
7/16/2020 6083/2539

https://deka.supremecourt.or.th/printing/deka# 1/3

ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 6083/2539 ธนาคาร กรงุเทพ จาํกดั โจทก์

บรษิทั มติา้ อนิเตอรเ์นชั �นแนล กบัพวก จาํเลย

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 51, 52, 53, 54, 194, 199

โจทกซ์ึ�งเป็นเจา้หนี�ตามคาํพพิากษาของจาํเลยทั �งสามมใิชเ่ป็นบุคคลภายนอกที�ตอ้งหา้มมใิหผู้ร้อ้งซึ�งเป็นผูร้บัโอนหุน้จาก

จาํเลยที� 2 ยกการโอนขึ�นยนัตามพระราชบญัญตั ิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรา 199 ประกอบมาตรา 53 เพราะโจทกม์ี

สทิธบิงัคบัคดไีดเ้พยีงเทา่ที�จาํเลยที� 2 มสีทิธอิยูใ่นหุน้พพิาทเทา่นั �นซึ�งถา้การโอนหุน้พพิาทสมบรูณ์แลว้ ผูร้อ้งยอ่มเป็นเจา้ของหุน้ ที�มี

สทิธขิอใหป้ลอ่ยหุน้พพิาทได ้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรา ��มไิดมุ้ง่ประสงคบ์งัคบัโดยเดด็ขาดวา่หากไม่

ลงทะเบยีนการโอนแลว้จะโอนหุน้ กนัไมไ่ด ้หากผูร้บัโอนหุน้ ไมป่ระสงคจ์ะลงทะเบยีนการโอนกไ็มจ่าํตอ้งดาํเนินการดงักลา่ว การไม่

ลงทะเบยีนการโอนมผีลเพยีงมใิหบ้รษิทัที�ออกหลกัทรพัยจ์า่ยผลประโยชน์ตอบแทนใดหรอืเงนิปันผลแก่บุคคลที�มไิดล้งทะเบยีนเป็นผู้

ถอืหลกัทรพัยเ์ทา่นั �น เมื�อผูร้อ้งมหีลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ระบุชื�อจาํเลยที� �เป็นผูถ้อื และจาํเลยที� 2 ลงลายมอืชื�อสลกัหลงัแสดงการโอน

ไวอ้ยูใ่นครอบครอง ผูร้อ้งจงึเป็นเจา้ของหุน้พพิาทโดยการโอนซึ�งไมจ่าํตอ้งลงทะเบยีนการโอน

___________________________

คดสีบืเนื�องมาจากศาลพพิากษาใหจ้าํเลยทั �งสามรว่มกนัชาํระเงนิจาํนวน 2,400,364.59 บาท พรอ้มดว้ยดอกเบี�ยในอตัรารอ้ย

ละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัที� 4 มถุินายน 2525 จนกวา่จะชาํระเสรจ็แก่โจทก ์กบัใหจ้าํเลยทั �งสามรว่มกนัใชค้า่ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

โดยกาํหนดคา่ทนายความ 20,000 บาท แต่จาํเลยทั �งสามไมช่าํระ โจทกจ์งึบงัคบัคดนํีาเจา้พนกังานบงัคบัคดยีดึหุน้ของบรษิทัซนัโย ยู

นิเวอรแ์ซล อเีลค็ทรคิ จาํกดัมชีื�อจาํเลยที� 2 เป็นผูถ้อืหุน้ จาํนวน 30,200 หุน้ ตามใบหุน้เลขที� 19210-19214, 19219-19229, 19232-

19243,52213, 52215 และ 52220 ตามหมายบงัคบัคดขีองศาลแพง่เพื�อนําออกขายทอดตลาด

ผูร้อ้งยื�นคาํรอ้งวา่ ผูร้อ้งเป็นเจา้ของหุน้ ของบรษิทัซนัโย ยนิูเวอรแ์ซล อเีลค็ทรคิ จาํกดั จาํนวน 200 หุน้ คอืใบหุน้เลขที�

0052220 หุน้ หมายเลขที� 10391035 ถงึ ��������มลูคา่ตามที�จดทะเบยีนไวร้าคาหุน้ละ 10 บาท รวม 200 หุน้เป็นเงนิ 2,000 บาท

โดยเมื�อวนัที� 26 สงิหาคม 2535 บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยพ์รีเมยีร ์จาํกดั ซึ�งเป็นลกูคา้ของผูร้อ้งสั �งใหผู้ร้อ้งขายหุน้ของบรษิทัซนัโย ยู

นิเวอรแ์ซล อเีลค็ทรคิจาํกดั จาํนวน 200 หุน้ ในราคาหุน้ละ 246 บาท ผูร้อ้งจงึขายหุน้ดงักลา่วใหแ้ก่ผูซ้ื�อ แต่บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์

พรเีมยีรจ์าํกดั ไมส่ง่ใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้อ้งผูร้อ้งจงึตอ้งสง่มอบใบหุน้ของบรษิทัซนัโย ยนิูเวอรแ์ซล อเิลค็ทรคิ จาํกดั ฉบบัเลขที�อื�นซึ�งอยูใ่น

ความครอบครองของผูร้อ้งใหแ้ก่ผูซ้ื�อแทนไปก่อนซึ�งการซื�อขายและสง่มอบใบหุน้ดงักลา่วเป็นไปตามวธิกีารซื�อขายหลกัทรพัยต์ามที�

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนดต่อมาเมื�อวนัที� 31 สงิหาคม 2535 บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยพ์รเีมยีร ์จาํกดั ไดส้ง่มอบใบหุน้

ของบรษิทัซนัโย ยนิูเวอรแ์ซลอเีลค็ทรคิ จาํกดั ใบหุน้เลขที� 0052220 ใหแ้ก่ผูร้อ้งเพื�อทดแทนใบหุน้ที�ผูร้อ้งไดส้ง่มอบใหผู้ซ้ื�อแทนไป

ก่อนแลว้ผูร้อ้งจงึเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัซนัโย ยนิูเวอรแ์ซล อเีลค็ทรคิจาํกดั ตามใบหุน้เลขที� 0052220 จาํนวน 200 หุน้ การยดึหุน้
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ตามใบหุน้ดงักลา่วของเจา้พนกังานบงัคบัคดจีงึไมข่อบ เพราะขณะที�เจา้พนกังานบงัคบัคดยีดึหุน้จาํเลยที� 2 มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ หากแต่

เป็นของผูร้อ้งตั �งแต่วนัที� 31 สงิหาคม ����ซึ�งเป็นวนัที�บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยพ์รเีมยีร ์จาํกดัสง่มอบใหแ้ก่ผูร้อ้งขอใหม้คีาํสั �งถอน

การยดึหุน้ของบรษิทัซนัโย ยนิูเวอรแ์ซล อเีลค็ทรคิ จาํกดั ใบหุน้เลขที� 0052220

โจทกย์ื�นคาํใหก้ารวา่ ในขณะที�โจทกนํ์าเจา้พนกังานบงัคบัคดทีาํการยดึหุน้พพิาทนั �น ตามหลกัฐานทางทะเบยีนมชีื�อนาย

ไมตร ีโมชดารา จาํเลยที� 2 เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ � มไิดเ้ป็นกรรมสทิธิ �ของผูร้อ้งแต่ประการใด นอกจากนี�ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยทาํหน้าที�เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทั ดงันั �นการโอนหุน้จะสมบรูณ์และใชย้นับุคคลภายนอกไดก้ต่็อเมื�อมกีารลง

ทะเบยีนการโอนต่อทะเบยีนแลว้ แต่ผูร้อ้งมไิดก้ระทาํการผา่นขั �นตอนการรบัโอนโดยถกูตอ้งตามกฎหมายเกี�ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์การที�ผูร้อ้งอา้งวา่ไดนํ้าใบหุน้ฉบบัอื�นที�มจีาํนวนเทา่กนัมอบใหแ้ก่ผูซ้ื�อแทนไป และเพิ�งไดร้บัใบหุน้พพิาทมาจาก

บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยพ์รเีมยีร ์จาํกดั เป็นเรื�องที�ผูร้อ้งบรกิารใหแ้ก่บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยพ์รเีมยีรจ์าํกดั ลกูคา้ของผูร้อ้ง และใน

ฐานะเป็นนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยอ์นัเป็นวตัถุประสงคข์องผูร้อ้งเทา่นั �น หาทาํใหก้ารที�ผูร้อ้งรบัหุน้ดงักลา่วมาจากบรษิทัเงนิทนุ

หลกัทรพัยพ์รเีมยีร ์จาํกดักลายเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ �ในฐานะผูถ้อืหุน้พพิาทไม ่โจทกเ์ป็นบุคคลภายนอกผูก้ระทาํโดยสจุรติ ก่อนการยดึ

โจทกก์ไ็ดต้รวจสอบทางทะเบยีนจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ ปรากฎวา่จาํเลยที� 2 เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ � ผูร้อ้งจงึไมม่ี

สทิธิ �ยื�นคาํรอ้งขดัทรพัย ์ขอใหย้กคาํรอ้งของผูร้อ้ง

ศาลชั �นตน้พพิากษายกคาํรอ้งขดัทรพัยข์องผูร้อ้ง

ผูร้อ้งอุทธรณ์เฉพาะปัญหาขอ้กฎหมายโดยตรงวา่ศาลฎกีาโดยไดร้บัอนุญาตจากศาลชั �นตน้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพง่มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ "ขอ้เทจ็จรงิฟังไดเ้ป็นยตุวิา่ผูร้อ้งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิเงนิทนุหลกัทรพัย์

และเป็นสมาชกิของตลาดหลกัทรพัยใ์นการเป็นตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัย ์เมื�อวนัที� 26 สงิหาคม 2535 ผูร้อ้งไดร้บัคาํสั �งจากบรษิทัเงนิ

ทนุหลกัทรพัยพ์รเีมยีร ์จาํกดัใหข้ายหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ของบรษิทัซนัโย ยนิูเวอรแ์ซลอเีลค็ทรคิ จาํกดั ซึ�งไดจ้ดทะเบยีนไวก้บั

ตลาดหลกัทรพัยจ์าํนวน 200 หุน้ ผูร้อ้งไดข้ายใหต้ามคาํสั �ง ต่อมาวนัที� ��สงิหาคม 2535 บรษิทัผูส้ ั �งขายไดม้อบหุน้ของบรษิทัซนัโย

ยนิูเวอรแ์ซล อเีลค็ทรคิ จาํกดั ซึ�งเป็นหุน้ประเภทและชนิดเดยีวกนั จาํนวน 200 หุน้ ซึ�งเป็นหุน้พพิาทมจีาํเลยที� �ลงลายมอืชื�อสลกั

หลงัแสดงการโอนดงัปรากฎตามเอกสารหมาย ร.�แทนหุน้ที�ผูร้อ้งไดข้ายไป สาํหรบัปัญหาที�วา่ผูร้อ้งมสีทิธขิอใหป้ลอ่ยหุน้พพิาทหรอื

ไมน่ั �นมปัีญหาขอ้กฎหมายตามที�ผูร้อ้งฎกีาวา่ การที�ผูร้อ้งไดร้บัโอนหุน้ชนิดระบุชื�อมาแทนหุน้ที�ตนขายไป แต่ยงัมไิดม้กีารลงทะเบยีน

การโอน จะถอืวา่เป็นการโอนโดยสมบรูณ์และยกขึ�นเป็นขอ้ต่อสูโ้จทกซ์ึ�งเป็นบุคคลภายนอกไมไ่ด ้เหน็วา่ แมต้ามมาตรา 199

ประกอบมาตรา 53 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 จะมคีวามวา่หุน้ที�ไดร้บัโอนมาหากยงัไมม่กีารลง

ทะเบยีนการโอนจะใชย้นับุคคลภายนอกไมไ่ดก้ต็าม แต่โจทกม์ใิชเ่ป็นบุคคลภายนอกที�ตอ้งหา้มมใิหผู้ร้บัโอนยกการโอนขึ�นยนัตาม

มาตรา 199 ประกอบมาตรา 53 เพราะโจทกม์สีทิธบิงัคบัคดไีดเ้พยีงเทา่ที�จาํเลยที� �มสีทิธอิยูใ่นหุน้พพิาทเทา่นั �น ดงันั �น ถา้การโอน

หุน้พพิาทสมบรูณ์แลว้ ผูร้อ้งในฐานะผูร้บัโอนยอ่มเป็นเจา้ของหุน้ที�มสีทิธขิอใหป้ลอ่ยหุน้พพิาทได ้ขอ้ที�วา่ผูร้อ้งเป็นเจา้ของหุน้พพิาท

หรอืไมน่ั �น เหน็วา่ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มไิดมุ้ง่ประสงคโ์ดยเดด็ขาดวา่หากไมล่งทะเบยีนการ

โอนหุน้แลว้หุน้จะโอนกนัไมไ่ด ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากบทบญัญตัมิาตรา 53 นั �นใชค้าํวา่ผูร้บัโอนหุน้ผูใ้ดประสงคจ์ะลงทะเบยีนการโอน ให้

ยื�นคาํขอต่อบรษิทัที�ออกหลกัทรพัยห์รอืนายทะเบยีน ดงันั �น หากผูร้บัโอนหุน้ไมป่ระสงคจ์ะลงทะเบยีนการโอนกไ็มจ่าํตอ้งดาํเนินการ

ดงักลา่ว การไมล่งทะเบยีนการโอนมผีลเพยีงมใิหบ้รษิทัที�ออกหลกัทรพัยจ์า่ยผลประโยชน์ตอบแทนใดหรอืเงนิปันผลแก่บุคคลที�มไิด้

ลงทะเบยีนเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามนยัมาตรา 54 และมาตรา 194 เทา่นั �น การโอนหุน้ยอ่มกระทาํไดใ้นเมื�อไดด้าํเนินการตามมาตรา
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51 แหง่กฎหมายดงักลา่วซึ�งมคีวามวา่ มกีารสง่มอบใบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมอืชื�อสลกัหลงัแสดงการโอนยิ�งกวา่นั �น

มาตรา 52 แหง่กฎหมายดงักลา่วยงัมคีวามวา่ ผูใ้ดครอบครองใบหุน้ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั �นเป็นเจา้ของหุน้นั �น เมื�อขอ้เทจ็จรงิได้

ความวา่ผูร้อ้งมหีลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ระบุชื�อจาํเลยที� 2 เป็นผูถ้อื และจาํเลยที� 2 ลงลายมอืชื�อสลกัหลงัแสดงการโอนไวแ้ละอยูใ่น

ครอบครองของผูร้อ้ง ผูร้อ้งจงึเป็นเจา้ของหุน้พพิาทโดยการโอนซึ�งไมจ่าํตอ้งลงทะเบยีนการโอน ที�ศาลชั �นตน้พพิากษามานั �นศาลฎกีา

ไมเ่หน็พอ้งดว้ย อุทธรณ์ผูร้อ้งฟังขึ�น"

พพิากษากลบั ใหป้ลอ่ยหุน้บรษิทัซนัโย ยนิูเวอรแ์ซลอเีลคทรคิ จาํกดั ตามใบหุน้เลขที� 0052220 ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที�

6160001174 หุน้หมายเลขที� 10391035 ถงึหมายเลขที��������� จาํนวน 200 หุน้ ซึ�งมชีื�อนายไมตร ีโมชดาราจาํเลยที� 2 เป็นผูถ้อื

หุน้ตามเอกสารหมาย ร.�

(สมาน เวทวนิิจ-สมทิธิ � วราอุบล-บรรเทงิ มลุพรม)

แหลง่ที�มา สาํนกังานสง่เสรมิงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �นตน้

หมายเหตุ


