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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 7547/2549

ป.วิ.พ. มาตรา 249, 289
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

นางสาวบัวศร โสดา
กองทุนรวมแกมม่าแคปปิ ตอล
นายยุทธนา ศิวะกาญจนกร

โจทก์
ผูร้ อ้ ง
จําเลย

มาตรา 124

โจทก์ซงเป็
ึ นเจ้าหนีตามคําพิพากษาปฏิเสธคําร้องขอรับชําระหนีจํานองของผูร้ อ้ งว่าเคลือบคลุม แต่โจทก์กไ็ ม่ได้อา้ งเหตุแห่ง
การปฏิเสธให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าคําร้องส่วนไหนเคลือบคลุม เคลือบคลุมอย่างไร จึงไม่เป็ นประเด็นทีจะวินิจฉัย แม้ศาลล่างจะวินิจฉัย
ให้กเ็ ป็ นการไม่ชอบ และถือว่าไม่ใช่ประเด็นทีว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลล่าง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึง
ผูร้ อ้ งเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ผูร้ อ้ งจึงต้องมีผจู้ ดั การ
กองทุนเพือดําเนินการต่างๆ แทน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 124 วรรคสอง เมือบริษทั หลัก
ทรัพย์จดั การกองทุนรวม ว. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนินกิจการของผูร้ อ้ งจึงมีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ แทนผูร้ อ้ ง
คําร้องขอรับชําระหนีจํานองมีประเด็นทีต้องวินิจฉัยเพียงว่าผูร้ อ้ งมีสทิ ธิได้รบั ชําระหนีจากทรัพย์ทโจทก์
ี
ยดึ ไว้ในคดีทมีี การ
บังคับคดีในฐานะเจ้าหนีบุรมิ สิทธิหรือไม่ ฎีกาของโจทก์ในประเด็นเรืองดอกเบียทีว่าผูร้ อ้ งมีสทิ ธิคดิ ดอกเบียในอัตราเท่าไร จึงไม่เป็ น
สาระทีควรได้รบั การวินิจฉัยจากศาลฎีกา
___________________________
คดีสบื เนืองมาจากศาลชันต้นพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงินแก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จําเลยไม่ชาํ ระหนี
โจทก์ขอออกหมายบังคับคดีและนําเจ้าพนักงานบังคับคดียดึ ทีดินโฉนดเลขที 145293 พร้อมสิงปลูกสร้าง ซึงเป็ นของจําเลย เพือ
บังคับชําระหนีตามคําพิพากษา
ผูร้ อ้ งยืนคําร้องว่า ผูร้ อ้ งเป็ นเจ้าหนีผูร้ บั จํานองทีดินโฉนดเลขที 145293 ทีโจทก์นํายึด ขอให้ศาลมีคาํ สังให้ผรู้ อ้ งได้รบั ชําระ
หนีจากเงินทีได้จากการขายทรัพย์ดงั กล่าวก่อนเจ้าหนีรายอืน หากโจทก์เพิกเฉยไม่ดาํ เนินการบังคับคดีต่อไป ผูร้ อ้ งขอสวมสิทธิใน
การบังคับคดีแทนโจทก์
โจทก์ยนคั
ื ดค้านว่า คําร้องขอรับชําระหนีของผูร้ อ้ งเคลือบคลุมบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมวรรณ จํากัด ไม่มอี าํ นาจ
ดําเนินการต่างๆ แทนผูร้ อ้ ง ผูร้ อ้ งไม่มสี ทิ ธิคดิ ดอกเบียในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ขอให้ยกคําร้อง
ศาลชันต้นมีคาํ สังให้ผรู้ อ้ งได้รบั ชําระหนีตามคําพิพากษาจํานวน 8,816,616.42 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 17 ต่อปี
ของต้นเงินจํานวน 6,000,000 บาท นับแต่วนั ที 1 กันยายน 2542 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จจากเงินทีขายทอดตลาดทีดินโฉนด
เลขที 145293 ตําบลสวนหลวง (คลองประเวศฝั งเหนือ) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิงปลูกสร้าง ก่อนเจ้าหนีรายอืน
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หากโจทก์เพิกเฉยไม่ดาํ เนินการบังคับคดี ให้ผรู้ อ้ งเข้าสวมสิทธิในการบังคับคดีต่อไป
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชันอุทธรณ์ให้เป็ นพับ
โจทก์ฎกี า
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบืองต้นทีคูค่ วามไม่ได้โต้เถียงกันในชันฎีการับฟั งได้วา่ ผูร้ อ้ งมีฐานะเป็ น
นิตบิ ุคคลประเภทกองทุนรวม ผูร้ อ้ งเป็ นเจ้าหนีตามคําพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ทีพิพากษาให้จาํ เลยกับพวกร่วมกันชําระเงิน
จํานวน 8,816,616.42 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของต้นเงินจํานวน 6,000,000 บาท นับแต่วนั ที 1 กันยายน 2542
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ หากจําเลยกับพวกไม่ชาํ ระให้ยดึ ทีดินโฉนดเลขที 145293 ตําบลสวนหลวง (คลองประเวศฝั ง
เหนือ) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิงปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชําระหนี ถ้าไม่พอชําระหนีให้ยดึ ทรัพย์สนิ อืนของ
จําเลยกับพวกออกขายทอดตลาดชําระหนีจนครบ สําหรับทีโจทก์ฎกี าว่าคําร้องขอรับชําระหนีของผูร้ อ้ งเคลือบคลุมนัน เห็นว่า โจทก์
ปฏิเสธว่าคําร้องขอรับชําระหนีจํานองของผูร้ อ้ งเคลือบคลุม แต่โจทก์กไ็ ม่ได้อา้ งเหตุแห่งการปฏิเสธให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าคําร้องส่วน
ไหนเคลือบคลุม เคลือบคลุมอย่างไร จึงไม่เป็ นประเด็นทีจะวินิจฉัย แม้ศาลล่างทังสองจะวินิจฉัยให้กไ็ ม่เป็ นการชอบและถือว่าประเด็น
เรืองคําร้องเคลือบคลุมไม่ใช่ประเด็นทีว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลล่างทังสอง ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา
249 วรรคหนึง ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัย มีปัญหาทีต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงประการเดียวว่าบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวมวรรณ จํากัด มีอาํ นาจกระทําการแทนผูร้ อ้ งหรือไม่ เห็นว่า ผูร้ อ้ งเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ผูร้ อ้ งจึงต้องมีผจู้ ดั การกองทุนเพือดําเนินการต่างๆ แทน ทังนีเป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 124 วรรคสอง เมือได้ความจากคําเบิกความของพยานผูร้ อ้ งปากนายทศพร สุนทรสีมะ ทีเบิก
ความประกอบสําเนาหนังสือรับรองเอกสารหมาย ร. ว่า บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมวรรณ จํากัด เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนิน
กิจการของผูร้ อ้ ง โดยโจทก์ไม่ได้นําสืบให้เห็นเป็ นอย่างอืน ข้อเท็จจริงจึงรับฟั งได้ตามทีผูร้ อ้ งนําสืบ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวมวรรณ จํากัด จึงมีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ แทนผูร้ อ้ งส่วนทีโจทก์อา้ งว่าบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมวรรณ จํากัดไม่ม ี
วัตถุประสงค์ในการจัดการกองทุนรวม จึงไม่มอี าํ นาจดําเนินการแทนผูร้ อ้ งนัน ก็ได้ความจากสําเนาหนังสือรับรองเอกสารหมาย ร.
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมวรรณ จํากัดมีวตั ถุประสงค์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุน ซึงหมายรวมถึง
การจัดการกองทุนรวมด้วย ฎีกาของโจทก์ในข้อนีจึงฟั งไม่ขนึ ส่วนทีโจทก์ฎกี าในทํานองว่า ผูร้ อ้ งไม่มสี ทิ ธิคดิ ดอกเบียในอัตราร้อยละ
17 ต่อปี นนั เห็นว่า ในคดีรอ้ งขอรับชําระหนีจํานองมีประเด็นทีต้องวินิจฉัยเพียงว่า ผูร้ อ้ งมีสทิ ธิได้รบั ชําระหนีจากทรัพย์ทโจทก์
ี
ยดึ ไว้
ในคดีนีในฐานะเจ้าหนีบุรมิ สิทธิหรือไม่ ฎีกาของโจทก์ในประเด็นเรืองดอกเบียจึงไม่เป็ นสาระทีควรได้รบั การวินิจฉัยจากศาลฎีกา ที
ศาลล่างทังสองไม่รบั วินิจฉัยในประเด็นนีจึงชอบแล้ว
อนึง การทีศาลชันต้นมีคาํ สังโดยมิได้วนิ ิจฉัยเรืองค่าฤชาธรรมเนียมนันเป็ นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขเสียให้ถกู ต้อง"
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชันต้นและในชันฎีกาให้เป็ นพับ.
(มนตรี ยอดปั ญญา-สบโชค สุขารมณ์-ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล)
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เนติบณ
ั ฑิตยสภา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ
การทีเจ้าหนีจํานองยืนคําร้องต่อศาลทีออกหมายบังคับคดีให้เอาเงินทีได้มาชําระหนีตนก่อนเจ้าหนีอืนๆ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 มิได้เป็ นการบังคับให้ชาํ ระหนี เพียงแต่ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเอาเงินทีได้จากการขายทอดตลาด
มาชําระหนีแก่ผรู้ ้
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