7/16/2020

3500/2545

ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 3500/2545

ป.วิ.พ. มาตรา 150, ตาราง 1
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จํากัดฯ
บริษทั เงินทุนยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน

โจทก์
จําเลย

มาตรา 124

กองทุนรวมทังสีกองทุนจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่างหากจากกันและแยกต่างหากจากโจทก์ซงเป็
ึ นผูจ้ ดั การ
กองทุนรวม ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 124 วรรคสอง ผลประโยชน์หรือความเสียหายที
เกิดขึนจากการทีโจทก์นําทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมแต่ละกองทุนไปลงทุน ย่อมตกแก่กองทุนรวมแต่ละกองทุนตามส่วนของเงินทีนําไป
ลงทุน การทีจําเลยเสนอขายหุน้ กูแ้ ก่โจทก์ในคราวเดียวกัน แต่โจทก์เป็ นแต่เพียงผูท้ นํี าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทังสีกองทุนไปลงทุน
โดยโจทก์ได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นผลตอบแทนเท่านัน มิใช่เป็ นผูซ้ อหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยเอง มูลหนีทีเกิดจากการซือขายหุน้ กู้
ของแต่ละกองทุนรวมจึงมิได้เกียวข้องกัน เมือโจทก์ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนรวมนําคดีมาฟ้ องขอให้บงั คับจําเลยชําระเงินค่าไถ่ถอนหุน้
กูท้ โจทก์
ี
ซอจากจํ
ื
าเลยในนามกองทุนรวมทังสีกองทุน แม้ฟ้องรวมกันมาเป็ นคดีเดียว ก็ตอ้ งเสียค่าขึนศาลตามทุนทรัพย์ทเรี
ี ยกร้อง
จากจําเลยเป็ นรายกองทุนรวม
___________________________
คดีสบื เนืองมาจากโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จํากัด ได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จดั ตังและจัดการกองทุนรวมได้ โจทก์ได้จดั ตังและจดทะเบียนโครงการจัดการกองทุนรวมต่าง ๆ
และได้ซอหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยเพือถือหุน้ กูใ้ นนามของกองทุนรวมทีอยูภ่ ายใต้อาํ นาจการจัดการดูแลของโจทก์ โดยเมือวันที 30 มีนาคม
2538 โจทก์ได้ซอหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยในนามของกองทุนรวมไทยพาณิชย์ทนุ ทวี 2 จํานวน 10,000 หน่วย มูลค่า 10,000,000 บาท วันที
เมษายน 2538 และวันที 28 สิงหาคม 2538 โจทก์ซอหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยในนามของกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ธนทวีรวมจํานวน 15,000
หน่วย รวมมูลค่า 15,000,000 บาทวันที 30 พฤษภาคม 2538 และวันที 12 มิถุนายน 2538 โจทก์ซอหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยในนามของกอง
ทุนรวมไทยพาณิชย์ทนุ ทวี รวมจํานวน 20,000 หน่วย รวมมูลค่า , , บาท วันที 21 กรกฎาคม 2538 และวันที 24 กรกฎาคม
2538 โจทก์ซอหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยในนามของกองทุนรวมไทยพาณิชย์วอลล์สตรีท รวมจํานวน 20,000,000 บาท กองทุนรวมเหล่านันจึง
เป็ นผูถ้ อื หุน้ กูข้ องจําเลยมีสทิ ธิทจะได้
ี รบั ผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นดอกเบียในอัตราร้อยละ 11.25 ต่อปี ปี ละ 2 ครัง ในวันที 21
มิถุนายนและวันที 21 ธันวาคมของทุกปี และมีสทิ ธิได้รบั การไถ่ถอนหุน้ กูต้ ามกําหนดไถ่ถอนภายในวันที 21 ธันวาคม 2544 หรือก่อน
วันครบกําหนดไถ่ถอน ในกรณีมเี หตุการณ์อนั เป็ นเงือนไขให้จาํ เลยมีหน้าทีต้องไถ่ถอนหุน้ ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ต่อมาวันที 26
มิถุนายน 2540 จําเลยได้รบั คําสังจากกระทรวงการคลังให้ระงับการดําเนินกิจการและให้จดั ทําแผนฟื นฟูกจิ การส่งกระทรวงการคลัง
พิจารณา แต่ปรากฏว่าวันที 8 ธันวาคม 2540 คณะกรรมการองค์การเพือการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงินไม่เห็นชอบกับแผนฟื นฟู
กิจการเป็ นผลให้จาํ เลยไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้จาํ เลยได้ผดิ นัดไม่ชาํ ระดอกเบียแก่โจทก์ตงแต่
ั งวดประจําวันที 21 ธันวาคม
2540 เป็ นต้นมาจนถึงบัดนี จําเลยอยูใ่ นฐานะต้องปิ ดกิจการเป็ นการถาวร ถือได้วา่ จําเลยได้กระทําการให้โจทก์เสือมเสียสิทธิตามมูล
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หนีหุน้ กู้ จําเลยไม่อาจถือประโยชน์จากเงือนเวลาทีกําหนดวันชําระหนีหรือวันไถ่ถอนหุน้ กูต้ ามกําหนดเดิมได้อกี ต่อไปดังนันจําเลยจะ
ต้องไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ให้โจทก์ทงหมดและต้
ั
องชําระดอกเบียทีค้างชําระดังกล่าวแก่โจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วแต่จาํ เลยเพิกเฉย จึงขอให้
บังคับจําเลยชําระเงินคืนโจทก์จาํ นวน 69,988,527.39 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 11.25 ต่อปี ของต้นเงิน 65,000,000 บาท นับ
แต่วนั ถัดจากวันฟ้ องจนกว่าจะชําระเสร็จ
ระหว่างพิจารณาศาลชันต้นมีคาํ สังว่า โจทก์ซอหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยหลายครังในนามกองทุนต่างกัน และคนละครังแยกจากกันดัง
นันข้อหาทีโจทก์เสนอต่อศาลสามารถแยกต่างหากจากกันเป็ นหลายข้อหาได้ตามจํานวนครังทีโจทก์ซอหุ
ื น้ กูจ้ ากจําเลย โจทก์จงึ ต้อง
เสียค่าขึนศาลเป็ นรายข้อหา จึงให้โจทก์แก้ฟ้องระบุจาํ นวนเงินพร้อมดอกเบียคํานวณถึงวันฟ้ องของแต่ละข้อหาให้ชดั เจน และให้เสีย
ค่าขึนศาลตามทุนทรัพย์ให้ครบภายใน วัน หากไม่ดาํ เนินการภายในกําหนดถือว่าโจทก์ทงฟ้
ิ อง ต่อมาโจทก์ได้ยนคํ
ื าร้องขอแก้ไข
เพิมเติมฟ้ องและนําเงินขึนศาลตามทุนทรัพย์ทได้
ี แก้ไขมาชําระเพิมจํานวน , บาท ตามคําสังศาลชันต้น แต่ได้ยนคํ
ื าแถลงโต้
แย้งคําสังศาลไว้แล้ว ต่อมาจําเลยยืนคําให้การสูค้ ดีศาลชันต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้ องโจทก์
โจทก์อุทธรณ์คาํ สัง
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน
โจทก์ฎกี า
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การทีโจทก์ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนรวมนําคดีมาฟ้ องขอให้บงั คับจําเลยชําระเงิน
ค่าไถ่ถอนหุน้ กูท้ โจทก์
ี
ซอจากจํ
ื
าเลยในนามกองทุนรวมจํานวน 4 กองทุน พร้อมดอกเบีย โจทก์ตอ้ งเสียค่าขึนศาลตามทุนทรัพย์ที
เรียกร้องจากจําเลยเป็ นรายกองทุนรวมหรือไม่ โจทก์ฎกี าว่า โจทก์เป็ นผูจ้ ดั ให้ได้มาซึงผลประโยชน์จากการนําทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวมไปลงทุนในหุน้ กูข้ องจําเลย การทีโจทก์ซอหุ
ื น้ กูจ้ ากจําเลยหลายครังในนามกองทุนรวมต่างกัน เป็ นเพียงวิธกี ารจัดสรรเพือการ
ลงทุนของโจทก์ประกอบกับหุน้ กูด้ งั กล่าวเป็ นหุน้ กูท้ จํี าเลยเสนอขายในคราวเดียวกันมูลหนีตามฟ้ องจึงไม่อาจแบ่งแยกตามจํานวนครัง
ทีซือขายเป็ นรายกองทุนได้ ทังการผิดสัญญาของจําเลยเป็ นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรง โจทก์ชอบทีจะชําระค่าขึนศาลในอัตรา
สูงสุดตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ข้อ (1) (ก) เห็นว่ากองทุนรวมทังสีกองทุนตามฟ้ องเป็ นกองทุนรวมที
จดทะเบียนแล้วจึงมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่างหากจากกัน และแยกต่างหากจากโจทก์ซงเป็
ึ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 124 วรรคสองผลประโยชน์หรือความเสียหายทีเกิดขึนจากการทีโจทก์นํา
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมแต่ละกองทุนไปลงทุน ย่อมตกแก่กองทุนรวมแต่ละกองทุนตามส่วนของเงินทีนําไปลงทุนและแม้หนุ้ กูด้ งั
กล่าวเป็ นหุน้ กูท้ จํี าเลยเสนอขายแก่โจทก์ในคราวเดียวกัน แต่โจทก์เป็ นแต่เพียงผูท้ นํี าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทังสีกองทุนไปลงทุน
โดยโจทก์ได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นผลตอบแทนเท่านัน มิใช่เป็ นผูซ้ อหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยเอง มูลหนีทีเกิดจากการซือขายหุน้ กู้
ตามฟ้ องของแต่ละกองทุนรวมจึงมิได้เกียวข้องกัน เมือโจทก์ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนรวมนําคดีมาฟ้ องขอให้บงั คับจําเลยชําระเงินค่า
ไถ่ถอนหุน้ กูท้ โจทก์
ี
ซอจากจํ
ื
าเลยในนามกองทุนรวมจํานวน 4 กองทุน พร้อมดอกเบียแม้ฟ้องรวมกันมาเป็ นคดีเดียว ก็ตอ้ งเสียค่าขึน
ศาลตามทุนทรัพย์ทเรี
ี ยกร้องจากจําเลยเป็ นรายกองทุนรวม ทีศาลชันต้นมีคาํ สังให้โจทก์เสียค่าขึนศาลเพิมตามทุนทรัพย์ทเรี
ี ยกร้อง
จากจําเลยเป็ นรายกองทุนรวมชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขน"
ึ
พิพากษายืน
(ชวลิต ตุลยสิงห์-ไพศาล เจริญวุฒ-ิ ศิรชิ ยั สวัสดิมงคล)
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เนติบณ
ั ฑิตยสภา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ
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