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จําเลยทําสัญญาแต่งตังโจทก์เป็ นตัวแทนและนายหน้าให้ซอขายหลั
ื
กทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แทนจําเลยและให้โจทก์ม ี
อํานาจนําเงินทีได้จากการซือขายหลักทรัพย์มาหักกลบลบหนีกับหนีทีจําเลยเป็ นหนีโจทก์ ในวันทีทําสัญญาจําเลยได้เปิ ดบัญชีซอขาย
ื
หลักทรัพย์แบบมาร์จนซึ
ิ งเป็ นการซือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินเชือ ต่อมาจําเลยสังให้โจทก์ซอหลั
ื กทรัพย์หนุ้ บริษทั ร. โดยให้โจทก์เป็ น
ตัวแทนการซือหุน้ แบบมาร์จนิ จําเลยค้างชําระค่าหุน้ พร้อมดอกเบียและจําเลยทําหนังสือรับสภาพหนียอมชําระหนีเงินจํานวนดังกล่าว
ต่อโจทก์ การซือขายหุน้ ทีจําเลยค้างชําระไม่ใช่การซือขายแบบเงินสด การทีโจทก์ดาํ เนินการขายหุน้ และนําเงินมาหักกลบลบหนีที
ค้างชําระจึงไม่ขดั ต่อระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารให้สมาชิกถือปฏิบตั ใิ นการเป็ น
ตัวแทนหรือนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
___________________________
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคําฟ้ อง ขอให้บงั คับจําเลยชําระเงินจํานวน ๕๓๗,๗๑๑.๘๓ บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ ๑๘ ต่อปี จากต้น
เงินจํานวน ๓๔๖,๑๒๘.๕๗ บาท นับแต่วนั ฟ้ องจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์
จําเลยให้การว่า โจทก์ไม่มอี าํ นาจฟ้ อง เนืองจากหนังสือสัญญาแต่งตังตัวแทนและนายหน้าให้ซอขายหลั
ื
กทรัพย์มสี าระสําคัญ
แห่งสัญญาขัดต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลหนี
ตามหนังสือรับสภาพหนีเกิดจากการซือขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึงโจทก์ในฐานะตัวแทนของจําเลยมิได้ปฏิบตั ติ ามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี ารทําการซือขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ โจทก์ซอหุ
ื น้ ตามคําสังของจําเลยแล้ว
ไม่แจ้งค่าซือหลักทรัพย์ให้จาํ เลยทราบเพือจําเลยจะได้ชาํ ระค่าหุน้ แก่โจทก์ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ แต่โจทก์เก็บหุน้ ทีสังซือไว้
และคิดดอกเบียจนมูลหนีค่าหุน้ ลดลงและเมือโจทก์นําหุน้ ทีจําเลยสังซือไว้นนออกขายโจทก์
ั
กม็ ไิ ด้แจ้งให้จาํ เลยชําระค่าหุน้ ส่วนทียัง
ขาดอยูก่ ลับทําการหักกลบลบหนี แล้วเรียกให้จาํ เลยชําระหนีทีค้างอันเป็ นการฝ่ าฝืนกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ จําเลย
เปิ ดบัญชีซอขายหุ
ื
น้ แบบมาร์จนิ โดยมีตวสั
ั ญญาใช้เงินมาวางเป็ นประกันการชําระค่าหุน้ เป็ นเงิน ๗๘๕,๑๗๒ บาท จําเลยสังซือหุน้
เป็ นเงิน ๑,๑๐๕,๕๐๐ บาท โจทก์นําตัวสัญญาใช้เงินหักชําระหนีค่าหุน้ แล้วคงค้างชําระหนีอีก ๓๒๐,๓๒๘ บาท จําเลยได้ชาํ ระหนีค่า
หุน้ ทีค้างนันแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้ อง
ศาลชันต้นพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน ๕๓๗,๗๑๑.๘๓ บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ ๑๘ ต่อปี จากต้นเงินจํานวน
๓๔๖,๑๒๘.๕๗ บาท นับแต่วนั ฟ้ องจนกว่าจะชําระเสร็จ (ฟ้ องวันที ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๙) ให้จาํ เลยใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์
โดยกําหนดค่าทนายความ ๕,๐๐๐ บาท
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จําเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้ อง ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชันต้นและชันอุทธรณ์ให้เป็ นพับ
โจทก์ฎกี า
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงทีคูค่ วามมิได้โต้เถียงกันในชันฎีการับฟั งได้วา่ จําเลยทําสัญญาแต่งตังโจทก์เป็ น
ตัวแทนและนายหน้าให้ซอขายหลั
ื
กทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แทนจําเลย และให้โจทก์มอี าํ นาจนําเงินทีได้จากการซือขายหลักทรัพย์
มาหักกลบลบหนีกับหนีทีจําเลยเป็ นหนีโจทก์ ต่อมาวันที ๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ จําเลยทําหนังสือรับสภาพหนีต่อโจทก์ยอมรับว่า จําเลย
เป็ นหนีโจทก์จากการซือขายหลักทรัพย์และหนีอืน รวมเป็ นเงินทังสิน ๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท และยอมเสียดอกเบียอัตราร้อยละ ๑๘ ต่อ
ปี ปั ญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์วา่ โจทก์มอี าํ นาจฟ้ องเรียกให้จาํ เลยชําระหนีตามหนังสือรับสภาพหนีเอกสารหมาย จ. ๓ หรือ
ไม่ โจทก์มเี จ้าหน้าทีสินเชือของโจทก์ซงดู
ึ แลบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของจําเลยด้วยเบิกความว่า ในวันทีจําเลยทําหนังสือแต่งตังโจทก์
เป็ นตัวแทนซือขายหลักทรัพย์นนั จําเลยได้เปิ ดบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์แบบมาร์จนิ ซึงหมายความว่าเป็ นการซือหลักทรัพย์ดว้ ยเงิน
เชือด้วย จําเลยสังซือหุน้ บริษทั ร. ๔ ครัง รวมเป็ นเงิน ๒,๑๙๓,๕๑๓ บาท ตามใบยืนยันการซือขายหลักทรัพย์เอกสารหมาย จ. ๑๐
จําเลยชําระค่าหุน้ ดังกล่าวคืนแก่โจทก์บางส่วน คงค้างชําระต้นเงินและดอกเบีย รวมเป็ นเงิน ๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท ตามหลักฐานการ
ผ่อนชําระหนีเอกสารหมาย จ. ๑๑ เห็นว่า ตามใบยืนยันการซือขายหลักทรัพย์เอกสารหมาย จ. ๑๐ เฉพาะรายการที ๔ จํานวน
๕,๐๐๐ หุน้ เป็ นเงิน ๑,๑๐๕,๕๐๐ บาท นัน ได้มกี ารทําหลักฐานแสดงรายละเอียดการผ่อนชําระหนีเอกสารหมาย จ. ๑๑ ระบุชอลู
ื กค้า
คือจําเลยประเภทบัญชีมาร์จนิ ยอดเงินทีค้างต้นเงินและดอกเบีย ณ วันที ๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ รวมเป็ นเงิน ๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท ตรง
กับยอดเงินตามหนังสือรับสภาพหนีเอกสารหมาย จ. ๓ ซึงมีขอ้ ความระบุไว้วา่ เพียง ณ วันที ๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ จําเลยยอมรับว่าเป็ น
หนีโจทก์จากการซือขายหลักทรัพย์และหนีอืน ๆ รวมทังสิน ๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท จําเลยไม่ได้นําสืบพยานหักล้างพยานหลักฐาน
โจทก์ดงั กล่าว คงมีแต่ตวั จําเลยเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ ว่า จําเลยลงลายมือชือในหนังสือรับสภาพหนีไปโดยยังไม่มกี ารกรอก
ข้อความ และตามคําให้การของจําเลยเองก็รบั ว่า จําเลยเปิ ดบัญชีซอขายหุ
ื
น้ แบบมาร์จนิ โดยมีตวสั
ั ญญาใช้เงินวางเป็ นประกันการ
ชําระค่าหุน้ พยานหลักฐานโจทก์จงึ มีนําหนักรับฟั งน่าเชือถือกว่าพยานหลักฐานจําเลย ข้อเท็จจริงรับฟั งได้วา่ จําเลยสังโจทก์ซอหลั
ื ก
ทรัพย์หนุ้ บริษทั ร. ให้ โดยให้โจทก์เป็ นตัวแทนการซือขายหุน้ แบบมาร์จนหรื
ิ อเงินเชือ จําเลยค้างชําระค่าหุน้ และดอกเบียรวมเป็ นเงิน
๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท และจําเลยทําหนังสือรับสภาพหนียอมชําระหนีเงินจํานวนดังกล่าวต่อโจทก์ ดังนัน เมือการซือขายหุน้ ทีจําเลย
ค้างชําระนันตกลงกันเป็ นแบบมาร์จนหรื
ิ อเงินเชือ ไม่ใช่แบบเงินสด การทีโจทก์ดาํ เนินการขายหุน้ และนําเงินมาหักกลบลบหนี ทีค้าง
ชําระจึงไม่ขดั ต่อระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารให้สมาชิกถือปฏิบตั ใิ นการเป็ นตัวแทน
หรือนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดเอกสารหมาย ล. ๔ ข้อ (๔) ดังทีจําเลยกล่าวอ้าง โจทก์มอี าํ นาจฟ้ องเรียกให้จาํ เลยชําระหนี
ตามหนังสือรับสภาพหนีเอกสารหมาย จ. ๓ ทีศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษายกฟ้ องนัน ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึน
พิพากษากลับ ให้บงั คับคดีไปตามคําพิพากษาศาลชันต้น ให้จาํ เลยใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมชันอุทธรณ์และฎีกาแทนโจทก์โดย
กําหนดค่าทนายความรวม ๑๐,๐๐๐ บาท.
(วัฒนชัย โชติชตู ระกูล-อภิชาต สุขคั คานนท์-วิธวิทย์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์)
ศาลจังหวัดสงขลา - นางสาวยุวสิ ส์รช์ ญา ยกซิว
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ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายเฉลิมศักดิ บุญยงค์
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ
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