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ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 5210/2549

ป.อ. มาตรา 96, 353, 354
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

นายเกริกชัย ซอโสตถิกุล
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ เอกชาติ (มหาชน)
หรือบริษทั เงินทุนเอกชาติ จํากัด (มหาชน) กับพวก

โจทก์
จําเลย

มาตรา 309

จําเลยที 1 เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั มหาชนจํากัด ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ มีจาํ เลยที 2 ถึงที 6 เป็ นกรรมการ
โจทก์เป็ นลูกค้าของจําเลยที 1 โดยทําสัญญาตัวแทนนายหน้าและบัญชีเดินสะพัดเพือซือขายหลักทรัพย์ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ออกประกาศกําหนดให้บริษทั หลักทรัพย์ให้กยู้ มื เงินแก่ลกู ค้าเพือซือขายหลักทรัพย์ ดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที
ลูกค้าวางเป็ นประกัน เมือมีอตั ราส่วนระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์ทวางเป็
ี
นประกันรวมกับทรัพย์สนิ ทีวางเป็ นประกันหักด้วยหนีต่อมูลค่า
ของหลักทรัพย์ทวางเป็
ี
นประกันเท่ากับหรือตํากว่าร้อยละ 15 ในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าลดลงในอัตราดังกล่าว ประกาศนีมี
วัตถุประสงค์เพือคุม้ ครองประโยชน์ของบริษทั หลักทรัพย์สมาชิกและผูก้ ยู้ มื เงินเพือซือขายหลักทรัพย์หรือลูกค้าโดยรวม การทีจําเลย
ที 1 มีหนังสือแจ้งโจทก์ในวันที 17 ตุลาคม 2539 ว่าหลักทรัพย์ของโจทก์ตามบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ ณ วันที 16 ตุลาคม 2539 มี
อัตราส่วนลดลงเท่ากับร้อยละ 7.0511 ให้โจทก์ชาํ ระเงินหรือนําตัวเงินหรือทรัพย์สนิ อืนตามทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดมาประกันเพิม
เติม โดยไม่บงั คับขายหลักทรัพย์ เป็ นการฝ่ าฝืนต่อประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว ย่อมก่อความเสียหายแก่
ประโยชน์ในลักษณะทีเป็ นทรัพย์สนิ ของโจทก์ผกู้ ยู้ มื เงินเพือซือขายหลักทรัพย์ทนั ทีนบั แต่วนั ทีจําเลยทังหกฝ่ าฝืน เมือความผิดตาม
ป.อ. มาตรา 353, 354 เป็ นความผิดอันยอมความได้ โจทก์ซงได้
ึ รบั ความเสียหายจากการกระทําดังกล่าวทราบเรืองและรูต้ วั ผูก้ ระทํา
ความผิดในวันที 17 ตุลาคม 2539 แต่ไม่ได้รอ้ งทุกข์หรือฟ้ องคดีภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ดังกล่าว คดีโจทก์สาํ หรับข้อหานีจึงเป็ นอัน
ขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 96
การทีจําเลยที 1 มีหนังสือแจ้งโจทก์ให้ชาํ ระเงินหรือนําตัวเงินหรือทรัพย์สนิ อืนตามทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดมาประกันเพิม
เติม แต่โจทก์มไิ ด้วางประกันเพิมเติม ทังมิได้สงให้
ั จาํ เลยที 1 ขายหลักทรัพย์ตามข้อตกลงในสัญญาตัวแทนนายหน้าและบัญชีเดิน
สะพัด พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์สมัครใจให้จาํ เลยที 1 ฝ่ าฝืนไม่ดาํ เนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของโจทก์ในวันถัดจากวันทีอัตราส่วน
ดังกล่าวลดลงตํากว่าร้อยละ 15 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โจทก์จงึ ไม่ใช่ผเู้ สียหายโดยนิตนิ ยั แม้ต่อมา
จําเลยที 1 ได้ขายหลักทรัพย์ของโจทก์ไป โดยขณะขายหลักทรัพย์จะมีอตั ราส่วนดังกล่าวลดลงอยูท่ ร้ี อยละ 20 ก็เป็ นผลมาจากการ
ผิดนัดผิดสัญญาไม่ชาํ ระเงินหรือหาหลักประกันมาวางเพิมเติมตามสัญญาตัวแทนนายหน้าและบัญชีเดินสะพัดเท่านัน เมือไม่ได้ความ
ว่า จําเลยทังหกได้รบั ประโยชน์อนั มิควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือได้กระทําการโดยทุจริต จึงมิใช่การเอาไปเสีย ทําให้เสียหาย
ทําลาย ทําให้เสือมค่า หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สนิ ของโจทก์อนั จําเลยที 1 ซึงเป็ นนิตบิ ุคคลมีหน้าทีดูแลหรือทีอยูใ่ นความครอบ
ครองของนิตบิ ุคคลนัน ตามมาตรา 309 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
___________________________
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โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยทังหกตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
283, 309 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353, 354, 83, 91

มาตรา 113, 114, 282,

ศาลชันต้นไต่สวนมูลฟ้ องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์ไม่มมี ลู พิพากษายกฟ้ อง
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน
โจทก์ฎกี า โดยผูพ้ พิ ากษาซึงพิจารณาและลงชือในคําพิพากษาศาลชันต้นอนุญาตให้ฎกี า
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางไต่สวนมูลฟ้ อง โจทก์นําสืบข้อเท็จจริงรับฟั งได้วา่ จําเลยที 1 เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั มหาชน
จํากัด ระหว่างเกิดเหตุมจี าํ เลยที 2 ถึงที 6 เป็ นกรรมการ โจทก์เป็ นลูกค้าของจําเลยที 1 โดยเปิ ดบัญชีเดินสะพัดเพือซือขายหลัก
ทรัพย์และทําสัญญาตัวแทนนายหน้าและบัญชีเดินสะพัดกับจําเลยที 1 ตกลงให้จาํ เลยที 1 เป็ นตัวแทนของโจทก์ในการซือขายหลัก
ทรัพย์ โดยใช้หลักทรัพย์ทโจทก์
ี
สงซื
ั อเป็ นประกัน โจทก์ตอ้ งชําระราคาหลักทรัพย์ทสัี งซือร้อยละ 40 ให้แก่จาํ เลยที 1 ส่วนทีเหลืออีก
ร้อยละ 60 ทีจําเลยที 1 ออกเงินทดรองชําระราคาแทนโจทก์ถอื ว่าเป็ นเงินทีโจทก์กยู้ มื ไปจากจําเลยที 1 ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธกี ารและอัตราส่วนในการให้กยู้ มื เพือซือขายหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์วางประกัน ฉบับที
5 ลงวันที 9 มีนาคม 2538 ฉบับที 6 ลงวันที 30 ตุลาคม 2538 และฉบับที 8 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2539 กําหนดให้บริษทั สมาชิก
หรือบริษทั หลักทรัพย์ให้กยู้ มื เงินแก่ลกู ค้าเพือซือขายหลักทรัพย์ ดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ทลูี กค้าวางเป็ นประกันเมือมี
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์ทวางเป็
ี
นประกันรวมกับทรัพย์สนิ ทีวางเป็ นประกันหักด้วยหนีต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ทวางเป็
ี
น
ประกัน เท่ากับหรือตํากว่าร้อยละ 15 ในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าลดลงในอัตราดังกล่าว ในวันที 17 ตุลาคม 2539 จําเลยที 1 มี
หนังสือแจ้งโจทก์วา่ หลักทรัพย์ของโจทก์ตามบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ ณ วันที 16 ตุลาคม 2539 มีอตั ราส่วนลดลงเท่ากับร้อยละ
7.0511 ให้โจทก์ชาํ ระเงินหรือนําตัวเงินหรือทรัพย์สนิ อืนตามทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดมาประกันเพิมเติมเป็ นจํานวนมูลค่าทีกําหนด
เพือให้มอี ตั ราส่วนไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 40 มิฉะนันหากปรากฏว่าเมือใดทีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับหรือตํากว่าร้อยละ 15 จําเลยที 1 จะ
พิจารณาขายหลักทรัพย์ของโจทก์โดยจําเลยที 1 มิได้ดาํ เนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของโจทก์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยดังกล่าว ต่อมาระหว่างวันที 11 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2540 จําเลยที 1 ได้ขายหลักทรัพย์ของโจทก์ไป โดยโจทก์ไม่ได้
สังให้ขาย ซึงขณะนันอัตราส่วนดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 20 โจทก์จงึ มอบให้ทนายความไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในวันที 24
กุมภาพันธ์ 2540 เพือดําเนินคดีแก่จาํ เลยทังหก อัยการสูงสุดชีขาดสังไม่ฟ้องจําเลยทังหก มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์วา่ ฟ้ อง
โจทก์มมี ลู หรือไม่ เห็นว่า ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีกําหนดให้บริษทั สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ทผูี ก้ ยู้ มื หรือลูกค้าวางประกันไว้ในวันทําการถัดจากวันทีอัตราส่วนระหว่างมูลค่าของหลักทรัพย์ทวาง
ี
เป็ นประกันรวมกับทรัพย์สนิ ทีวางเป็ นประกัน หักด้วยหนี ต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ทวางเป็
ี
นประกันเท่ากับหรือตํากว่าร้อยละ 15 ได้
ออกโดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือคุม้ ครองประโยชน์ของบริษทั หลัก
ทรัพย์สมาชิกและผูก้ ยู้ มื เงินเพือซือหลักทรัพย์หรือลูกค้าโดยรวม เมือจําเลยที 1 ซึงเป็ นบริษทั หลักทรัพย์สมาชิกโดยจําเลยที 2 ถึงที 6
ซึงเป็ นกรรมการไม่ดาํ เนินการบังคับขายหลักทรัพย์ในกรณีดงั กล่าวจึงเป็ นการกระทําโดยฝ่ าฝืนต่อประกาศนันขึนแล้ว ซึงโจทก์อา้ งว่า
เป็ นการกระทําหน้าทีโดยทุจริตของจําเลยทังหกผูม้ อี าชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็ นทีไว้วางใจของประชาชนซึงได้รบั มอบหมายให้จดั การ
ทรัพย์สนิ ของโจทก์อนั เป็ นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว การกระทํานันย่อมเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะทีเป็ น
ทรัพย์สนิ ของโจทก์ผกู้ ยู้ มื เงินเพือซือหลักทรัพย์ทนั ทีนบั แต่วนั ทีจําเลยทังหกฝ่ าฝืน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353,
354 เป็ นความผิดอันยอมความได้ โจทก์ซงได้
ึ รบั ความเสียหายจากการกระทําดังกล่าวทราบเรืองและรูต้ วั ผูก้ ระทําความผิดในวันที 17
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ตุลาคม 2539 แต่ไม่ได้รอ้ งทุกข์หรือฟ้ องคดีภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ดังกล่าว คดีโจทก์สาํ หรับข้อหาความผิดนีจึงเป็ นอันขาดอายุ
ความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ไม่จาํ ต้องวินิจฉัยว่า การกระทําของจําเลยทังหกเป็ นความผิดตามบทกฎหมายทีโจทก์
อ้างหรือไม่ เพราะไม่ทาํ ให้ผลคดีเปลียนแปลงไป ฎีกาของโจทก์ขอ้ นีฟั งไม่ขนึ
ส่วนทีโจทก์ฎกี าข้อต่อมาว่า โจทก์เป็ นผูเ้ สียหายในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.
ซึงโจทก์กล่าวอ้างประการแรกว่าจําเลยทังหกร่วมกันไม่ดาํ เนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของโจทก์โดยฝ่ าฝืนต่อประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน ได้ความว่า อัตราส่วนระหว่างมูลค่าของหลักทรัพย์ทวางเป็
ี
นประกันรวมกับทรัพย์สนิ ทีวาง
เป็ นประกัน หักด้วยหนี ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของโจทก์ทวางเป็
ี
นประกันลดลงเท่ากับร้อยละ 7.0511 ตํากว่าร้อยละ 15 ในวันที 16
ตุลาคม 2539 ซึงจําเลยที 1 ในฐานะบริษทั หลักทรัพย์สมาชิกจะต้องดําเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของโจทก์ผเู้ ป็ นลูกค้าในวัน
ทําการถัดจากวันดังกล่าวตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จําเลยทังหกไม่ได้ขายหลักทรัพย์ของโจทก์ในวันถัดไป
ดังกล่าว โดยจําเลยที 1 มีหนังสือฉบับลงวันที 17 ตุลาคม
แจ้งโจทก์ให้ชาํ ระเงินหรือนําตัวเงินหรือทรัพย์สนิ อืนตามที
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดมาประกันเพิมเติม มิฉะนันจะบังคับขายหลักทรัพย์ของโจทก์ทวางเป็
ี
นประกันไว้ แต่โจทก์กม็ ไิ ด้วางประกัน
เพิม ทังมิได้สงให้
ั จาํ เลยที 1 ขายหลักทรัพย์ตามข้อตกลงในสัญญาตัวแทนนายหน้า และบัญชีเดินสะพัดและปรากฏว่าในระหว่างนัน
ได้มขี า่ วสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ไปยังสมาชิกและลูกค้าว่า ให้บริษทั สมาชิกใช้ดลุ พินิจผ่อนปรนการบังคับ
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ตามสําเนาข่าวตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาเมือระหว่างวันที 11 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2550 จําเลยที 1 ได้ขาย
หลักทรัพย์ของโจทก์ไป โดยโจทก์ไม่ได้สงให้
ั ขาย โจทก์จงึ มอบให้ทนายความไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในวันที 24 กุมภาพันธ์
2540 โดยกล่าวหาว่า จําเลยที 1 ขายหุน้ หรือหลักทรัพย์ของโจทก์ไปโดยโจทก์ไม่ได้สงขายตามสํ
ั
าเนารายงานประจําวันเกียวกับคดี
ตามพฤติการณ์ดงั กล่าวจึงแสดงว่า โจทก์สมัครใจให้จาํ เลยที 1 ฝ่ าฝืนไม่ดาํ เนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของโจทก์ไปในวันถัดจากวัน
ทีอัตราส่วนดังกล่าวลดลงตํากว่าร้อยละ 15 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โจทก์จงึ ไม่ใช่ผเู้ สียหายโดยนิตนิ ยั
ในความผิดต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีนีไม่มอี าํ นาจฟ้ องคดีตามข้อหาดังกล่าว และการที
จําเลยที 1 มีหนังสือถึงโจทก์ดงั กล่าวข้างต้นแต่โจทก์ไม่ชาํ ระเงินและไม่หาหลักทรัพย์มาประกันเพิมเติมตามหนังสือดังกล่าว ต่อมา
จําเลยที 1 โดยจําเลยที 2 ถึงที 6 กรรมการได้ขายหลักทรัพย์ของโจทก์ไป แม้ในขณะทีขายหลักทรัพย์จะมีอตั ราส่วนดังกล่าวลดลงอยู่
ทีร้อยละ 20 ก็เป็ นพฤติการณ์ทแสดงว่
ี
า การขายหลักทรัพย์ของโจทก์เป็ นผลมาจากการผิดนัดผิดสัญญาไม่ชาํ ระเงินหรือหาหลัก
ประกันมาวางเพิมเติมตามสัญญาตัวแทนนายหน้าและบัญชีเดินสะพัดระหว่างจําเลยที 1 กับโจทก์ประกอบกับหนังสือของจําเลยที 1
ทีแจ้งไปยังโจทก์เท่านัน โดยไม่ได้ความว่าการขายหลักทรัพย์ของโจทก์นนั จําเลยทังหกได้รบั ประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายหรือได้กระทําการโดยทุจริต จึงมิใช่กรณีการเอาไปเสีย ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เสือมค่า หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซงึ
ทรัพย์สนิ ของโจทก์อนั จําเลยที 1 ซึงเป็ นนิตบิ ุคคลมีหน้าทีดูแลหรือทีอยูใ่ นความครอบครองของนิตบิ ุคคลนัน ดังทีโจทก์อา้ งว่าการ
กระทําของจําเลยที 2 ถึงที 6 เป็ นความผิดอีกประการหนึงตามมาตรา 309 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.
กรณีนีเป็ นการพิพาทกันทางแพ่ง ชอบทีคูก่ รณีจะไปว่ากล่าวกันทางแพ่ง ทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้ องโจทก์มานันศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ทกุ ข้อฟั งไม่ขนึ
พิพากษายืน.
(นินนาท สาครรัตน์-จรัส พวงมณี-สถิตย์ ทาวุฒ)ิ
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