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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 8869/2544 บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยส์นิเอเซยี จาํกดั (มหาชน) โจทก์

นางกนกวรรณ วงศโ์พธพินัธ์ จาํเลย

พ.ร.บ.ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พ.ศ.���� มาตรา 15 (5)

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 112

จาํเลยทาํสญัญาแต่งตั �งโจทกเ์ป็นตวัแทนและนายหน้าใหซ้ื�อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ทนจาํเลยและใหโ้จทกม์ี

อาํนาจนําเงนิที�ไดจ้ากการซื�อขายหลกัทรพัยม์าหกักลบลบหนี�กบัหนี�ที�จาํเลยเป็นหนี�โจทก ์ในวนัที�ทาํสญัญาจาํเลยไดเ้ปิดบญัชซีื�อขาย

หลกัทรพัยแ์บบมารจ์ิ�นซึ�งเป็นการซื�อหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิเชื�อ ต่อมาจาํเลยสั �งใหโ้จทกซ์ื�อหลกัทรพัยห์ุน้บรษิทั ร. โดยใหโ้จทกเ์ป็น

ตวัแทนการซื�อหุน้แบบมารจ์ิ�น จาํเลยคา้งชาํระคา่หุน้พรอ้มดอกเบี�ยและจาํเลยทาํหนงัสอืรบัสภาพหนี�ยอมชาํระหนี�เงนิจาํนวนดงักลา่ว

ต่อโจทก ์การซื�อขายหุน้ที�จาํเลยคา้งชาํระไมใ่ชก่ารซื�อขายแบบเงนิสด การที�โจทกด์าํเนินการขายหุน้และนําเงนิมาหกักลบลบหนี�ที�

คา้งชาํระจงึไมข่ดัต่อระเบยีบตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหส้มาชกิถอืปฏบิตัใินการเป็น

ตวัแทนหรอืนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด

___________________________

โจทกฟ้์องและแกไ้ขคาํฟ้อง ขอใหบ้งัคบัจาํเลยชาํระเงนิจาํนวน ๕๓๗,๗๑๑.๘๓ บาท พรอ้มดอกเบี�ยรอ้ยละ ๑๘ ต่อปี จากตน้

เงนิจาํนวน ๓๔๖,๑๒๘.๕๗ บาท นบัแต่วนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสรจ็แก่โจทก์

จาํเลยใหก้ารวา่ โจทกไ์มม่อีาํนาจฟ้อง เนื�องจากหนงัสอืสญัญาแต่งตั �งตวัแทนและนายหน้าใหซ้ื�อขายหลกัทรพัยม์สีาระสาํคญั

แหง่สญัญาขดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบยีบตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูหนี�

ตามหนงัสอืรบัสภาพหนี�เกดิจากการซื�อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งโจทกใ์นฐานะตวัแทนของจาํเลยมไิดป้ฏบิตัติามประกาศของ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทาํการซื�อขายหลกัทรพัย ์กลา่วคอื โจทกซ์ื�อหุน้ตามคาํสั �งของจาํเลยแลว้

ไมแ่จง้คา่ซื�อหลกัทรพัยใ์หจ้าํเลยทราบเพื�อจาํเลยจะไดช้าํระคา่หุน้แก่โจทกภ์ายในระยะเวลาที�กาํหนดไว ้แต่โจทกเ์กบ็หุน้ที�ส ั �งซื�อไว้

และคดิดอกเบี�ยจนมลูหนี�คา่หุน้ลดลงและเมื�อโจทกนํ์าหุน้ ที�จาํเลยสั �งซื�อไวน้ั �นออกขายโจทกก์ม็ไิดแ้จง้ใหจ้าํเลยชาํระคา่หุน้สว่นที�ยงั

ขาดอยูก่ลบัทาํการหกักลบลบหนี� แลว้เรยีกใหจ้าํเลยชาํระหนี�ที�คา้งอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย ์จาํเลย

เปิดบญัชซีื�อขายหุน้แบบมารจ์ิ�น โดยมตีั �วสญัญาใชเ้งนิมาวางเป็นประกนัการชาํระคา่หุน้เป็นเงนิ ๗๘๕,๑๗๒ บาท จาํเลยสั �งซื�อหุน้

เป็นเงนิ ๑,๑๐๕,๕๐๐ บาท โจทกนํ์าตั �วสญัญาใชเ้งนิหกัชาํระหนี�คา่หุน้แลว้คงคา้งชาํระหนี�อกี ๓๒๐,๓๒๘ บาท จาํเลยไดช้าํระหนี�คา่

หุน้ที�คา้งนั �นแก่โจทกค์รบถว้นแลว้ ขอใหย้กฟ้อง

ศาลชั �นตน้พพิากษาใหจ้าํเลยชาํระเงนิจาํนวน ๕๓๗,๗๑๑.๘๓ บาท พรอ้มดอกเบี�ยรอ้ยละ ๑๘ ต่อปี จากตน้เงนิจาํนวน

๓๔๖,๑๒๘.๕๗ บาท นบัแต่วนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสรจ็ (ฟ้องวนัที� ๒๖ สงิหาคม ๒๕๓๙) ใหจ้าํเลยใชค้า่ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

โดยกาํหนดคา่ทนายความ ๕,๐๐๐ บาท
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จาํเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พพิากษากลบั ใหย้กฟ้อง คา่ฤชาธรรมเนียมในศาลชั �นตน้และชั �นอุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั

โจทกฎ์กีา

ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ พเิคราะหแ์ลว้ ขอ้เทจ็จรงิที�คูค่วามมไิดโ้ตเ้ถยีงกนัในชั �นฎกีารบัฟังไดว้า่ จาํเลยทาํสญัญาแต่งตั �งโจทกเ์ป็น

ตวัแทนและนายหน้าใหซ้ื�อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ทนจาํเลย และใหโ้จทกม์อีาํนาจนําเงนิที�ไดจ้ากการซื�อขายหลกัทรพัย์

มาหกักลบลบหนี�กบัหนี�ที�จาํเลยเป็นหนี�โจทก ์ต่อมาวนัที� ๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ จาํเลยทาํหนงัสอืรบัสภาพหนี�ต่อโจทกย์อมรบัวา่ จาํเลย

เป็นหนี�โจทกจ์ากการซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละหนี�อื�น รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น ๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท และยอมเสยีดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ ๑๘ ต่อ

ปี ปัญหาตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของโจทกว์า่ โจทกม์อีาํนาจฟ้องเรยีกใหจ้าํเลยชาํระหนี�ตามหนงัสอืรบัสภาพหนี�เอกสารหมาย จ. ๓ หรอื

ไม ่โจทกม์เีจา้หน้าที�สนิเชื�อของโจทกซ์ึ�งดแูลบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องจาํเลยดว้ยเบกิความวา่ ในวนัที�จาํเลยทาํหนงัสอืแต่งตั �งโจทก์

เป็นตวัแทนซื�อขายหลกัทรพัยน์ั �น จาํเลยไดเ้ปิดบญัชซีื�อขายหลกัทรพัยแ์บบมารจ์ิ�น ซึ�งหมายความวา่เป็นการซื�อหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิ

เชื�อดว้ย จาํเลยสั �งซื�อหุน้บรษิทั ร. ๔ ครั �ง รวมเป็นเงนิ ๒,๑๙๓,๕๑๓ บาท ตามใบยนืยนัการซื�อขายหลกัทรพัยเ์อกสารหมาย จ. ๑๐

จาํเลยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วคนืแก่โจทกบ์างสว่น คงคา้งชาํระตน้เงนิและดอกเบี�ย รวมเป็นเงนิ ๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท ตามหลกัฐานการ

ผอ่นชาํระหนี�เอกสารหมาย จ. ๑๑ เหน็วา่ ตามใบยนืยนัการซื�อขายหลกัทรพัยเ์อกสารหมาย จ. ๑๐ เฉพาะรายการที� ๔ จาํนวน

๕,๐๐๐ หุน้ เป็นเงนิ ๑,๑๐๕,๕๐๐ บาท นั �น ไดม้กีารทาํหลกัฐานแสดงรายละเอยีดการผอ่นชาํระหนี�เอกสารหมาย จ. ๑๑ ระบุชื�อลกูคา้

คอืจาํเลยประเภทบญัชมีารจ์ิ�น ยอดเงนิที�คา้งตน้เงนิและดอกเบี�ย ณ วนัที� ๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ รวมเป็นเงนิ ๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท ตรง

กบัยอดเงนิตามหนงัสอืรบัสภาพหนี�เอกสารหมาย จ. ๓ ซึ�งมขีอ้ความระบุไวว้า่ เพยีง ณ วนัที� ๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ จาํเลยยอมรบัวา่เป็น

หนี�โจทกจ์ากการซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละหนี�อื�น ๆ รวมทั �งสิ�น ๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท จาํเลยไมไ่ดนํ้าสบืพยานหกัลา้งพยานหลกัฐาน

โจทกด์งักลา่ว คงมแีต่ตวัจาํเลยเบกิความกลา่วอา้งลอย ๆ วา่ จาํเลยลงลายมอืชื�อในหนงัสอืรบัสภาพหนี�ไปโดยยงัไมม่กีารกรอก

ขอ้ความ และตามคาํใหก้ารของจาํเลยเองกร็บัวา่ จาํเลยเปิดบญัชซีื�อขายหุน้แบบมารจ์ิ�น โดยมตีั �วสญัญาใชเ้งนิวางเป็นประกนัการ

ชาํระคา่หุน้ พยานหลกัฐานโจทกจ์งึมนํี�าหนกัรบัฟังน่าเชื�อถอืกวา่พยานหลกัฐานจาํเลย ขอ้เทจ็จรงิรบัฟังไดว้า่ จาํเลยสั �งโจทกซ์ื�อหลกั

ทรพัยห์ุน้บรษิทั ร. ให ้โดยใหโ้จทกเ์ป็นตวัแทนการซื�อขายหุน้แบบมารจ์ิ�นหรอืเงนิเชื�อ จาํเลยคา้งชาํระคา่หุน้และดอกเบี�ยรวมเป็นเงนิ

๕๑๙,๗๖๒.๖๘ บาท และจาํเลยทาํหนงัสอืรบัสภาพหนี�ยอมชาํระหนี�เงนิจาํนวนดงักลา่วต่อโจทก ์ดงันั �น เมื�อการซื�อขายหุน้ที�จาํเลย

คา้งชาํระนั �นตกลงกนัเป็นแบบมารจ์ิ�นหรอืเงนิเชื�อ ไมใ่ชแ่บบเงนิสด การที�โจทกด์าํเนินการขายหุน้และนําเงนิมาหกักลบลบหนี� ที�คา้ง

ชาํระจงึไมข่ดัต่อระเบยีบตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหส้มาชกิถอืปฏบิตัใินการเป็นตวัแทน

หรอืนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสดเอกสารหมาย ล. ๔ ขอ้ (๔) ดงัที�จาํเลยกลา่วอา้ง โจทกม์อีาํนาจฟ้องเรยีกใหจ้าํเลยชาํระหนี�

ตามหนงัสอืรบัสภาพหนี�เอกสารหมาย จ. ๓ ที�ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พพิากษายกฟ้องนั �น ศาลฎกีาไมเ่หน็พอ้งดว้ย ฎกีาของโจทกฟั์งขึ�น

พพิากษากลบั ใหบ้งัคบัคดไีปตามคาํพพิากษาศาลชั �นตน้ ใหจ้าํเลยใชค้า่ฤชาธรรมเนียมชั �นอุทธรณ์และฎกีาแทนโจทกโ์ดย

กาํหนดคา่ทนายความรวม ๑๐,๐๐๐ บาท.

(วฒันชยั โชตชิตูระกลู-อภชิาต สขุคัคานนท-์วธิวทิย ์หริญัรจุพิงศ)์

ศาลจงัหวดัสงขลา - นางสาวยวุสิสร์ช์ญา ยกซิ�ว
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ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายเฉลมิศกัดิ � บุญยงค์

แหลง่ที�มา กองผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �นตน้

หมายเหตุ


