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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 2399/2527

ป.พ.พ. มาตรา 102, 1129
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์อาคเนย์ธนกิจ จํากัด
นายสุตทยา วัชราภัย

โจทก์
จําเลย

มาตรา 15

ใบหุน้ ทีซือขายกันในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นทรัพย์ทมีี สภาพเช่นเดียวกับสังกมทรัพย์ เมือปรากฏว่าโจทก์ได้ซอหุ
ื น้ ให้แก่
จําเลยในวันทีสังซือตามคําสังของจําเลยแล้ว ใบหุน้ ทีจะโอนให้แก่จาํ เลยต่อไปหาจําต้องเป็ นใบหุน้ ฉบับเดียวกับทีซือให้แก่จาํ เลยไม่
โจทก์ยอ่ มมีสทิ ธิทจะนํ
ี าใบหุน้ บริษทั เดียวกันหมายเลขใดๆ ซึงมีจาํ นวนหุน้ เท่ากันมาโอนให้แก่จาํ เลยได้ ถึงแม้จะเป็ นใบหุน้ ทีซือใน
วันอืนทีมีราคาแตกต่างกันก็ตาม
ถึงแม้จะมีระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดให้สมาชิกจดทะเบียนหุน้ ทีซือให้แก่ลกู ค้าต่อบริษทั เจ้าของหุน้ ภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ได้รบั มอบใบหุน้ และชําระราคาก็ตาม คูก่ รณีจะสมยอมไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบเช่นว่านัน โดยให้สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ซอหุ
ื น้ ให้
แก่ลกู ค้าและโอนลอยไว้ เป็ นผลให้สามารถทีจะนําใบหุน้ ฉบับใดๆมาโอนให้แก่ลกู ค้า เป็ นการผิดระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ก็ยอ่ ม
กระทําได้
___________________________
โจทก์ฟ้องว่า จําเลยได้ออกตัวสัญญาใช้เงินจํานวน ๑๓๕,๐๐๐ บาทให้แก่โจทก์ อัตราดอกเบียร้อยละ ๑๕ ต่อปี เมือถึง
กําหนดชําระจําเลยเพิกเฉยขอให้บงั คับจําเลยชําระเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาทพร้อมด้วยดอกเบีย
จําเลยให้การว่า จําเลยได้เข้าเป็ นลูกค้าของโจทก์และสังให้โจทก์ในฐานะนายหน้าซือหุน้ บริษทั ราชาเงินทุน จํากัด จํานวน
๙๐๐ หุน้ ในราคาหุน้ ละ ๒,๓๕๐ บาท จําเลยไม่เคยสังให้โจทก์ขายหรือโอนหุน้ ทีซือ ต่อมาจําเลยได้สงให้
ั โจทก์จองหุน้ ใหม่ของบริษทั
ราชาเงินทุน จํากัด ตามสิทธิของจําเลย โดยจําเลยออกตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้ องให้แก่โจทก์เป็ นค่าจองหุน้ ใหม่ จําเลยทราบภายหลัง
ว่าโจทก์ไม่ได้ซอหุ
ื น้ บริษทั ราชาเงินทุน ๙๐๐ หุน้ ให้แก่จาํ เลยในวันทีสังซือเพราะไม่ปรากฏมีชอจํ
ื าเลยหรือชือโจทก์ถอื หุน้ แทนจําเลย
ในทะเบียนรายชือผูถ้ อื หุน้ เมือจําเลยไม่เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ จําเลยจึงไม่มสี ทิ ธิจองซือหุน้ ใหม่ การออกตัวสัญญาใช้เงินให้โจทก์จงึ เป็ นการ
ออกตัวด้วยความสําคัญผิดในสิงซึงเป็ นสาระสําคัญแห่งนิตกิ รรมอันตกเป็ นโมฆะจึงไม่มมี ลู หนีตามตัวสัญญาใช้เงิน ขอให้ยกฟ้ อง
ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ อง
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน
โจทก์ฎกี า
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ศาลฎีกาฟั งข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ซอหุ
ื น้ บริษทั ราชาเงินทุน จํากัดให้แก่จาํ เลยในวันที ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ตามคําสัง
แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมือข้อเท็จจริงฟั งได้วา่ ในวันที ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ โจทก์ได้ซอหุ
ื น้ บริษทั ราชาเงินทุน จํากัด ให้แก่
จําเลยตามคําสังแล้ว ใบหุน้ ทีจะโอนให้แก่จาํ เลยต่อไปหาจําเป็ นจะต้องเป็ นใบหุน้ ฉบับเดียวกับทีซือไม่ เพราะใบหุน้ เป็ นทรัพย์ทมีี
สภาพเช่นเดียวกับสังกมทรัพย์ โจทก์มสี ทิ ธิทจะนํ
ี าใบหุน้ บริษทั ราชาเงินทุน จํากัด หมายเลขใด ๆ ซึงมีจาํ นวนหุน้ เท่ากันมาโอนให้แก่
จําเลยก็ได้ ถึงแม้ใบหุน้ ดังกล่าวจะเป็ นหุน้ ทีซือในวันทีมีราคาแตกต่างกันก็ตามเพราะแม้โจทก์จะนําหุน้ ทีซือมาในวันที ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๒๑ มาโอนให้ราคาของหุน้ ก็ยอ่ มจะมีความแตกต่างเช่นเดียวกัน หรือหากจําเลยสังให้โจทก์ขายหุน้ หลังวันที ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ตามราคาทีกําหนด โจทก์กอ็ าจนําใบหุน้ ฉบับใด ๆ ออกขายได้ หาจําเป็ นต้องเป็ นฉบับทีซือในวันที ๑๔
พฤศจิกายน๒๕๒๑ ไม่
การทีสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ซอหุ
ื น้ ให้แก่ลกู ค้าและโอนลอยไว้เป็ นผลให้สามารถทีจะนําใบหุน้ ฉบับใด ๆ มาโอนให้แก่ลกู ค้า
เป็ นการผิดระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นนั เห็นว่าถึงแม้จะมีระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดให้สมาชิกจดทะเบียนหุน้ ทีซือให้แก่
ลูกค้าต่อบริษทั เจ้าของหุน้ ภายใน ๗ วันนับแต่วนั ได้มอบใบหุน้ และชําระราคาก็ตาม แต่เมือคูก่ รณีสมยอมทีจะไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
เช่นว่านันก็ยอ่ มจะกระทําได้ เพราะแม้แต่การปฏิบตั ทิ ผิี ดแผกแตกต่างกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายคูก่ รณีกอ็ าจกระทําได้ หากมิใช่
กฎหมายทีเกียวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ฉะนันใบหุน้ ทีโจทก์จะต้องโอนให้แก่จาํ เลยจึงหาจําเป็ นจะต้อง
เป็ นใบหุน้ ฉบับทีซือในวันที ๑๔พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ไม่
ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์มหี นุ้ บริษทั ราชาเงินทุน จํากัด ทีถือไว้แทนลูกค้าอันเป็ นผลให้มสี ทิ ธิจองลูกหุน้ ได้ การออกตัว
สัญญาใช้เงินของจําเลยจึงมิใช่เพราะความสําคัญผิดในสาระสําคัญของนิตกิ รรม จําเลยต้องผูกพันตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้ อง
พิพากษากลับ ให้จาํ เลยชําระเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบีย
(ชูเชิด รักตะบุตร์-ประสาท บุณยรังษี-โกมล อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ศาลแพ่ง - นายดิลก ณ นคร
ศาลอุทธรณ์ - นายจรัส อุดมวรชาติ
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ
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