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พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด
บริษทั มิตา้ อินเตอร์เนชันแนล กับพวก

โจทก์
จําเลย

มาตรา 51, 52, 53, 54, 194, 199

โจทก์ซงเป็
ึ นเจ้าหนีตามคําพิพากษาของจําเลยทังสามมิใช่เป็ นบุคคลภายนอกทีต้องห้ามมิให้ผรู้ อ้ งซึงเป็ นผูร้ บั โอนหุน้ จาก
จําเลยที 2 ยกการโอนขึนยันตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 199 ประกอบมาตรา 53 เพราะโจทก์ม ี
สิทธิบงั คับคดีได้เพียงเท่าทีจําเลยที 2 มีสทิ ธิอยูใ่ นหุน้ พิพาทเท่านันซึงถ้าการโอนหุน้ พิพาทสมบูรณ์แล้ว ผูร้ อ้ งย่อมเป็ นเจ้าของหุน้ ทีมี
สิทธิขอให้ปล่อยหุน้ พิพาทได้ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา มิได้มงุ่ ประสงค์บงั คับโดยเด็ดขาดว่าหากไม่
ลงทะเบียนการโอนแล้วจะโอนหุน้ กันไม่ได้ หากผูร้ บั โอนหุน้ ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนการโอนก็ไม่จาํ ต้องดําเนินการดังกล่าว การไม่
ลงทะเบียนการโอนมีผลเพียงมิให้บริษทั ทีออกหลักทรัพย์จา่ ยผลประโยชน์ตอบแทนใดหรือเงินปั นผลแก่บุคคลทีมิได้ลงทะเบียนเป็ นผู้
ถือหลักทรัพย์เท่านัน เมือผูร้ อ้ งมีหลักทรัพย์ประเภทหุน้ ระบุชอจํ
ื าเลยที เป็ นผูถ้ อื และจําเลยที 2 ลงลายมือชือสลักหลังแสดงการโอน
ไว้อยูใ่ นครอบครอง ผูร้ อ้ งจึงเป็ นเจ้าของหุน้ พิพาทโดยการโอนซึงไม่จาํ ต้องลงทะเบียนการโอน
___________________________
คดีสบื เนืองมาจากศาลพิพากษาให้จาํ เลยทังสามร่วมกันชําระเงินจํานวน 2,400,364.59 บาท พร้อมด้วยดอกเบียในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที 4 มิถุนายน 2525 จนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จาํ เลยทังสามร่วมกันใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์
โดยกําหนดค่าทนายความ 20,000 บาท แต่จาํ เลยทังสามไม่ชาํ ระ โจทก์จงึ บังคับคดีนําเจ้าพนักงานบังคับคดียดึ หุน้ ของบริษทั ซันโย ยู
นิเวอร์แซล อีเล็คทริค จํากัดมีชอจํ
ื าเลยที 2 เป็ นผูถ้ อื หุน้ จํานวน 30,200 หุน้ ตามใบหุน้ เลขที 19210-19214, 19219-19229, 1923219243,52213, 52215 และ 52220 ตามหมายบังคับคดีของศาลแพ่งเพือนําออกขายทอดตลาด
ผูร้ อ้ งยืนคําร้องว่า ผูร้ อ้ งเป็ นเจ้าของหุน้ ของบริษทั ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จํากัด จํานวน 200 หุน้ คือใบหุน้ เลขที
0052220 หุน้ หมายเลขที 10391035 ถึง
มูลค่าตามทีจดทะเบียนไว้ราคาหุน้ ละ 10 บาท รวม 200 หุน้ เป็ นเงิน 2,000 บาท
โดยเมือวันที 26 สิงหาคม 2535 บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์พรี เมียร์ จํากัด ซึงเป็ นลูกค้าของผูร้ อ้ งสังให้ผรู้ อ้ งขายหุน้ ของบริษทั ซันโย ยู
นิเวอร์แซล อีเล็คทริคจํากัด จํานวน 200 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 246 บาท ผูร้ อ้ งจึงขายหุน้ ดังกล่าวให้แก่ผซู้ อื แต่บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
พรีเมียร์จาํ กัด ไม่สง่ ใบหุน้ ให้แก่ผรู้ อ้ งผูร้ อ้ งจึงต้องส่งมอบใบหุน้ ของบริษทั ซันโย ยูนิเวอร์แซล อิเล็คทริค จํากัด ฉบับเลขทีอืนซึงอยูใ่ น
ความครอบครองของผูร้ อ้ งให้แก่ผซู้ อแทนไปก่
ื
อนซึงการซือขายและส่งมอบใบหุน้ ดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารซือขายหลักทรัพย์ตามที
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดต่อมาเมือวันที 31 สิงหาคม 2535 บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์พรีเมียร์ จํากัด ได้สง่ มอบใบหุน้
ของบริษทั ซันโย ยูนิเวอร์แซลอีเล็คทริค จํากัด ใบหุน้ เลขที 0052220 ให้แก่ผรู้ อ้ งเพือทดแทนใบหุน้ ทีผูร้ อ้ งได้สง่ มอบให้ผซู้ อแทนไป
ื
ก่อนแล้วผูร้ อ้ งจึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริคจํากัด ตามใบหุน้ เลขที 0052220 จํานวน 200 หุน้ การยึดหุน้
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ตามใบหุน้ ดังกล่าวของเจ้าพนักงานบังคับคดีจงึ ไม่ขอบ เพราะขณะทีเจ้าพนักงานบังคับคดียดึ หุน้ จําเลยที 2 มิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ หากแต่
เป็ นของผูร้ อ้ งตังแต่วนั ที 31 สิงหาคม
ซึงเป็ นวันทีบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์พรีเมียร์ จํากัดส่งมอบให้แก่ผรู้ อ้ งขอให้มคี าํ สังถอน
การยึดหุน้ ของบริษทั ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จํากัด ใบหุน้ เลขที 0052220
โจทก์ยนคํ
ื าให้การว่า ในขณะทีโจทก์นําเจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ การยึดหุน้ พิพาทนัน ตามหลักฐานทางทะเบียนมีชอนาย
ื
ไมตรี โมชดารา จําเลยที 2 เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ มิได้เป็ นกรรมสิทธิของผูร้ อ้ งแต่ประการใด นอกจากนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทําหน้าทีเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ดังนันการโอนหุน้ จะสมบูรณ์และใช้ยนั บุคคลภายนอกได้กต็ ่อเมือมีการลง
ทะเบียนการโอนต่อทะเบียนแล้ว แต่ผรู้ อ้ งมิได้กระทําการผ่านขันตอนการรับโอนโดยถูกต้องตามกฎหมายเกียวกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ การทีผูร้ อ้ งอ้างว่าได้นําใบหุน้ ฉบับอืนทีมีจาํ นวนเท่ากันมอบให้แก่ผซู้ อแทนไป
ื
และเพิงได้รบั ใบหุน้ พิพาทมาจาก
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์พรีเมียร์ จํากัด เป็ นเรืองทีผูร้ อ้ งบริการให้แก่บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์พรีเมียร์จาํ กัด ลูกค้าของผูร้ อ้ ง และใน
ฐานะเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์อนั เป็ นวัตถุประสงค์ของผูร้ อ้ งเท่านัน หาทําให้การทีผูร้ อ้ งรับหุน้ ดังกล่าวมาจากบริษทั เงินทุน
หลักทรัพย์พรีเมียร์ จํากัดกลายเป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ พิพาทไม่ โจทก์เป็ นบุคคลภายนอกผูก้ ระทําโดยสุจริต ก่อนการยึด
โจทก์กไ็ ด้ตรวจสอบทางทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฎว่าจําเลยที 2 เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ผูร้ อ้ งจึงไม่ม ี
สิทธิยืนคําร้องขัดทรัพย์ ขอให้ยกคําร้องของผูร้ อ้ ง
ศาลชันต้นพิพากษายกคําร้องขัดทรัพย์ของผูร้ อ้ ง
ผูร้ อ้ งอุทธรณ์เฉพาะปั ญหาข้อกฎหมายโดยตรงว่าศาลฎีกาโดยได้รบั อนุญาตจากศาลชันต้นตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งมาตรา 223 ทวิ
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟั งได้เป็ นยุตวิ า่ ผูร้ อ้ งเป็ นบริษทั จดทะเบียนทีได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์
และเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ในการเป็ นตัวแทนซือขายหลักทรัพย์ เมือวันที 26 สิงหาคม 2535 ผูร้ อ้ งได้รบั คําสังจากบริษทั เงิน
ทุนหลักทรัพย์พรีเมียร์ จํากัดให้ขายหลักทรัพย์ประเภทหุน้ ของบริษทั ซันโย ยูนิเวอร์แซลอีเล็คทริค จํากัด ซึงได้จดทะเบียนไว้กบั
ตลาดหลักทรัพย์จาํ นวน 200 หุน้ ผูร้ อ้ งได้ขายให้ตามคําสัง ต่อมาวันที สิงหาคม 2535 บริษทั ผูส้ งขายได้
ั
มอบหุน้ ของบริษทั ซันโย
ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จํากัด ซึงเป็ นหุน้ ประเภทและชนิดเดียวกัน จํานวน 200 หุน้ ซึงเป็ นหุน้ พิพาทมีจาํ เลยที ลงลายมือชือสลัก
หลังแสดงการโอนดังปรากฎตามเอกสารหมาย ร. แทนหุน้ ทีผูร้ อ้ งได้ขายไป สําหรับปั ญหาทีว่าผูร้ อ้ งมีสทิ ธิขอให้ปล่อยหุน้ พิพาทหรือ
ไม่นนมี
ั ปัญหาข้อกฎหมายตามทีผูร้ อ้ งฎีกาว่า การทีผูร้ อ้ งได้รบั โอนหุน้ ชนิดระบุชอมาแทนหุ
ื
น้ ทีตนขายไป แต่ยงั มิได้มกี ารลงทะเบียน
การโอน จะถือว่าเป็ นการโอนโดยสมบูรณ์และยกขึนเป็ นข้อต่อสูโ้ จทก์ซงเป็
ึ นบุคคลภายนอกไม่ได้ เห็นว่า แม้ตามมาตรา 199
ประกอบมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จะมีความว่าหุน้ ทีได้รบั โอนมาหากยังไม่มกี ารลง
ทะเบียนการโอนจะใช้ยนั บุคคลภายนอกไม่ได้กต็ าม แต่โจทก์มใิ ช่เป็ นบุคคลภายนอกทีต้องห้ามมิให้ผรู้ บั โอนยกการโอนขึนยันตาม
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 53 เพราะโจทก์มสี ทิ ธิบงั คับคดีได้เพียงเท่าทีจําเลยที มีสทิ ธิอยูใ่ นหุน้ พิพาทเท่านัน ดังนัน ถ้าการโอน
หุน้ พิพาทสมบูรณ์แล้ว ผูร้ อ้ งในฐานะผูร้ บั โอนย่อมเป็ นเจ้าของหุน้ ทีมีสทิ ธิขอให้ปล่อยหุน้ พิพาทได้ ข้อทีว่าผูร้ อ้ งเป็ นเจ้าของหุน้ พิพาท
หรือไม่นนั เห็นว่า พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มิได้มงุ่ ประสงค์โดยเด็ดขาดว่าหากไม่ลงทะเบียนการ
โอนหุน้ แล้วหุน้ จะโอนกันไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัตมิ าตรา 53 นันใช้คาํ ว่าผูร้ บั โอนหุน้ ผูใ้ ดประสงค์จะลงทะเบียนการโอน ให้
ยืนคําขอต่อบริษทั ทีออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน ดังนัน หากผูร้ บั โอนหุน้ ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนการโอนก็ไม่จาํ ต้องดําเนินการ
ดังกล่าว การไม่ลงทะเบียนการโอนมีผลเพียงมิให้บริษทั ทีออกหลักทรัพย์จา่ ยผลประโยชน์ตอบแทนใดหรือเงินปั นผลแก่บุคคลทีมิได้
ลงทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามนัยมาตรา 54 และมาตรา 194 เท่านัน การโอนหุน้ ย่อมกระทําได้ในเมือได้ดาํ เนินการตามมาตรา

https://deka.supremecourt.or.th/printing/deka#

2/3

7/16/2020

6083/2539

51 แห่งกฎหมายดังกล่าวซึงมีความว่า มีการส่งมอบใบหลักทรัพย์ให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลงลายมือชือสลักหลังแสดงการโอนยิงกว่านัน
มาตรา 52 แห่งกฎหมายดังกล่าวยังมีความว่า ผูใ้ ดครอบครองใบหุน้ ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าผูน้ นเป็
ั นเจ้าของหุน้ นัน เมือข้อเท็จจริงได้
ความว่าผูร้ อ้ งมีหลักทรัพย์ประเภทหุน้ ระบุชอจํ
ื าเลยที 2 เป็ นผูถ้ อื และจําเลยที 2 ลงลายมือชือสลักหลังแสดงการโอนไว้และอยูใ่ น
ครอบครองของผูร้ อ้ ง ผูร้ อ้ งจึงเป็ นเจ้าของหุน้ พิพาทโดยการโอนซึงไม่จาํ ต้องลงทะเบียนการโอน ทีศาลชันต้นพิพากษามานันศาลฎีกา
ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ผรู้ อ้ งฟั งขึน"
พิพากษากลับ ให้ปล่อยหุน้ บริษทั ซันโย ยูนิเวอร์แซลอีเลคทริค จํากัด ตามใบหุน้ เลขที 0052220 ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที
6160001174 หุน้ หมายเลขที 10391035 ถึงหมายเลขที
จํานวน 200 หุน้ ซึงมีชอนายไมตรี
ื
โมชดาราจําเลยที 2 เป็ นผูถ้ อื
หุน้ ตามเอกสารหมาย ร.
(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งทีมา

สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ
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