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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 3001/2548 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมไทยพาณชิย ์จาํกดั โจทก์

บรษิทัพรอ็พเพอรต์ี�เพอรเ์ฟค จาํกดั (มหาชน) จาํเลย

ป.ว.ิพ. มาตรา 55

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 117, 124, 125

การจดัการและการรบัผดิชอบในการดาํเนินการของกองทนุรวมเป็นอาํนาจของบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ�งไดร้บัอนุญาตจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจ้ดัตั �งและจดัการกองทนุรวมตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 117

ประกอบดว้ยมาตรา 124 วรรคสอง และมาตรา 125 (1) บรษิทัหลกัทรพัยโ์จทกจ์งึมอีาํนาจฟ้องจาํเลยซึ�งปฏบิตัผิดิเงื�อนไขตาม

หนงัสอืขอ้สนเทศเสนอขายหุน้กูต่้อกองทนุรวมได ้มใิชก่องทนุรวมจะตอ้งฟ้องคดเีองในนามของกองทนุรวมซึ�งเป็นนิตบุิคคล

___________________________

โจทกฟ้์องวา่ โจกทเ์ป็นผูจ้ดัตั �งกองทนุรวมไทยพาณชิยท์นุทว ี2 และกองทนุรวมไทยพาณชิยส์ะสมทรพัยก์า้วหน้า เมื�อวนัที�

5 กนัยายน 2537 โจทกซ์ื�อหุน้กูข้องจาํเลยในนามของกองทนุรวมไทยพาณชิยท์นุทว ี2 จาํนวน 20,000 หน่วย มลูคา่รวม

20,000,000 บาท และวนัที� 14 พฤษภาคม 2540 โจทกซ์ื�อหุน้กูข้องจาํเลยในนามกองทนุรวมไทยพาณชิยส์ะสมทรพัยก์า้วหน้าจาํนวน

30,000 หน่วย มลูคา่ 30,000,000 บาท หุน้กูด้งักลา่วมกีาํหนดอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัที�จาํเลยออกหุน้กูค้อืวนัที� 5 สงิหาคม 2537 ครบ

กาํหนดไถ่ถอนวนัที� 4 สงิหาคม 2542 จาํเลยตกลงใหด้อกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กูโ้ดยกาํหนดชาํระดอกเบี�ยปีละ 2

ครั �ง ในวนัที� 5 กุมภาพนัธ ์และวนัที� 5 สงิหาคม ของทกุปีตลอดอายหุุน้กู ้ต่อมาจาํเลยผดินดัไมช่าํระดอกเบี�ยประจาํงวดวนัที� 5

กุมภาพนัธ ์2541 โจทกม์สีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกาํหนดและโจทกไ์ดด้าํเนินการยื�นคาํขอไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้จาํเลยจงึตอ้งไถ่ถอน

หุน้กูใ้นมลูคา่หน่วยละ 990.74 บาท รวมเป็นเงนิ 49,537,000 บาท พรอ้มดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี นบัถงึวนัฟ้องเป็นเงนิ

8,998,090.69 บาท รวมเป็นเงนิ 58,535,090.69 บาท ขอใหบ้งัคบัจาํเลยชาํระเงนิจาํนวน 58,535,090.69 บาท พรอ้มดอกเบี�ยอตัรา

รอ้ยละ 15 ต่อปี ของตน้เงนิ 49,537,000 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่ชาํระเสรจ็แก่โจทก์

จาํเลยใหก้ารวา่ โจทกไ์มม่อีาํนาจฟ้องเพราะกองทนุรวมไทยพาณชิยท์นุทว ี2 และกองทนุรวมไทยพาณชิยส์ะสมทรพัย์

กา้วหน้าเป็นนิตบุิคคลไมไ่ดม้อบอาํนาจใหโ้จทกฟ้์องคดแีทน ขอใหย้กฟ้อง

ศาลชั �นตน้พพิากษาใหจ้าํเลยชาํระเงนิจาํนวน 49,537,000 บาท พรอ้มดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที� 24

เมษายน 2541 จนกวา่ชาํระเสรจ็แก่โจทก ์กบัใหจ้าํเลยใชค้า่ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์โดยกาํหนดคา่ทนายความ 45,000 บาท

จาํเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พพิากษายนื ใหจ้าํเลยใชค้า่ทนายความชั �นอุทธรณ์ 30,000 บาท แทนโจทก์

จาํเลยฎกีา
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ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ "ขอ้เทจ็จรงิฟังยตุโิดยคูค่วามมไิดโ้ตแ้ยง้กนัในชั �นฎกีาวา่ โจทกเ์ป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัจาํกดั มี

วตัถุประสงคป์ระกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทนุตามหนงัสอืรบัรองเอกสารหมาย จ.� โจทกม์อบอาํนาจใหน้างสาว

ไปรดา เจรญิไทยทว ีเป็นผูด้าํเนินคดแีทนตามหนงัสอืมอบอาํนาจเอกสารหมาย จ.� โจทกไ์ดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตั �งและจดัการโครงการ

กองทนุรวมไทยพาณชิยท์นุทว ี2 และโครงการกองทนุรวมไทยพาณชิยส์ะสมทรพัยก์า้วหน้า เพื�อระดมทนุโดยแบง่กองทนุออกเป็น

หน่วยเรยีกวา่ "หน่วยลงทนุ" จาํหน่ายแก่ประชาชน แลว้นําเงนิที�ไดจ้ากการจาํหน่ายลงทนุนั �นไปลงทนุในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื�น

หรอืไปหาดอกผลโดยวธิอีื�นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 117 และโจทกไ์ดจ้ดทะเบยีนกอง

ทรพัยส์นิของโครงการกองทนุรวมไทยพาณชิยท์นุทว ี2 และโครงการกองทนุรวมไทยพาณชิยส์ะสมทรพัยก์า้วหน้า เป็นกองทนุรวม

ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 124 แลว้ ตามหนงัสอืรบัรองเอกสารหมาย จ.� และ จ.� โจทก์

ไดแ้ต่งตั �งใหธ้นาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์กองทนุรวมเอกสารหมาย จ.�� และ จ.�� จาํเลยเป็นนิตบุิคคล

ประเภทบรษิมัมหาชนจาํกดั ตามหนงัสอืรบัรองเอกสารหมาย จ.� เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2537 ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

จาํเลย ครั �งที� 2/2537 มมีตใิหอ้อกหุน้กูป้ระเภทไมม่หีลกัประกนัเสนอขายแก่นกัลงทนุเฉพาะรายมมีลูคา่รวมประมาณ 1,800,000,000

บาท แบง่เป็น 1,800,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 1,000 บาท อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 5 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบี�ยปีละ 2 ครั �ง ทกุวนัที�

5 กุมภาพนัธ ์และวนัที� 5 สงิหาคมตลอดอายขุองหุน้กู ้5 ปี ตามหนงัสอืขอ้สนเทศเสนอขายหุน้กูเ้อกสารหมาย จ.�� โดยจาํเลยแต่งตั �ง

ใหบ้รษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยก์รงุเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีนและตวัแทนการจา่ยเงนิหุน้กูข้องจาํเลย ตามสญัญาแต่ง

ตั �งนายทะเบยีนและตวัแทนจา่ยเงนิเอกสารหมาย จ.�� เมื�อวนัที� 5 สงิหาคม 2537 กองทนุรวมไทยพาณชิยท์นุทว ี2 ไดซ้ื�อหุน้กูข้อง

จาํเลยจาํนวน 20,000 หน่วย เป็นเงนิ 20,000,000 บาท ตามทะเบยีนถอืหุน้กูเ้อกสารหมาย จ.�� และภาพถ่ายใบหุน้กูเ้อกสารหมาย

จ.�� และเมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2537 กองทนุรวมไทยพาณชิยส์ะสมทรพัยก์า้วหน้าไดซ้ื�อหุน้กูข้องจาํเลยจาํนวน 30,000 บาท เป็น

เงนิ 30,000,000 บาท ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้กูเ้อกสารหมาย จ.�� และภาพถ่ายใบหุน้กูเ้อกสารหมาย จ.�� จาํเลยไมไ่ดจ้า่ยดอกเบี�ย

ของหุน้กูป้ระจาํงวดวนัที� 5 กุมภาพนัธ ์2541 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูเ้ป็นการผดิเงื�อนไขตามหนงัสอืขอ้สนเทศเสนอขายหุน้กูข้อ้ 1.16.2

กองทนุรวมทั �งสองมสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้ของจาํเลยจาํนวน 50,000 หุน้ก่อนกาํหนด ในมลูคา่หุน้ละ 990.74 บาท เป็นเงนิ 49,537,000

บาท และจาํเลยตอ้งรบัผดิชาํระดอกเบี�ยสาํหรบัตน้เงนิดงักลา่วในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที� 24 เมษายน 2541 อนัเป็นวนัที�

จาํเลยผดินดัไมย่อมไถ่ถอนหุน้กูใ้หแ้ก่กองทนุรวมทั �งสอง

คดมีปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัตามฎกีาของจาํเลยประการเดยีววา่ โจทกม์อีาํนาจฟ้องหรอืไม ่โดยจาํเลยฎกีาวา่ กองทนุรวมไทย

พาณชิยท์นุทว ี2 และกองทนุรวมไทยสะสมทรพัยก์า้วหน้าเป็นกองทนุรวมที�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้จงึมสีภาพเป็นนิตบุิคคลตามพระราช

บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 124 วรรคสอง กองทนุรวมทั �งสองจะตอ้งเป็นผูฟ้้องคดนีี�เองในนามของกอง

ทนุรวมทั �งสองนั �น เหน็วา่ กองทนุรวมเป็นการออกหน่วยลงทนุของแต่ละโครงการจาํหน่ายแก่ประชาชน เพื�อนําเงนิที�ไดจ้ากการ

จาํหน่ายหน่วยลงทนุนั �นไปลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�น หรอืไปหาดอกผลโดยวธิอีื�น เพื�อหากาํไรมาแบง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุการจดัการกองทนุรวมเป็นธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทหนึ�ง การขอจดัตั �งกองทนุรวมจงึตอ้งกะทาํโดยบรษิทัหลกัทรพัย ์โจทกเ์ป็น

บรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ�งไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหจ้ดัตั �งและจดัการ

กองทนุรวมไทยพาณชิยท์นุทว ี2 และกองทนุไทยพาณชิยส์มสะทรพัยก์า้วหน้าแลว้ โจทกจ์ะตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขและวธิกีารจดัการ

กองทนุรวมตามที�บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� หมวดที� 4 ธรุกจิหลกัทรพัย ์สว่นที� 7 การ

จดัการกองทนุรวม ตั �งแต่มาตรา 117 ถงึมาตรา 132 โดยโจทกไ์ดจ้ดัใหธ้นาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์

ของกองทนุรวมทั �งสอง ตามเงื�อนไขที�บญัญตัไิวใ้นมาตรา 121 และ 122 และไดจ้ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของกองทนุรวมทั �งสองเป็นก

องทนุรวมกบักาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเงื�อนไขที�บญัญัตัไิวใ้นมาตรา 124 วรรคหนึ�งแลว้ แต่ผูด้แูลผล ประโยชน์ของกอง
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ทนุรวมมหีน้าที�เสมอืนเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในการตดิตามดแูลใหบ้รษิทัหลกัทรพัยป์ฏบิตัจิดัการกองทนุรวมตามหลกั

เกณฑข์องกฎหมายโดยเครง่ครดั และมอีาํนาจฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัหลกัทรพัยป์ฏบิตัหิน้าที�ของตนหรอืฟ้องเรยีกคา่สนิไหม

ทดแทนจากบรษิทัหลกัทรพัย ์อนัเป็นการใชส้ทิธคิวบคมุบรษิทัหลกัทรพัยเ์พื�อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเทา่นั �น ผูด้แูลผล

ประโยชน์ดงักลา่วมไิดม้อีาํนาจในการจดัการกองทนุรวม สว่นการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของกองทนุรวมตามที�มาตรา 124 วรรค

สอง บญัญตัวิา่ "กองทนุรวมที�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ใหเ้ป็นนิตบุิคคลซึ�งมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหบ้รษิทัหลกัทรพัยนํ์าทรพัยส์นิของกองทนุ

รวมไปลงทนุตามโครงการจดัตั �งกองทนุรวมตามที�ไดร้บัอนุมตัโิดยใหบ้รษิทัหลกัทรพัยเ์ป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการของกองทนุ

รวม" นั �น กเ็นื�องจากกองทนุรวมแต่ละกองทนุมโีครงการและนโยบายในการลงทนุหาผลประโยชน์ที�แตกต่างกนั และการจดัการ

กองทนุรวมแต่ละกองทนุบรษิทัหลกัทรพัยต์อ้งจดัการใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนัที�ทาํไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งเครง่ครดั ตามที�บญัญตัไิวใ้นมาตรา 125 (1) การกาํหนดให้

กองทนุรวมที�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้เป็นนิตบุิคคล จงึเป็นเพยีงการแยกหน่วยลงทนุซึ�งเป็นทรพัยส์นิของแต่ละกองทนุรวมออกจากกนั

เพื�อใหบ้รษิทัหลกัทรพัยนํ์าสนิทรพัยส์นิของกองทนุรวมแต่ละกองทนุไปหาผลประโยชน์ตามโครงการจดัการกองทนุรวมที�ไดร้บัอนุมตัิ

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํหรบักองทนุรวมนั �น ผลประโยชน์ที�ไดม้าจากการจดัการกองทนุรวมใดกต็กเป็นทรพัยส์นิ

ของกองทนุรวมนั �น และเป็นการแยกกองทรพัยส์นิของกองทนุรวมซึ�งเป็นทรพัยส์นิของผูถ้อืหน่วยลงทนุในแต่ละกองทนุรวมต่างหาก

จากกองทรพัยส์นิของบรษิทัหลกัทรพัยท์ี�เป็นผูจ้ดัการ เป็นการคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุในแต่ละกองทนุรวมเทา่นั �น

การจดัการและการรบัผดิชอบในการดาํเนินการของกองทนุรวมเป็นอาํนาจของบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ�งไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ใหจ้ดัตั �งและจดัการกองทนุรวม ตามมาตรา 117 ประกอบดว้ยมาตรา 124 วรรคสอง และมาตรา 125 (1) บรษิทั

หลกัทรพัยโ์จทกจ์งึมอีาํนาจฟ้องจาํเลยซึ�งปฏบิตัผิดิเงื�อนไขตามหนงัสอืขอ้สนเทศเสนอขายหุน้กูต่้อกองทนุรวมทั �งสองเป็นคดนีี�ได้

ศาลอุทธรณ์วนิิจฉยัปัญหาขอ้นี�ชอบแลว้ ที�จาํเลยฎกีาวา่กองทนุรวมทั �งสองจะตอ้งเป็นผูฟ้้องคดนีนี�เองในนามของกองทนุรวมทั �งสอง

นั �นฟังไมข่ึ�น"

พพิากษายนื คา่ฤชาธรรมเนียมชั �นฎกีาใหเ้ป็นพบั

(สมคกัดิ � เนตรมยั-สายนัต ์สรุสมภพ-สรุพล เจยีมจไูร)

แหลง่ที�มา เนตบิณัฑติยสภา

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �นตน้

หมายเหตุ
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กองทนุรวมมสีภาพเป็นนิตบุิคลตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 124 วรรคสอง กองทนุรวมจงึ

มอีาํนาจเป็นโจทกฟ้์องคดไีดต้ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 55 ถา้พจิารณาในแงข่องสภาพบุคคลบรษิทัหลกั

ทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมซึ�งเป็นนิตบุิคคล ยอ่มเป็นโจทกฟ้์องคดไีดเ้ชน่กนั แต่การจะฟ้องคดไีดต้อ้งเป็นผูท้ี�ถกูโตแ้ยง้สทิธดิว้ย บรษิทั

หลกัทรพัยโ์จทกค์ดนีี�เป็นคูส่ญัญากบัจาํเลยตามหนงัสอืขอ้สนเทศเสนอขายหุน้กูใ้นฐานะผูซ้ื�อ สญัญาดงักลา่วน่าจะเป็นสญัญาเพื�อ

ประโยชน์แก่กองทนุรวมซึ�งเป็นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 374 ดว้ย เมื�อจาํเลยไมช่าํระหนี�ตาม

สญัญาดงักลา่วโจทกแ์ละกองทนุรวมยอ่มเป็นผูโ้ตแ้ยง้สทิธติั �งคู ่ต่างยอ่มโจทกฟ้์องจาํเลยใหช้าํระหนี�ตามสญัญานั �นได ้ไพโรจน์ วายุ

ภาพ


