7/16/2020

1659/2546

ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 1659/2546

ป.พ.พ. มาตรา 150
ป.วิ.พ. มาตรา 55
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

บริษทั หลักทรัพย์เอกธํารง จํากัด (มหาชน
นาย อุดม ดวงจันทร์

โจทก์
จําเลย

มาตรา 98 (3)

จําเลยฎีกาว่าโจทก์กระทําการฝ่ าฝืนต่อประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรืองทีโจทก์มไิ ด้นําหลักทรัพย์ของจําเลย
ออกขายในวันที 30 ตุลาคม 2539 แม้โจทก์จะกระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝืนต่อประกาศดังกล่าวจริงก็เป็ นเรืองระหว่างตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกับโจทก์ซงเป็
ึ นสมาชิกจะดําเนินการไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศดังกล่าวต่อไประหว่างกันเองหามีผลกระ
ทบต่อความรับผิดของจําเลยทีทําหนังสือรับชําระหนีซึงโจทก์ใช้เป็ นมูลฟ้ องคดีนีให้จาํ เลยชําระหนีตามหนังสือดังกล่าวไม่ อีกทังขณะ
ตกลงทําหนังสือรับชําระหนี จําเลยยอมรับว่าเป็ นหนีโจทก์ตามจํานวนทีปรากฏในหนังสือรับชําระหนีจริง แสดงให้เห็นว่าจําเลย
ยอมรับว่าโจทก์มไิ ด้กระทําการใดอันเป็ นการเอาเปรียบจําเลยซึงเป็ นลูกค้าเพราะหากจําเลยเห็นว่าโจทก์เอาเปรียบจําเลยแล้ว จําเลย
คงไม่ทาํ หนังสือรับชําระหนีดังกล่าวให้แก่โจทก์ จําเลยจึงไม่อาจยกเอาเหตุแห่งความเสียเปรียบดังกล่าวขึนโต้แย้งเพือให้พน้ ความรับ
ผิดตามหนังสือรับชําระหนีดังกล่าวหนังสือรับชําระหนีจึงใช้บงั คับแก่จาํ เลยได้ หาตกเป็ นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 150 ไม่ โจทก์จงึ มีอาํ นาจฟ้ องให้จาํ เลยรับผิดตามหนังสือรับชําระหนีได้
___________________________
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคําฟ้ อง ขอให้บงั คับจําเลยชําระเงินจํานวน 969,087.40 บาทพร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 12.75 ต่อปี
ของต้นเงิน 948,922.80 บาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ องจนกว่าชําระเสร็จแก่โจทก์
จําเลยให้การและแก้ไขคําให้การ ขอให้ยกฟ้ อง
ศาลชันต้นพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิน 948,922.80 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 12.75 ต่อปี นับแต่วนั ที 11 มีนาคม
2540 จนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์(ดอกเบียถึงวันฟ้ องวันที 12 พฤษภาคม 2540 ให้ไม่เกิน 20,164.40 บาท)
จําเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาแก้เป็ นว่า ให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน 948,922.80 บาทพร้อมด้วยดอกเบียอัตราร้อยละ 12.75 ต่อปี ของ
ต้นเงินจํานวน 907,968.69 บาท นับตังแต่วนั ที 11 มีนาคม 2540 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จสินแก่โจทก์ นอกจากทีแก้ให้เป็ นไป
ตามคําพิพากษาของศาลชันต้น
จําเลยฎีกา

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

1/5

7/16/2020

1659/2546

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบืองต้นทีคูค่ วามไม่โต้เถียงกันชันฎีกาฟั งได้วา่ โจทก์เป็ นบริษทั หลักทรัพย์และเป็ นสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหน้าทีต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที 29
ธันวาคม
โจทก์กบั จําเลยทําสัญญานายหน้าและ/หรือตัวแทนและให้กยู้ มื เงินเพือซือขายหลักทรัพย์ตามเอกสารหมาย จ. และ
จ. ภายหลังนันจําเลยสังให้โจทก์ซอและขายหลั
ื
กทรัพย์หลายรายการจนถึงวันที 30 ธันวาคม 2539 จําเลยทําหนังสือรับชําระหนีตาม
เอกสารหมาย จ. ให้ไว้แก่โจทก์ ต่อมาวันที 4 กุมภาพันธ์ 2540 และวันที 10 มีนาคม
โจทก์นําหลักทรัพย์ของจําเลยทีวางไว้
เป็ นประกันออกขาย นําเงินมาชําระหนีตามหนังสือรับชําระหนี
พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาทีต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยว่า หนังสือรับชําระหนีตามเอกสารหมาย จ. ตกเป็ นโมฆะหรือไม่
จําเลยฎีกาว่า หนังสือรับชําระหนีทีจําเลยทําให้แก่โจทก์ไว้ดงั กล่าวเกิดขึนจากการทีโจทก์ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและโจทก์มเี จตนาเอา
เปรียบจําเลยซึงเป็ นลูกค้า เป็ นการต้องห้ามมิให้โจทก์กระทําตามมาตรา 98(3) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จึงตกเป็ นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 นัน ซึงจําเลยนําสืบว่า จําเลยสังซือขายหุน้ ผ่านโจทก์
ระหว่างเดือนมกราคม 2539 ถึงเดือนเมษายน 2539 โดยมีการวางตัวสัญญาใช้เงินไว้เป็ นประกัน ต่อมาหุน้ มีราคาลดลงโดยตลอด วัน
ที 17 ตุลาคม 2539 โจทก์เรียกให้จาํ เลยส่งหลักประกันเพิม จําเลยได้สง่ หลักประกันเพิมและแจ้งให้โจทก์นําหุน้ ออกขายทันที ต่อมา
เมือโจทก์ให้จาํ เลยทําหนังสือรับชําระหนีตามเอกสารหมาย จ. แล้ว จําเลยทราบว่าโจทก์ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเอกสารหมาย ล. ถึง ล. โดยวันที 29 ตุลาคม 2539 หลักทรัพย์ทจํี าเลยวางเป็ นหลักประกันมี
ราคาลดตํากว่าอัตราส่วนทีโจทก์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรืองหลักเกณฑ์วธิ กี ารและอัตราส่วนในการ
ให้กยู้ มื เงินเพือซือหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็ นประกัน ฉบับลงวันที 16 ตุลาคม 2535 ข้อ 4(4) และฉบับลงวันที 9 มีนาคม
2538 ข้อ 3 เอกสารหมาย ล. และ ล. คือหลักทรัพย์มรี าคาลดตํากว่าร้อยละ 15 ซึงโจทก์จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายคือบังคับขาย
หลักทรัพย์ในวันรุง่ ขึนคือวันที 30 ตุลาคม 2539 จะได้เงินจํานวน 1,848,850 บาท เมือหักค่าธรรมเนียมออกจํานวน 9,244.25 บาท
แล้ว จําเลยมีเงินจากการขายหลักทรัพย์มากกว่าหนีเงินทีจําเลยต้องชําระให้แก่โจทก์ตามหนังสือรับชําระหนีเอกสารหมาย จ. เห็นว่า
ฎีกาของจําเลยทีว่าโจทก์กระทําการฝ่ าฝืนต่อประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารหมาย ล. ในเรืองทีโจทก์มไิ ด้นําหลัก
ทรัพย์ของจําเลยออกขายในวันที 30 ตุลาคม 2539 แม้โจทก์จะกระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝืนต่อประกาศดังกล่าวตามทีจําเลยอ้างจริง ก็
เป็ นเรืองระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับโจทก์ซงเป็
ึ นสมาชิกจะดําเนินการไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศดังกล่าว
ต่อไประหว่างกันเองหามีผลกระทบต่อความรับผิดของจําเลยทีทําหนังสือรับชําระหนีตามเอกสารหมาย จ. ซึงโจทก์ใช้เป็ นมูลฟ้ องคดี
นีให้จาํ เลยชําระหนีตามหนังสือดังกล่าวไม่ หนังสือรับชําระหนีตามเอกสารหมาย จ. จึงหาตกเป็ นโมฆะเพราะเหตุดงั กล่าว โจทก์จงึ มี
อํานาจฟ้ องจําเลยให้รบั ผิดตามหนังสือรับชําระหนีดังกล่าวได้ ส่วนฎีกาของจําเลยทีว่า โจทก์กระทําการอันเป็ นการเอาเปรียบจําเลย
ซึงเป็ นลูกค้าโดยให้จาํ เลยทําหนังสือรับชําระหนีตามเอกสารหมาย จ. ขึน เป็ นการต้องห้ามตามมาตรา 98(3) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงตกเป็ นโมฆะ เห็นว่า ทีจําเลยฎีกาว่า หากโจทก์ขายหลักทรัพย์ของจําเลยวันที 30
ตุลาคม 2539 จําเลยจะได้เงินมากกว่าภาระหนีทีต้องใช้ให้แก่โจทก์เสียอีกนัน ขณะทําหนังสือรับชําระหนีตามเอกสารหมาย จ. เมือ
วันที 30 ธันวาคม 2539 ซึงเป็ นเวลาภายหลังทีจําเลยอ้างว่าตนเองเสียเปรียบประมาณ 2 เดือนแต่จาํ เลยก็มไิ ด้โต้แย้งใด ๆ ขณะ
ตกลงทําหนังสือรับชําระหนีและยอมรับว่าเป็ นหนีโจทก์ตามจํานวนทีปรากฏในหนังสือรับชําระหนีดังกล่าวจริง ทังตามข้อ 1 ในหนังสือ
รับชําระหนีดังกล่าว จําเลยยอมรับว่า "บรรดาภาระหนีเงินกูย้ มื เพือซือขายหลักทรัพย์และ/หรือความรับผิดต่าง ๆ ทีได้มขี นจากการ
ึ
ซือขายหลักทรัพย์และหลักฐานหรือเอกสารแห่งหนีต่าง ๆ ทีเกียวข้องหรือเกียวเนืองกับสัญญา MARGIN ดังกล่าวทีมีขนก่
ึ อนและ/
หรือในขณะทําหนังสือฉบับนี เป็ นรายการทีถูกต้องและมีผลผูกพันและสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุของ
ความไม่สมบูรณ์ของภาระหนีความรับผิดและหลักฐานเอกสาร หรือเหตุอนใดขึ
ื
นโต้แย้งกับบริษทั โดยเด็ดขาด" เช่นนีแสดงให้เห็นว่า
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จําเลยยอมรับว่าโจทก์มไิ ด้กระทําการใดอันเป็ นการเอาเปรียบจําเลยซึงเป็ นลูกค้า เพราะหากจําเลยเห็นว่าโจทก์เอาเปรียบจําเลยแล้ว
จําเลยคงไม่ทาํ หนังสือรับชําระหนีดังกล่าวให้แก่โจทก์ ดังนัน จําเลยจึงไม่อาจยกเอาเหตุแห่งความเสียเปรียบดังกล่าวขึนโต้แย้งเพือให้
พ้นความรับผิดตามหนังสือรับชําระหนีดังกล่าว หนังสือรับชําระหนีตามเอกสารหมาย จ. จึงใช้บงั คับแก่จาํ เลยได้หาตกเป็ นโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 ดังฎีกาของจําเลยไม่ โจทก์จงึ มีอาํ นาจฟ้ องให้จาํ เลยรับผิดตามหนังสือรับชําระหนีตาม
เอกสารหมาย จ. ได้สาํ หรับฎีกาของจําเลยทีว่า ประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 และข้อ 2 ก็เช่นเดียวกัน จําเลยได้นําพยานหลักฐานเข้าสืบ
ในคดีได้สมตามข้อต่อสูข้ องจําเลยเมือศาลฎีกาฟั งว่าโจทก์ไม่มอี าํ นาจฟ้ องเพราะเหตุหนังสือรับชําระหนี โจทก์ทาํ ขึนโดยฝ่ าฝืน
กฎหมายและเอาเปรียบจําเลยก็ไม่จาํ เป็ นต้องวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 และข้อ 2 ต่อไปนัน เห็นว่า สองประเด็นดังกล่าวทีศาล
อุทธรณ์วนิ ิจฉัยคือหนียังไม่ถงึ กําหนดชําระหรือไม่ และโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาโดยบังคับขายหลักทรัพย์ไปก่อนวันที 5 กุมภาพันธ์
2540 ซึงเป็ นวันกําหนดชําระหนีงวดแรกหรือไม่ แต่จาํ เลยก็มไิ ด้ฎกี าโต้แย้งคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ในสองประเด็นดังกล่าว
จึงเป็ นฎีกาทีไม่ชดั แจ้ง ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัยสองประเด็นดังกล่าว ทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษามานันชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกา
ของจําเลยฟั งไม่ขน"
ึ
พิพากษายืน
(วีระศักดิ รุง่ รัตน์-วสันต์ สร้อยพิสทุ ธิ-วิบลู ย์ มีอาสา)

แหล่งทีมา

สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ
การจัดตังตลาดหลักทรัพย์กเ็ พือส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนในราชอาณาจักร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระ
ราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ทังนีเหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวนีคือ โดยมีความ
จําเป็ นต้องจัดให้มกี ารตลาดหรือสถานทีอันเป็ นศูนย์กลางซือหรือขายหลักทรัพย์ทมีี สภาพสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมของทางการ
อย่างใกล้ชดิ และมีมาตรการอันเหมาะสมเพือคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเพือเป็ นการระดมเงินทุนในการพัฒนาประเทศ
และการพัฒนาตลาดทุนแม้ต่อมามีพระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์ฉบับต่อ ๆ มา ก็ให้เหตุผลในการประกาศใช้สรุปได้วา่ เพือให้ม ี
การคุม้ ครองบุคคลทีทําการซือขายหลักทรัพย์ได้อย่างหมาะสมทังฝ่ ายทีเป็ นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์และสําหรับผูท้ ทํี าการซือหรือ
ขายหลักทรัพย์ของตนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น การโอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ เฉพาะอย่างยิงยังไม่มบี ทบัญญัตคิ วบคุมการซือ
ขายหลักทรัพย์โดยเป็ นการอําพรางหรือในลักษณะต่อเนืองโดยมีเจตนาเพือสร้างราคาของหลักทรัพย์ให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของ
ตลาด การซือหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลผูอ้ ยูใ่ นตําแหน่งหน้าทีทีสามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริงอันเป็ นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก
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การเสนอหรือขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้าโดยไม่มหี ลักทรัพย์อยูใ่ นครอบครอง และการซือหรือขายหลักทรัพย์โดยแพร่ขา่ วว่าราคาของ
หลักทรัพย์จะขึนหรือลง เพราะมีการสร้างราคา ฯลฯ เป็ นต้น เพือให้การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็ นไป
โดยเป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศจึงการตราพระราชบัญญัตฉิ บับต่อมาเพือให้เหมาะสม และสามารถควบคุมการกระทําดังกล่าว
ได้และแม้แต่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก็มเี หตุผลในการประกาศใช้วา่ เพือการพัฒนาตลาดทุนของ
ประเทศและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ได้กว้างขวาง และใช้เป็ นเครืองมือในการระดมทุนให้มมี าตรการทีจะคุม้ ครองผลประโยชน์ของผู้
ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรมีกฎหมายและหน่วยงานทีเป็ นศูนย์รวมในการกํากับดูแลและพัฒนาการลงทุน เมือพิจารณา
ถึงเหตุผลของการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว เห็นได้วา่ เป็ นการคุม้ ครองผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาการ
ลงทุนอันเป็ นปั จจัยสําคัญ กล่าวโดยเฉพาะมีการกํากับดูแล เพือมิให้มกี ารเอาเปรียบซึงกันและกันทังเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนส่วนหนึง
ด้วย ดังนัน พระราชบัญญัตฉิ บับนีจึงเป็ นกฎหมายในลักษณะทีบัญญัตถิ งึ สิทธิของบุคคลในทางแพ่งเกียวกับหนีสินระหว่างผูล้ งทุน ซึง
เป็ นตัวการและบริษทั สมาชิก ซึงเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ทเป็
ี นตัวแทนแล้ว ยังเป็ นกฎหมายทีบัญญัตถิ งึ การจัดตัง
ตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ การดําเนินงาน การกํากับและควบคุม รวมถึงการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกียวกับการ
ซือขายหลักทรัพย์ และบทกําหนดโทษในการฝ่ าฝืนบทบัญญัตติ ่าง ๆ มีขอ้ พิจารณาเกียวกับข้อวินิจฉัยของคําพิพากษาฎีกาที
หมายเหตุนี จําเลยทําหนังสือรับชําระหนี ส่วนทีขาดทุนในการซือขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ แล้วต่อมาทราบว่าโจทก์ไม่ปฏิบตั ติ าม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรืองการบังคับขายหลักทรัพย์ทเป็
ี นประกัน เมือหลักทรัพย์ทจํี าเลยวางเป็ นหลักประกันมีราคาลดตํากว่า
อัตราส่วนทีโจทก์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ บริษทั สมาชิกฯ จะต้องบังคับขายหลักทรัพย์ที
ลูกค้าวางประกันเมือมีมลู ค่าลดตําลงกว่าร้อยละ 15 จําเลยจึงไม่ยอมชําระหนีตามหนังสือรับชําระหนีดังกล่าว ปั ญหาทีศาลฎีกาคดีนี
วินิจฉัยจึงมีเพียงว่า หนังสือรับชําระหนีทีจําเลยทําให้แก่โจทก์ดงั กล่าว เกิดขึนจากการทีโจทก์ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและตกเป็ นโมฆะ
หรือไม่ จะเห็นได้วา่ แม้โจทก์จะไม่บงั คับขายหุน้ ทีเป็ นประกันเมือมูลค่าของหุน้ ลดตํากว่าอัตราตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก็ตามแต่กเ็ ป็ นกรณีทจํี าเลยยอมทําหนังสือรับชําระหนีให้แก่โจทก์ไว้โดยชอบก่อนการบังคับขายหลักทรัพย์แล้ว ทังโจทก์
ฟ้ องจําเลยตามหนังสือรับชําระหนีนัน แสดงว่าหนีดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย และพอจะถือได้วา่ จําเลยซึงเป็ นตัวการได้ให้ความ
ยินยอมแก่โจทก์ซงเป็
ึ นตัวแทนกระทําการตามทีจําเลยทําหนังสือรับชําระหนีได้ ก่อนทําหนังสือรับชําระหนีจําเลยไม่เคยโต้แย้งเลยว่า
หนีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นการเอาเปรียบจําเลยเฉพาะอย่างยิงเกียวกับการบังคับขายหลักทรัพย์ เคยมีการผ่อนปรนมิ
ให้มกี ารบังคับขายได้ แต่น่าจะต้องเป็ นความยินยอมกันทังสองฝ่ าย ซึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้บริษทั ฯตัวแทนพิจารณาใช้ดลุ พินิจ
เป็ นราย ๆ ไป เมือลูกค้าผูล้ งทุนมีคาํ ร้องขอผ่อนปรนการบังคับขายแต่หากไม่มกี ารร้องขอผ่อนปรนจากผูล้ งทุนแล้ว บริษทั ฯ ตัวแทน
จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย จะใช้สทิ ธิผอ่ นปรนไม่บงั คับขายเองไม่ได้ เพราะมิฉะนันแล้วก็จะเป็ นการยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธกี ารตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว ดังนัน การทีหนังสือรับชําระหนีของจําเลยระบุวา่ หนีทีมีขนจากการซื
ึ
อขายหลักทรัพย์ก่อนหรือ
และขณะทําหนังสือฉบับนีเป็ นรายการทีถูกต้อง และมีผลผูกพันสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุของความไม่
สมบูรณ์ของภาระหนี ความรับผิดและหลักฐานเอกสารหรือเหตุอนใดขึ
ื
นโต้แย้งกับบริษทั โดยเด็ดขาด แสดงว่าจําเลยยอมรับการผ่อน
ปรนในเรืองการบังคับขายแล้ว การทีศาลฎีกาวินิจฉัยว่าหนังสือรับชําระหนี จึงใช้บงั คับแก่จาํ เลยได้จงึ น่าจะชอบแล้ว เพราะมิใช่การ
เอาเปรียบลูกค้าตามมาตรา 98(3) ดังจําเลยอ้าง แต่หากข้อเท็จจริง เป็ นกรณีทเป็
ี นการกระทําทีฝ่ าฝืนและเป็ นความผิดตามพระราช
บัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 113 โดยตรง และไม่มปี ระเด็นเกียวกับหนังสือรับชําระหนีแล้ว มีขอ้ สังเกตว่าผลของคดีอาจจะ
เปลียนไปหรือไม่ เพราะการไม่ปฏิบตั ติ ามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรืองหลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราส่วนในการ
ให้กยู้ มื เงินเพือซือหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์วางประกัน ซึงออกตามความพระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 113 และมีโทษ
ตามมาตรา 282,283 แม้ทางอาญาจะถือว่าเป็ นความผิดเกียวกับรัฐด้วยก็ตาม แต่การกระทําของบริษทั ซึงเป็ นสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์ กระทําความผิดเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนได้รบั ความเสียหายผูล้ งทุนจึงเป็ นผูเ้ สียหายในความผิดฐานดังกล่าวอีกด้วย (คํา
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พิพากษาฎีกาที 2689/2526) เฉพาะอย่างยิงคําพิพากษาศาลฎีกาที 3571/2526 วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์ฯไม่ม ี
บทบัญญัตใิ ดห้ามประชาชน ซึงได้รบั ความเสียหายเป็ นโจทก์ฟ้องในความผิดทางอาญาและการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี ก็เพือ
คุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมโจทก์จงึ เป็ นผูเ้ สียหายและมีอาํ นาจฟ้ องจําเลยในความผิดตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้
สําหรับความรับผิดทางแพ่ง ข้อพิพาทกันเรืองหนีค่าหุน้ ทีลูกค้าตังให้บริษทั ฯเป็ นนายหน้าตัวแทนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ บท
กฎหมายทียกมาปรับแก่คดีคอื เรืองตัวการตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 807 ตัวแทนต้องดําเนินการตาม
ทางทีเคยทํากันมาในกิจการค้าขายอันเขาให้ตนทําอยูน่ นั เป็ นการแสดงชัดแจ้งว่าต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีบัญญัตไิ ว้ในเรืองนัน ๆ
ด้วย การทีบริษทั ฯ ซึงเป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ไม่บงั คับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทีวางเป็ นประกัน เมือมูลค่าของหุน้ ลดตําลงกว่า
อัตราทีตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด แต่กลับบังคับขายภายหลังทีมูลค่าของหุน้ นันลดตําลงไปกว่านันอีก เป็ นการฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ิ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ซงออกโดยอาศั
ึ
ยอํานาจตามกฎหมาย พระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์มาตรา 113 ซึงเป็ นหน้าทีขอ
งบริษทั ฯ สมาชิกจะต้องบังคับขายตามกฎหมายทันที เมือเข้าหลักเกณฑ์ดงั กล่าว โดยลูกค้าไม่จาํ ต้องสังขายหรือลูกค้าจะห้ามไม่ให้
ขายก็ไม่ได้ตอ้ งปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามกฎหมาย เมือบริษทั สมาชิกฯ ซึงเป็ นตัวแทนฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าว ทําให้เกิด
ความเสียหายแก่ลกู ค้าซึงเป็ นตัวการบริษทั สมาชิกฯต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 812 ประกอบกับหนีนัน
ย่อมเกิดจากนิตกิ รรมอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ผลของคดีตามข้อ
เท็จจริงทียกขึนนี น่าจะต้องเปลียนไปจากแนววินิจฉัยของคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับทีหมายเหตุนี สุวรรณ ตระการพันธุ์
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