท่านัน มิได้ใช้บงั คับสําหรับข้อพิพาทระหว่าง
จําเลยซึงเป็ นตัวการกับโจทก์ซงเป็
ึ นตัวแทน ข้อทีว่าเอกสารหมาย จ.๔ ขัดกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการ
กําหนดอัตราส่วนการให้กยู้ มื เงินฯ ลงวันที ๑๔ เมษายน ๒๕๒๐ ข้อ ๑ โดยในช่วงระยะเวลา ๔ วันแรกโจทก์ให้กยู้ มื เงินเกินกว่าร้อย
ละเจ็ดสิบเป็ นการยัวยุให้มกี ารซือขายหุน้ โดยผูซ้ อไม่
ื ตอ้ งลงทุนเป็ นการเสียงโชคเข้าลักษณะเป็ นการพนันขันต่อนัน เห็นว่า
ตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นระเบียบหรือข้อบังคับทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดขึนเพือให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ถอื บัญญัติ หาก
สมาชิกใดฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามก็อาจถูกลงโทษตามข้อบังคับ ทังการทีโจทก์ออกเงินทดรองซือหุน้ ให้จาํ เลยแล้วเรียกร้องให้จาํ เลย
ชดใช้คนื ก็มใิ ช่เป็ นการพนันขันต่อ แม้เอกสารหมาย จ.๔ จะมีขอ้ ตกลงบางประการขัดกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็
ไม่ทาํ ให้ความผูกพันระหว่างจําเลยกับโจทก์ในฐานะตัวแทนกับตัวการเสียไป การซือขายหลักทรัพย์ตามข้อตกลงซือขายหลักทรัพย์
เอกสารหมาย จ.๔ จึงไม่เป็ นโมฆะ
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จําเลยฎีกาว่า การทีศาลชันต้นไม่รบั พยานบางอันดับทีจําเลยระบุไว้ในบัญชีพยานเป็ นการไม่ชอบนัน เห็นว่าพยานจําเลยที
ระบุเพิมเติมส่วนใหญ่เป็ นพยานทีเกียวกับประเด็นข้อพิพาทซึงศาลชันต้นสังว่าเป็ นปั ญหาข้อกฎหมาย ศาลวินิจฉัยได้เอง และบาง
ส่วนเป็ นพยานทีไม่เกียวกับประเด็นข้อพิพาท จึงเป็ นพยานหลักฐานทีไม่เกียวถึงข้อเท็จจริงทีคูค่ วามฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดในคดีจะต้อง
นําสืบ ศาลล่างทังสองไม่รบั พยานบางอันดับดังกล่าวทีจําเลยระบุเพิมเติมชอบแล้ว
พิพากษายืน
(อาจ ปั ญญาดิลก-ไพศาล สว่างเนตร-ดํารง สายเชือ)
ศาลแพ่ง - นายเดชา สุวรรณโณ
ศาลอุทธรณ์ - นายเสวก จันทร์ผอ่ ง
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ
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