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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 3001/2548

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

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั พร็อพเพอร์ตเพอร์
ี เฟค จํากัด (มหาชน)

โจทก์
จําเลย

มาตรา 117, 124, 125

การจัดการและการรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมเป็ นอํานาจของบริษทั หลักทรัพย์ซงได้
ึ รบั อนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดั ตังและจัดการกองทุนรวมตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 117
ประกอบด้วยมาตรา 124 วรรคสอง และมาตรา 125 (1) บริษทั หลักทรัพย์โจทก์จงึ มีอาํ นาจฟ้ องจําเลยซึงปฏิบตั ผิ ดิ เงือนไขตาม
หนังสือข้อสนเทศเสนอขายหุน้ กูต้ ่อกองทุนรวมได้ มิใช่กองทุนรวมจะต้องฟ้ องคดีเองในนามของกองทุนรวมซึงเป็ นนิตบิ ุคคล
___________________________
โจทก์ฟ้องว่า โจกท์เป็ นผูจ้ ดั ตังกองทุนรวมไทยพาณิชย์ทนุ ทวี 2 และกองทุนรวมไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์กา้ วหน้า เมือวันที
5 กันยายน 2537 โจทก์ซอหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยในนามของกองทุนรวมไทยพาณิชย์ทนุ ทวี 2 จํานวน 20,000 หน่วย มูลค่ารวม
20,000,000 บาท และวันที 14 พฤษภาคม 2540 โจทก์ซอหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยในนามกองทุนรวมไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์กา้ วหน้าจํานวน
30,000 หน่วย มูลค่า 30,000,000 บาท หุน้ กูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดอายุ 5 ปี นับแต่วนั ทีจําเลยออกหุน้ กูค้ อื วันที 5 สิงหาคม 2537 ครบ
กําหนดไถ่ถอนวันที 4 สิงหาคม 2542 จําเลยตกลงให้ดอกเบียอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตลอดอายุหนุ้ กูโ้ ดยกําหนดชําระดอกเบียปี ละ 2
ครัง ในวันที 5 กุมภาพันธ์ และวันที 5 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหนุ้ กู้ ต่อมาจําเลยผิดนัดไม่ชาํ ระดอกเบียประจํางวดวันที 5
กุมภาพันธ์ 2541 โจทก์มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนดและโจทก์ได้ดาํ เนินการยืนคําขอไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ล้วจําเลยจึงต้องไถ่ถอน
หุน้ กูใ้ นมูลค่าหน่วยละ 990.74 บาท รวมเป็ นเงิน 49,537,000 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับถึงวันฟ้ องเป็ นเงิน
8,998,090.69 บาท รวมเป็ นเงิน 58,535,090.69 บาท ขอให้บงั คับจําเลยชําระเงินจํานวน 58,535,090.69 บาท พร้อมดอกเบียอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 49,537,000 บาท นับถัดจากวันฟ้ องจนกว่าชําระเสร็จแก่โจทก์
จําเลยให้การว่า โจทก์ไม่มอี าํ นาจฟ้ องเพราะกองทุนรวมไทยพาณิชย์ทนุ ทวี 2 และกองทุนรวมไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์
ก้าวหน้าเป็ นนิตบิ ุคคลไม่ได้มอบอํานาจให้โจทก์ฟ้องคดีแทน ขอให้ยกฟ้ อง
ศาลชันต้นพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน 49,537,000 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที 24
เมษายน 2541 จนกว่าชําระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จาํ เลยใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 45,000 บาท
จําเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน ให้จาํ เลยใช้คา่ ทนายความชันอุทธรณ์ 30,000 บาท แทนโจทก์
จําเลยฎีกา
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ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟั งยุตโิ ดยคูค่ วามมิได้โต้แย้งกันในชันฎีกาว่า โจทก์เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จํากัด มี
วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ. โจทก์มอบอํานาจให้นางสาว
ไปรดา เจริญไทยทวี เป็ นผูด้ าํ เนินคดีแทนตามหนังสือมอบอํานาจเอกสารหมาย จ. โจทก์ได้รบั อนุญาตให้จดั ตังและจัดการโครงการ
กองทุนรวมไทยพาณิชย์ทนุ ทวี 2 และโครงการกองทุนรวมไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์กา้ วหน้า เพือระดมทุนโดยแบ่งกองทุนออกเป็ น
หน่วยเรียกว่า "หน่วยลงทุน" จําหน่ายแก่ประชาชน แล้วนําเงินทีได้จากการจําหน่ายลงทุนนันไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อืน
หรือไปหาดอกผลโดยวิธอี นตามพระราชบั
ื
ญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 117 และโจทก์ได้จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ ของโครงการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ทนุ ทวี 2 และโครงการกองทุนรวมไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์กา้ วหน้า เป็ นกองทุนรวม
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 124 แล้ว ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ. และ จ. โจทก์
ได้แต่งตังให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์กองทุนรวมเอกสารหมาย จ. และ จ. จําเลยเป็ นนิตบิ ุคคล
ประเภทบริษมั มหาชนจํากัด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ. เมือวันที 18 กรกฎาคม 2537 ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จําเลย ครังที 2/2537 มีมติให้ออกหุน้ กูป้ ระเภทไม่มหี ลักประกันเสนอขายแก่นกั ลงทุนเฉพาะรายมีมลู ค่ารวมประมาณ 1,800,000,000
บาท แบ่งเป็ น 1,800,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 5 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบียปี ละ 2 ครัง ทุกวันที
5 กุมภาพันธ์ และวันที 5 สิงหาคมตลอดอายุของหุน้ กู้ 5 ปี ตามหนังสือข้อสนเทศเสนอขายหุน้ กูเ้ อกสารหมาย จ. โดยจําเลยแต่งตัง
ให้บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินหุน้ กูข้ องจําเลย ตามสัญญาแต่ง
ตังนายทะเบียนและตัวแทนจ่ายเงินเอกสารหมาย จ. เมือวันที 5 สิงหาคม 2537 กองทุนรวมไทยพาณิชย์ทนุ ทวี 2 ได้ซอหุ
ื น้ กูข้ อง
จําเลยจํานวน 20,000 หน่วย เป็ นเงิน 20,000,000 บาท ตามทะเบียนถือหุน้ กูเ้ อกสารหมาย จ. และภาพถ่ายใบหุน้ กูเ้ อกสารหมาย
จ. และเมือวันที 12 กันยายน 2537 กองทุนรวมไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์กา้ วหน้าได้ซอหุ
ื น้ กูข้ องจําเลยจํานวน 30,000 บาท เป็ น
เงิน 30,000,000 บาท ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ กูเ้ อกสารหมาย จ. และภาพถ่ายใบหุน้ กูเ้ อกสารหมาย จ. จําเลยไม่ได้จา่ ยดอกเบีย
ของหุน้ กูป้ ระจํางวดวันที 5 กุมภาพันธ์ 2541 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ กูเ้ ป็ นการผิดเงือนไขตามหนังสือข้อสนเทศเสนอขายหุน้ กูข้ อ้ 1.16.2
กองทุนรวมทังสองมีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ ของจําเลยจํานวน 50,000 หุน้ ก่อนกําหนด ในมูลค่าหุน้ ละ 990.74 บาท เป็ นเงิน 49,537,000
บาท และจําเลยต้องรับผิดชําระดอกเบียสําหรับต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที 24 เมษายน 2541 อันเป็ นวันที
จําเลยผิดนัดไม่ยอมไถ่ถอนหุน้ กูใ้ ห้แก่กองทุนรวมทังสอง
คดีมปี ั ญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยประการเดียวว่า โจทก์มอี าํ นาจฟ้ องหรือไม่ โดยจําเลยฎีกาว่า กองทุนรวมไทย
พาณิชย์ทนุ ทวี 2 และกองทุนรวมไทยสะสมทรัพย์กา้ วหน้าเป็ นกองทุนรวมทีได้จดทะเบียนแล้วจึงมีสภาพเป็ นนิตบิ ุคคลตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 124 วรรคสอง กองทุนรวมทังสองจะต้องเป็ นผูฟ้ ้ องคดีนีเองในนามของกอง
ทุนรวมทังสองนัน เห็นว่า กองทุนรวมเป็ นการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจําหน่ายแก่ประชาชน เพือนําเงินทีได้จากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนนันไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืน หรือไปหาดอกผลโดยวิธอี นื เพือหากําไรมาแบ่งให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนการจัดการกองทุนรวมเป็ นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึง การขอจัดตังกองทุนรวมจึงต้องกะทําโดยบริษทั หลักทรัพย์ โจทก์เป็ น
บริษทั หลักทรัพย์ซงได้
ึ รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้จดั ตังและจัดการ
กองทุนรวมไทยพาณิชย์ทนุ ทวี 2 และกองทุนไทยพาณิชย์สมสะทรัพย์กา้ วหน้าแล้ว โจทก์จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือนไขและวิธกี ารจัดการ
กองทุนรวมตามทีบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
หมวดที 4 ธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนที 7 การ
จัดการกองทุนรวม ตังแต่มาตรา 117 ถึงมาตรา 132 โดยโจทก์ได้จดั ให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมทังสอง ตามเงือนไขทีบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 121 และ 122 และได้จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทังสองเป็ นก
องทุนรวมกับกํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเงือนไขทีบัญญ
ั ตั ไิ ว้ในมาตรา 124 วรรคหนึงแล้ว แต่ผดู้ แู ลผล ประโยชน์ของกอง
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ทุนรวมมีหน้าทีเสมือนเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในการติดตามดูแลให้บริษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั จิ ดั การกองทุนรวมตามหลัก
เกณฑ์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด และมีอาํ นาจฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั หิ น้าทีของตนหรือฟ้ องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษทั หลักทรัพย์ อันเป็ นการใช้สทิ ธิควบคุมบริษทั หลักทรัพย์เพือประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเท่านัน ผูด้ แู ลผล
ประโยชน์ดงั กล่าวมิได้มอี าํ นาจในการจัดการกองทุนรวม ส่วนการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามทีมาตรา 124 วรรค
สอง บัญญัตวิ า่ "กองทุนรวมทีได้จดทะเบียนแล้วให้เป็ นนิตบิ ุคคลซึงมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริษทั หลักทรัพย์นําทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวมไปลงทุนตามโครงการจัดตังกองทุนรวมตามทีได้รบั อนุมตั โิ ดยให้บริษทั หลักทรัพย์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุน
รวม" นัน ก็เนืองจากกองทุนรวมแต่ละกองทุนมีโครงการและนโยบายในการลงทุนหาผลประโยชน์ทแตกต่
ี
างกัน และการจัดการ
กองทุนรวมแต่ละกองทุนบริษทั หลักทรัพย์ตอ้ งจัดการให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมตามทีได้รบั อนุมตั จิ ากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันทีทําไว้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด ตามทีบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 125 (1) การกําหนดให้
กองทุนรวมทีได้จดทะเบียนแล้วเป็ นนิตบิ ุคคล จึงเป็ นเพียงการแยกหน่วยลงทุนซึงเป็ นทรัพย์สนิ ของแต่ละกองทุนรวมออกจากกัน
เพือให้บริษทั หลักทรัพย์นําสินทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมแต่ละกองทุนไปหาผลประโยชน์ตามโครงการจัดการกองทุนรวมทีได้รบั อนุมตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับกองทุนรวมนัน ผลประโยชน์ทได้
ี มาจากการจัดการกองทุนรวมใดก็ตกเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวมนัน และเป็ นการแยกกองทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมซึงเป็ นทรัพย์สนิ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างหาก
จากกองทรัพย์สนิ ของบริษทั หลักทรัพย์ทเป็
ี นผูจ้ ดั การ เป็ นการคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมเท่านัน
การจัดการและการรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมเป็ นอํานาจของบริษทั หลักทรัพย์ซงได้
ึ รบั อนุมตั จิ ากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ให้จดั ตังและจัดการกองทุนรวม ตามมาตรา 117 ประกอบด้วยมาตรา 124 วรรคสอง และมาตรา 125 (1) บริษทั
หลักทรัพย์โจทก์จงึ มีอาํ นาจฟ้ องจําเลยซึงปฏิบตั ผิ ดิ เงือนไขตามหนังสือข้อสนเทศเสนอขายหุน้ กูต้ ่อกองทุนรวมทังสองเป็ นคดีนีได้
ศาลอุทธรณ์วนิ ิจฉัยปั ญหาข้อนีชอบแล้ว ทีจําเลยฎีกาว่ากองทุนรวมทังสองจะต้องเป็ นผูฟ้ ้ องคดีนนีเองในนามของกองทุนรวมทังสอง
นันฟั งไม่ขน"
ึ
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชันฎีกาให้เป็ นพับ
(สมคักดิ เนตรมัย-สายันต์ สุรสมภพ-สุรพล เจียมจูไร)

แหล่งทีมา

เนติบณ
ั ฑิตยสภา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ
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กองทุนรวมมีสภาพเป็ นนิตบิ ุคลตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 124 วรรคสอง กองทุนรวมจึง
มีอาํ นาจเป็ นโจทก์ฟ้องคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 55 ถ้าพิจารณาในแง่ของสภาพบุคคลบริษทั หลัก
ทรัพย์จดั การกองทุนรวมซึงเป็ นนิตบิ ุคคล ย่อมเป็ นโจทก์ฟ้องคดีได้เช่นกัน แต่การจะฟ้ องคดีได้ตอ้ งเป็ นผูท้ ถูี กโต้แย้งสิทธิดว้ ย บริษทั
หลักทรัพย์โจทก์คดีนีเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับจําเลยตามหนังสือข้อสนเทศเสนอขายหุน้ กูใ้ นฐานะผูซ้ อื สัญญาดังกล่าวน่าจะเป็ นสัญญาเพือ
ประโยชน์แก่กองทุนรวมซึงเป็ นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 ด้วย เมือจําเลยไม่ชาํ ระหนีตาม
สัญญาดังกล่าวโจทก์และกองทุนรวมย่อมเป็ นผูโ้ ต้แย้งสิทธิตงคู
ั ่ ต่างย่อมโจทก์ฟ้องจําเลยให้ชาํ ระหนีตามสัญญานันได้ ไพโรจน์ วายุ
ภาพ
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