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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 1659/2546 บรษิทั หลกัทรพัยเ์อกธาํรง จาํกดั (มหาชน โจทก์

นาย อุดม ดวงจนัทร์ จาํเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ป.ว.ิพ. มาตรา 55

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 98 (3)

จาํเลยฎกีาวา่โจทกก์ระทาํการฝ่าฝืนต่อประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเรื�องที�โจทกม์ไิดนํ้าหลกัทรพัยข์องจาํเลย

ออกขายในวนัที� 30 ตุลาคม 2539 แมโ้จทกจ์ะกระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนต่อประกาศดงักลา่วจรงิกเ็ป็นเรื�องระหวา่งตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยกบัโจทกซ์ึ�งเป็นสมาชกิจะดาํเนินการไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและประกาศดงักลา่วต่อไประหวา่งกนัเองหามผีลกระ

ทบต่อความรบัผดิของจาํเลยที�ทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ซึ�งโจทกใ์ชเ้ป็นมลูฟ้องคดนีี�ใหจ้าํเลยชาํระหนี�ตามหนงัสอืดงักลา่วไม ่อกีทั �งขณะ

ตกลงทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี� จาํเลยยอมรบัวา่เป็นหนี�โจทกต์ามจาํนวนที�ปรากฏในหนงัสอืรบัชาํระหนี�จรงิ แสดงใหเ้หน็วา่จาํเลย

ยอมรบัวา่โจทกม์ไิดก้ระทาํการใดอนัเป็นการเอาเปรยีบจาํเลยซึ�งเป็นลกูคา้เพราะหากจาํเลยเหน็วา่โจทกเ์อาเปรยีบจาํเลยแลว้ จาํเลย

คงไมท่าํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ดงักลา่วใหแ้ก่โจทก ์จาํเลยจงึไมอ่าจยกเอาเหตุแหง่ความเสยีเปรยีบดงักลา่วขึ�นโตแ้ยง้เพื�อใหพ้น้ความรบั

ผดิตามหนงัสอืรบัชาํระหนี�ดงักลา่วหนงัสอืรบัชาํระหนี�จงึใชบ้งัคบัแก่จาํเลยได ้หาตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์

มาตรา 150 ไม ่โจทกจ์งึมอีาํนาจฟ้องใหจ้าํเลยรบัผดิตามหนงัสอืรบัชาํระหนี�ได้

___________________________

โจทกฟ้์องและแกไ้ขคาํฟ้อง ขอใหบ้งัคบัจาํเลยชาํระเงนิจาํนวน 969,087.40 บาทพรอ้มดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 12.75 ต่อปี

ของตน้เงนิ 948,922.80 บาท นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่ชาํระเสรจ็แก่โจทก์

จาํเลยใหก้ารและแกไ้ขคาํใหก้าร ขอใหย้กฟ้อง

ศาลชั �นตน้พพิากษาใหจ้าํเลยชาํระเงนิ 948,922.80 บาท พรอ้มดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 12.75 ต่อปี นบัแต่วนัที� 11 มนีาคม

2540 จนกวา่จะชาํระเสรจ็แก่โจทก(์ดอกเบี�ยถงึวนัฟ้องวนัที� 12 พฤษภาคม 2540 ใหไ้มเ่กนิ 20,164.40 บาท)

จาํเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พพิากษาแกเ้ป็นวา่ ใหจ้าํเลยชาํระเงนิจาํนวน 948,922.80 บาทพรอ้มดว้ยดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 12.75 ต่อปี ของ

ตน้เงนิจาํนวน 907,968.69 บาท นบัตั �งแต่วนัที� 11 มนีาคม 2540 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสรจ็สิ�นแก่โจทก ์นอกจากที�แกใ้หเ้ป็นไป

ตามคาํพพิากษาของศาลชั �นตน้

จาํเลยฎกีา
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ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ "ขอ้เทจ็จรงิเบื�องตน้ที�คูค่วามไมโ่ตเ้ถยีงกนัชั �นฎกีาฟังไดว้า่โจทกเ์ป็นบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละเป็นสมาชกิ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย วนัที� 29

ธนัวาคม���� โจทกก์บัจาํเลยทาํสญัญานายหน้าและ/หรอืตวัแทนและใหกู้ย้มืเงนิเพื�อซื�อขายหลกัทรพัยต์ามเอกสารหมาย จ.� และ

จ.� ภายหลงันั �นจาํเลยสั �งใหโ้จทกซ์ื�อและขายหลกัทรพัยห์ลายรายการจนถงึวนัที� 30 ธนัวาคม 2539 จาํเลยทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ตาม

เอกสารหมาย จ.� ใหไ้วแ้ก่โจทก ์ต่อมาวนัที� 4 กุมภาพนัธ ์2540 และวนัที� 10 มนีาคม���� โจทกนํ์าหลกัทรพัยข์องจาํเลยที�วางไว้

เป็นประกนัออกขาย นําเงนิมาชาํระหนี�ตามหนงัสอืรบัชาํระหนี�

พเิคราะหแ์ลว้ มปัีญหาที�ตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของจาํเลยวา่ หนงัสอืรบัชาํระหนี�ตามเอกสารหมาย จ.� ตกเป็นโมฆะหรอืไม่

จาํเลยฎกีาวา่ หนงัสอืรบัชาํระหนี�ที�จาํเลยทาํใหแ้ก่โจทกไ์วด้งักลา่วเกดิขึ�นจากการที�โจทกไ์มป่ฏบิตัติามกฎหมายและโจทกม์เีจตนาเอา

เปรยีบจาํเลยซึ�งเป็นลกูคา้ เป็นการตอ้งหา้มมใิหโ้จทกก์ระทาํตามมาตรา 98(3) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

พ.ศ. 2535 จงึตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 150 นั �น ซึ�งจาํเลยนําสบืวา่ จาํเลยสั �งซื�อขายหุน้ผา่นโจทก์

ระหวา่งเดอืนมกราคม 2539 ถงึเดอืนเมษายน 2539 โดยมกีารวางตั �วสญัญาใชเ้งนิไวเ้ป็นประกนั ต่อมาหุน้มรีาคาลดลงโดยตลอด วนั

ที� 17 ตุลาคม 2539 โจทกเ์รยีกใหจ้าํเลยสง่หลกัประกนัเพิ�ม จาํเลยไดส้ง่หลกัประกนัเพิ�มและแจง้ใหโ้จทกนํ์าหุน้ออกขายทนัท ีต่อมา

เมื�อโจทกใ์หจ้าํเลยทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ตามเอกสารหมาย จ.� แลว้ จาํเลยทราบวา่โจทกไ์มป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบัและประกาศ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตามเอกสารหมาย ล.� ถงึ ล.� โดยวนัที� 29 ตุลาคม 2539 หลกัทรพัยท์ี�จาํเลยวางเป็นหลกัประกนัมี

ราคาลดตํ�ากวา่อตัราสว่นที�โจทกต์อ้งปฏบิตัติามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรื�องหลกัเกณฑว์ธิกีารและอตัราสว่นในการ

ใหกู้ย้มืเงนิเพื�อซื�อหลกัทรพัยโ์ดยมหีลกัทรพัยม์าวางเป็นประกนั ฉบบัลงวนัที� 16 ตุลาคม 2535 ขอ้ 4(4) และฉบบัลงวนัที� 9 มนีาคม

2538 ขอ้ 3 เอกสารหมาย ล.� และ ล.� คอืหลกัทรพัยม์รีาคาลดตํ�ากวา่รอ้ยละ 15 ซึ�งโจทกจ์ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายคอืบงัคบัขาย

หลกัทรพัยใ์นวนัรุง่ขึ�นคอืวนัที� 30 ตุลาคม 2539 จะไดเ้งนิจาํนวน 1,848,850 บาท เมื�อหกัคา่ธรรมเนียมออกจาํนวน 9,244.25 บาท

แลว้ จาํเลยมเีงนิจากการขายหลกัทรพัยม์ากกวา่หนี�เงนิที�จาํเลยตอ้งชาํระใหแ้ก่โจทกต์ามหนงัสอืรบัชาํระหนี�เอกสารหมาย จ.�เหน็วา่

ฎกีาของจาํเลยที�วา่โจทกก์ระทาํการฝ่าฝืนต่อประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เอกสารหมาย ล.� ในเรื�องที�โจทกม์ไิดนํ้าหลกั

ทรพัยข์องจาํเลยออกขายในวนัที� 30 ตุลาคม 2539 แมโ้จทกจ์ะกระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนต่อประกาศดงักลา่วตามที�จาํเลยอา้งจรงิ ก็

เป็นเรื�องระหวา่งตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกบัโจทกซ์ึ�งเป็นสมาชกิจะดาํเนินการไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและประกาศดงักลา่ว

ต่อไประหวา่งกนัเองหามผีลกระทบต่อความรบัผดิของจาํเลยที�ทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ตามเอกสารหมาย จ.�ซึ�งโจทกใ์ชเ้ป็นมลูฟ้องคดี

นี�ใหจ้าํเลยชาํระหนี�ตามหนงัสอืดงักลา่วไม ่หนงัสอืรบัชาํระหนี�ตามเอกสารหมาย จ.� จงึหาตกเป็นโมฆะเพราะเหตุดงักลา่ว โจทกจ์งึมี

อาํนาจฟ้องจาํเลยใหร้บัผดิตามหนงัสอืรบัชาํระหนี�ดงักลา่วได ้สว่นฎกีาของจาํเลยที�วา่ โจทกก์ระทาํการอนัเป็นการเอาเปรยีบจาํเลย

ซึ�งเป็นลกูคา้โดยใหจ้าํเลยทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ตามเอกสารหมาย จ.� ขึ�น เป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา 98(3) แหง่พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 จงึตกเป็นโมฆะ เหน็วา่ ที�จาํเลยฎกีาวา่ หากโจทกข์ายหลกัทรพัยข์องจาํเลยวนัที� 30

ตุลาคม 2539 จาํเลยจะไดเ้งนิมากกวา่ภาระหนี�ที�ตอ้งใชใ้หแ้ก่โจทกเ์สยีอกีนั �น ขณะทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ตามเอกสารหมาย จ.� เมื�อ

วนัที� 30 ธนัวาคม 2539 ซึ�งเป็นเวลาภายหลงัที�จาํเลยอา้งวา่ตนเองเสยีเปรยีบประมาณ 2 เดอืนแต่จาํเลยกม็ไิดโ้ตแ้ยง้ใด ๆ ขณะ

ตกลงทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�และยอมรบัวา่เป็นหนี�โจทกต์ามจาํนวนที�ปรากฏในหนงัสอืรบัชาํระหนี�ดงักลา่วจรงิ ทั �งตามขอ้ 1 ในหนงัสอื

รบัชาํระหนี�ดงักลา่ว จาํเลยยอมรบัวา่ "บรรดาภาระหนี�เงนิกูย้มืเพื�อซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืความรบัผดิต่าง ๆ ที�ไดม้ขี ึ�นจากการ

ซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละหลกัฐานหรอืเอกสารแหง่หนี�ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งหรอืเกี�ยวเนื�องกบัสญัญา MARGIN ดงักลา่วที�มขี ึ�นก่อนและ/

หรอืในขณะทาํหนงัสอืฉบบันี� เป็นรายการที�ถกูตอ้งและมผีลผกูพนัและสมบรูณ์ตามกฎหมายทกุประการลกูคา้จะไมย่กเอาเหตุของ

ความไมส่มบรูณ์ของภาระหนี�ความรบัผดิและหลกัฐานเอกสาร หรอืเหตุอื�นใดขึ�นโตแ้ยง้กบับรษิทัโดยเดด็ขาด" เชน่นี�แสดงใหเ้หน็วา่
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จาํเลยยอมรบัวา่โจทกม์ไิดก้ระทาํการใดอนัเป็นการเอาเปรยีบจาํเลยซึ�งเป็นลกูคา้ เพราะหากจาํเลยเหน็วา่โจทกเ์อาเปรยีบจาํเลยแลว้

จาํเลยคงไมท่าํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ดงักลา่วใหแ้ก่โจทก ์ดงันั �น จาํเลยจงึไมอ่าจยกเอาเหตุแหง่ความเสยีเปรยีบดงักลา่วขึ�นโตแ้ยง้เพื�อให้

พน้ความรบัผดิตามหนงัสอืรบัชาํระหนี�ดงักลา่ว หนงัสอืรบัชาํระหนี�ตามเอกสารหมาย จ.� จงึใชบ้งัคบัแก่จาํเลยไดห้าตกเป็นโมฆะตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยม์าตรา 150 ดงัฎกีาของจาํเลยไม ่โจทกจ์งึมอีาํนาจฟ้องใหจ้าํเลยรบัผดิตามหนงัสอืรบัชาํระหนี�ตาม

เอกสารหมาย จ.� ไดส้าํหรบัฎกีาของจาํเลยที�วา่ ประเดน็ขอ้พพิาทขอ้ 1 และขอ้ 2 กเ็ชน่เดยีวกนั จาํเลยไดนํ้าพยานหลกัฐานเขา้สบื

ในคดไีดส้มตามขอ้ต่อสูข้องจาํเลยเมื�อศาลฎกีาฟังวา่โจทกไ์มม่อีาํนาจฟ้องเพราะเหตุหนงัสอืรบัชาํระหนี� โจทกท์าํขึ�นโดยฝ่าฝืน

กฎหมายและเอาเปรยีบจาํเลยกไ็มจ่าํเป็นตอ้งวนิิจฉยัประเดน็ขอ้พพิาทขอ้ 1 และขอ้ 2 ต่อไปนั �น เหน็วา่ สองประเดน็ดงักลา่วที�ศาล

อุทธรณ์วนิิจฉยัคอืหนี�ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระหรอืไม ่และโจทกเ์ป็นฝ่ายผดิสญัญาโดยบงัคบัขายหลกัทรพัยไ์ปก่อนวนัที� 5 กุมภาพนัธ์

2540 ซึ�งเป็นวนักาํหนดชาํระหนี�งวดแรกหรอืไม ่แต่จาํเลยกม็ไิดฎ้กีาโตแ้ยง้คดัคา้นคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์ในสองประเดน็ดงักลา่ว

จงึเป็นฎกีาที�ไมช่ดัแจง้ ศาลฎกีาไมร่บัวนิิจฉยัสองประเดน็ดงักลา่ว ที�ศาลอุทธรณ์พพิากษามานั �นชอบแลว้ ศาลฎกีาเหน็พอ้งดว้ย ฎกีา

ของจาํเลยฟังไมข่ึ�น"

พพิากษายนื

(วรีะศกัดิ � รุง่รตัน์-วสนัต ์สรอ้ยพสิทุธิ �-วบิลูย ์มอีาสา)

แหลง่ที�มา สาํนกังานสง่เสรมิงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �นตน้

หมายเหตุ

การจดัตั �งตลาดหลกัทรพัยก์เ็พื�อสง่เสรมิการลงทนุและการพฒันาตลาดทนุในราชอาณาจกัร จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระ

ราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พ.ศ. 2517 ทั �งนี�เหตุผลในการประกาศใช ้พระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่วนี�คอื โดยมคีวาม

จาํเป็นตอ้งจดัใหม้กีารตลาดหรอืสถานที�อนัเป็นศนูยก์ลางซื�อหรอืขายหลกัทรพัยท์ี�มสีภาพสมบรูณ์ภายใตก้ารควบคมุของทางการ

อยา่งใกลช้ดิ และมมีาตรการอนัเหมาะสมเพื�อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนสว่นรวมเพื�อเป็นการระดมเงนิทนุในการพฒันาประเทศ

และการพฒันาตลาดทนุแมต่้อมามพีระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยฉ์บบัต่อ ๆ มา กใ็หเ้หตุผลในการประกาศใชส้รปุไดว้า่ เพื�อใหม้ี

การคุม้ครองบุคคลที�ทาํการซื�อขายหลกัทรพัยไ์ดอ้ยา่งหมาะสมทั �งฝ่ายที�เป็นสมาชกิในตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํหรบัผูท้ี�ทาํการซื�อหรอื

ขายหลกัทรพัยข์องตนในตลาดหลกัทรพัย ์เชน่ การโอนการจดทะเบยีนหลกัทรพัย ์เฉพาะอยา่งยิ�งยงัไมม่บีทบญัญตัคิวบคมุการซื�อ

ขายหลกัทรพัยโ์ดยเป็นการอาํพรางหรอืในลกัษณะต่อเนื�องโดยมเีจตนาเพื�อสรา้งราคาของหลกัทรพัยใ์หไ้มต่รงต่อสภาพปกตขิอง

ตลาด การซื�อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบุคคลผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งหน้าที�ที�สามารถลว่งรูข้อ้เทจ็จรงิอนัเป็นการเอาเปรยีบบุคคลภายนอก
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การเสนอหรอืขายหลกัทรพัยล์ว่งหน้าโดยไมม่หีลกัทรพัยอ์ยูใ่นครอบครอง และการซื�อหรอืขายหลกัทรพัยโ์ดยแพรข่า่ววา่ราคาของ

หลกัทรพัยจ์ะขึ�นหรอืลง เพราะมกีารสรา้งราคา ฯลฯ เป็นตน้ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดเ้ป็นไป

โดยเป็นผลดต่ีอเศรษฐกจิของประเทศจงึการตราพระราชบญัญตัฉิบบัต่อมาเพื�อใหเ้หมาะสม และสามารถควบคมุการกระทาํดงักลา่ว

ไดแ้ละแมแ้ต่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กม็เีหตุผลในการประกาศใชว้า่ เพื�อการพฒันาตลาดทนุของ

ประเทศและพฒันาตลาดหลกัทรพัยไ์ดก้วา้งขวาง และใชเ้ป็นเครื�องมอืในการระดมทนุใหม้มีาตรการที�จะคุม้ครองผลประโยชน์ของผู้

ลงทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึสมควรมกีฎหมายและหน่วยงานที�เป็นศนูยร์วมในการกาํกบัดแูลและพฒันาการลงทนุ เมื�อพจิารณา

ถงึเหตุผลของการประกาศใชก้ฎหมายดงักลา่วแลว้ เหน็ไดว้า่เป็นการคุม้ครองผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิของประเทศ และพฒันาการ

ลงทนุอนัเป็นปัจจยัสาํคญั กลา่วโดยเฉพาะมกีารกาํกบัดแูล เพื�อมใิหม้กีารเอาเปรยีบซึ�งกนัและกนัทั �งเป็นการคุม้ครองผูล้งทนุสว่นหนึ�ง

ดว้ย ดงันั �น พระราชบญัญตัฉิบบันี�จงึเป็นกฎหมายในลกัษณะที�บญัญตัถิงึสทิธขิองบุคคลในทางแพง่เกี�ยวกบัหนี�สนิระหวา่งผูล้งทนุ ซึ�ง

เป็นตวัการและบรษิทัสมาชกิ ซึ�งเป็นนายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยท์ี�เป็นตวัแทนแลว้ ยงัเป็นกฎหมายที�บญัญตัถิงึการจดัตั �ง

ตลาดหลกัทรพัยค์ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์การดาํเนินงาน การกาํกบัและควบคมุ รวมถงึการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมเกี�ยวกบัการ

ซื�อขายหลกัทรพัย ์และบทกาํหนดโทษในการฝ่าฝืนบทบญัญตัต่ิาง ๆ มขีอ้พจิารณาเกี�ยวกบัขอ้วนิิจฉยัของคาํพพิากษาฎกีาที�

หมายเหตุนี� จาํเลยทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี� สว่นที�ขาดทนุในการซื�อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ต่อมาทราบวา่โจทกไ์มป่ฏบิตัติาม

ประกาศตลาดหลกัทรพัย ์เรื�องการบงัคบัขายหลกัทรพัยท์ี�เป็นประกนั เมื�อหลกัทรพัยท์ี�จาํเลยวางเป็นหลกัประกนัมรีาคาลดตํ�ากวา่

อตัราสว่นที�โจทกต์อ้งปฏบิตัติามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กลา่วคอื บรษิทัสมาชกิฯ จะตอ้งบงัคบัขายหลกัทรพัยท์ี�

ลกูคา้วางประกนัเมื�อมมีลูคา่ลดตํ�าลงกวา่รอ้ยละ 15 จาํเลยจงึไมย่อมชาํระหนี�ตามหนงัสอืรบัชาํระหนี�ดงักลา่ว ปัญหาที�ศาลฎกีาคดนีี�

วนิิจฉยัจงึมเีพยีงวา่ หนงัสอืรบัชาํระหนี�ที�จาํเลยทาํใหแ้ก่โจทกด์งักลา่ว เกดิขึ�นจากการที�โจทกไ์มป่ฏบิตัติามกฎหมายและตกเป็นโมฆะ

หรอืไม ่จะเหน็ไดว้า่ แมโ้จทกจ์ะไมบ่งัคบัขายหุน้ที�เป็นประกนัเมื�อมลูคา่ของหุน้ลดตํ�ากวา่อตัราตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยกต็ามแต่กเ็ป็นกรณทีี�จาํเลยยอมทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ใหแ้ก่โจทกไ์วโ้ดยชอบก่อนการบงัคบัขายหลกัทรพัยแ์ลว้ ทั �งโจทก์

ฟ้องจาํเลยตามหนงัสอืรบัชาํระหนี�นั �น แสดงวา่หนี�ดงักลา่วชอบดว้ยกฎหมาย และพอจะถอืไดว้า่จาํเลยซึ�งเป็นตวัการไดใ้หค้วาม

ยนิยอมแก่โจทกซ์ึ�งเป็นตวัแทนกระทาํการตามที�จาํเลยทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�ได ้ก่อนทาํหนงัสอืรบัชาํระหนี�จาํเลยไมเ่คยโตแ้ยง้เลยวา่

หนี�ดงักลา่วไมช่อบดว้ยกฎหมายและเป็นการเอาเปรยีบจาํเลยเฉพาะอยา่งยิ�งเกี�ยวกบัการบงัคบัขายหลกัทรพัย ์เคยมกีารผอ่นปรนมิ

ใหม้กีารบงัคบัขายได ้แต่น่าจะตอ้งเป็นความยนิยอมกนัทั �งสองฝ่าย ซึ�งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหบ้รษิทัฯตวัแทนพจิารณาใชด้ลุพนิิจ

เป็นราย ๆ ไป เมื�อลกูคา้ผูล้งทนุมคีาํรอ้งขอผอ่นปรนการบงัคบัขายแต่หากไมม่กีารรอ้งขอผอ่นปรนจากผูล้งทนุแลว้ บรษิทัฯ ตวัแทน

จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย จะใชส้ทิธผิอ่นปรนไมบ่งัคบัขายเองไมไ่ด ้เพราะมฉิะนั �นแลว้กจ็ะเป็นการยกเลกิหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตาม

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยด์งักลา่ว ดงันั �น การที�หนงัสอืรบัชาํระหนี�ของจาํเลยระบุวา่ หนี�ที�มขี ึ�นจากการซื�อขายหลกัทรพัยก์่อนหรอื

และขณะทาํหนงัสอืฉบบันี�เป็นรายการที�ถกูตอ้ง และมผีลผกูพนัสมบรูณ์ตามกฎหมายทกุประการลกูคา้จะไมย่กเอาเหตุของความไม่

สมบรูณ์ของภาระหนี� ความรบัผดิและหลกัฐานเอกสารหรอืเหตุอื�นใดขึ�นโตแ้ยง้กบับรษิทัโดยเดด็ขาด แสดงวา่จาํเลยยอมรบัการผอ่น

ปรนในเรื�องการบงัคบัขายแลว้ การที�ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่หนงัสอืรบัชาํระหนี� จงึใชบ้งัคบัแก่จาํเลยไดจ้งึน่าจะชอบแลว้ เพราะมใิชก่าร

เอาเปรยีบลกูคา้ตามมาตรา 98(3) ดงัจาํเลยอา้ง แต่หากขอ้เทจ็จรงิ เป็นกรณทีี�เป็นการกระทาํที�ฝ่าฝืนและเป็นความผดิตามพระราช

บญัญตัติลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรา 113 โดยตรง และไมม่ปีระเดน็เกี�ยวกบัหนงัสอืรบัชาํระหนี�แลว้ มขีอ้สงัเกตวา่ผลของคดอีาจจะ

เปลี�ยนไปหรอืไม ่เพราะการไมป่ฏบิตัติามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรื�องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และอตัราสว่นในการ

ใหกู้ย้มืเงนิเพื�อซื�อหลกัทรพัยโ์ดยมหีลกัทรพัยว์างประกนั ซึ�งออกตามความพระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรา 113 และมโีทษ

ตามมาตรา 282,283 แมท้างอาญาจะถอืวา่เป็นความผดิเกี�ยวกบัรฐัดว้ยกต็าม แต่การกระทาํของบรษิทัซึ�งเป็นสมาชกิ

ตลาดหลกัทรพัย ์กระทาํความผดิเป็นเหตุใหผู้ล้งทนุไดร้บัความเสยีหายผูล้งทนุจงึเป็นผูเ้สยีหายในความผดิฐานดงักลา่วอกีดว้ย (คาํ
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พพิากษาฎกีาที� 2689/2526) เฉพาะอยา่งยิ�งคาํพพิากษาศาลฎกีาที� 3571/2526 วนิิจฉยัวา่ พระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยฯ์ไมม่ี

บทบญัญตัใิดหา้มประชาชน ซึ�งไดร้บัความเสยีหายเป็นโจทกฟ้์องในความผดิทางอาญาและการประกาศใชก้ฎหมายฉบบันี� กเ็พื�อ

คุม้ครองประโยชน์ของประชาชนสว่นรวมโจทกจ์งึเป็นผูเ้สยีหายและมอีาํนาจฟ้องจาํเลยในความผดิตามพระราชบญัญตัดิงักลา่วได้

สาํหรบัความรบัผดิทางแพง่ ขอ้พพิาทกนัเรื�องหนี�คา่หุน้ที�ลกูคา้ตั �งใหบ้รษิทัฯเป็นนายหน้าตวัแทนซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย ์บท

กฎหมายที�ยกมาปรบัแก่คดคีอืเรื�องตวัการตวัแทนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 807 ตวัแทนตอ้งดาํเนินการตาม

ทางที�เคยทาํกนัมาในกจิการคา้ขายอนัเขาใหต้นทาํอยูน่ั �น เป็นการแสดงชดัแจง้วา่ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายที�บญัญตัไิวใ้นเรื�องนั �น ๆ

ดว้ย การที�บรษิทัฯ ซึ�งเป็นสมาชกิตลาดหลกัทรพัยไ์มบ่งัคบัขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้ที�วางเป็นประกนั เมื�อมลูคา่ของหุน้ลดตํ�าลงกวา่

อตัราที�ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด แต่กลบับงัคบัขายภายหลงัที�มลูคา่ของหุน้นั �นลดตํ�าลงไปกวา่นั �นอกี เป็นการฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัิ

ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยซ์ึ�งออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย พระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยม์าตรา 113 ซึ�งเป็นหน้าที�ขอ

งบรษิทัฯ สมาชกิจะตอ้งบงัคบัขายตามกฎหมายทนัท ีเมื�อเขา้หลกัเกณฑด์งักลา่ว โดยลกูคา้ไมจ่าํตอ้งสั �งขายหรอืลกูคา้จะหา้มไมใ่ห้

ขายกไ็มไ่ดต้อ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เมื�อบรษิทัสมาชกิฯ ซึ�งเป็นตวัแทนฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎหมายดงักลา่ว ทาํใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่ลกูคา้ซึ�งเป็นตวัการบรษิทัสมาชกิฯตอ้งรบัผดิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 812 ประกอบกบัหนี�นั �น

ยอ่มเกดิจากนิตกิรรมอนัไมช่อบดว้ยกฎหมายและเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 150 ผลของคดตีามขอ้

เทจ็จรงิที�ยกขึ�นนี� น่าจะตอ้งเปลี�ยนไปจากแนววนิิจฉยัของคาํพพิากษาศาลฎกีาฉบบัที�หมายเหตุนี� สวุรรณ ตระการพนัธุ์


