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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 5210/2549 นายเกรกิชยั ซอโสตถกุิล โจทก์

บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์เอกชาต ิ(มหาชน)

หรอืบรษิทัเงนิทนุเอกชาต ิจาํกดั (มหาชน) กบัพวก จาํเลย

ป.อ. มาตรา 96, 353, 354

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 309

จาํเลยที� 1 เป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัมหาชนจาํกดั ประกอบธรุกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย ์มจีาํเลยที� 2 ถงึที� 6 เป็นกรรมการ

โจทกเ์ป็นลกูคา้ของจาํเลยที� 1 โดยทาํสญัญาตวัแทนนายหน้าและบญัชเีดนิสะพดัเพื�อซื�อขายหลกัทรพัย ์ต่อมาตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยไดอ้อกประกาศกาํหนดใหบ้รษิทัหลกัทรพัยใ์หกู้ย้มืเงนิแก่ลกูคา้เพื�อซื�อขายหลกัทรพัย ์ดาํเนินการบงัคบัขายหลกัทรพัยท์ี�

ลกูคา้วางเป็นประกนั เมื�อมอีตัราสว่นระหวา่งมลูคา่หลกัทรพัยท์ี�วางเป็นประกนัรวมกบัทรพัยส์นิที�วางเป็นประกนัหกัดว้ยหนี�ต่อมลูคา่

ของหลกัทรพัยท์ี�วางเป็นประกนัเทา่กบัหรอืตํ�ากวา่รอ้ยละ 15 ในวนัทาํการถดัจากวนัที�มลูคา่ลดลงในอตัราดงักลา่ว ประกาศนี�มี

วตัถุประสงคเ์พื�อคุม้ครองประโยชน์ของบรษิทัหลกัทรพัยส์มาชกิและผูกู้ย้มืเงนิเพื�อซื�อขายหลกัทรพัยห์รอืลกูคา้โดยรวม การที�จาํเลย

ที� 1 มหีนงัสอืแจง้โจทกใ์นวนัที� 17 ตุลาคม 2539 วา่หลกัทรพัยข์องโจทกต์ามบญัชซีื�อขายหลกัทรพัย ์ณ วนัที� 16 ตุลาคม 2539 มี

อตัราสว่นลดลงเทา่กบัรอ้ยละ 7.0511 ใหโ้จทกช์าํระเงนิหรอืนําตั �วเงนิหรอืทรพัยส์นิอื�นตามที�ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดมาประกนัเพิ�ม

เตมิ โดยไมบ่งัคบัขายหลกัทรพัย ์เป็นการฝ่าฝืนต่อประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดงักลา่ว ยอ่มก่อความเสยีหายแก่

ประโยชน์ในลกัษณะที�เป็นทรพัยส์นิของโจทกผ์ูกู้ย้มืเงนิเพื�อซื�อขายหลกัทรพัยท์นัทนีบัแต่วนัที�จาํเลยทั �งหกฝ่าฝืน เมื�อความผดิตาม

ป.อ. มาตรา 353, 354 เป็นความผดิอนัยอมความได ้โจทกซ์ึ�งไดร้บัความเสยีหายจากการกระทาํดงักลา่วทราบเรื�องและรูต้วัผูก้ระทาํ

ความผดิในวนัที� 17 ตุลาคม 2539 แต่ไมไ่ดร้อ้งทกุขห์รอืฟ้องคดภีายใน 3 เดอืน นบัแต่วนัดงักลา่ว คดโีจทกส์าํหรบัขอ้หานี�จงึเป็นอนั

ขาดอายคุวามตาม ป.อ. มาตรา 96

การที�จาํเลยที� 1 มหีนงัสอืแจง้โจทกใ์หช้าํระเงนิหรอืนําตั �วเงนิหรอืทรพัยส์นิอื�นตามที�ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดมาประกนัเพิ�ม

เตมิ แต่โจทกม์ไิดว้างประกนัเพิ�มเตมิ ทั �งมไิดส้ ั �งใหจ้าํเลยที� 1 ขายหลกัทรพัยต์ามขอ้ตกลงในสญัญาตวัแทนนายหน้าและบญัชเีดนิ

สะพดั พฤตกิารณ์แสดงวา่โจทกส์มคัรใจใหจ้าํเลยที� 1 ฝ่าฝืนไมด่าํเนินการบงัคบัขายหลกัทรพัยข์องโจทกใ์นวนัถดัจากวนัที�อตัราสว่น

ดงักลา่วลดลงตํ�ากวา่รอ้ยละ 15 ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย โจทกจ์งึไมใ่ชผู่เ้สยีหายโดยนิตนิยั แมต่้อมา

จาํเลยที� 1 ไดข้ายหลกัทรพัยข์องโจทกไ์ป โดยขณะขายหลกัทรพัยจ์ะมอีตัราสว่นดงักลา่วลดลงอยูท่ี�รอ้ยละ 20 กเ็ป็นผลมาจากการ

ผดินดัผดิสญัญาไมช่าํระเงนิหรอืหาหลกัประกนัมาวางเพิ�มเตมิตามสญัญาตวัแทนนายหน้าและบญัชเีดนิสะพดัเทา่นั �น เมื�อไมไ่ดค้วาม

วา่ จาํเลยทั �งหกไดร้บัประโยชน์อนัมคิวรไดโ้ดยมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืไดก้ระทาํการโดยทจุรติ จงึมใิชก่ารเอาไปเสยี ทาํใหเ้สยีหาย

ทาํลาย ทาํใหเ้สื�อมคา่ หรอืทาํใหไ้รป้ระโยชน์ซึ�งทรพัยส์นิของโจทกอ์นัจาํเลยที� 1 ซึ�งเป็นนิตบุิคคลมหีน้าที�ดแูลหรอืที�อยูใ่นความครอบ

ครองของนิตบุิคคลนั �น ตามมาตรา 309 แหง่พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

___________________________
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โจทกฟ้์องขอใหล้งโทษจาํเลยทั �งหกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 113, 114, 282,

283, 309 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353, 354, 83, 91

ศาลชั �นตน้ไต่สวนมลูฟ้องแลว้เหน็วา่ คดโีจทกไ์มม่มีลู พพิากษายกฟ้อง

โจทกอุ์ทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พพิากษายนื

โจทกฎ์กีา โดยผูพ้พิากษาซึ�งพจิารณาและลงชื�อในคาํพพิากษาศาลชั �นตน้อนุญาตใหฎ้กีา

ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่ ทางไต่สวนมลูฟ้อง โจทกนํ์าสบืขอ้เทจ็จรงิรบัฟังไดว้า่ จาํเลยที� 1 เป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัมหาชน

จาํกดั ระหวา่งเกดิเหตุมจีาํเลยที� 2 ถงึที� 6 เป็นกรรมการ โจทกเ์ป็นลกูคา้ของจาํเลยที� 1 โดยเปิดบญัชเีดนิสะพดัเพื�อซื�อขายหลกั

ทรพัยแ์ละทาํสญัญาตวัแทนนายหน้าและบญัชเีดนิสะพดักบัจาํเลยที� 1 ตกลงใหจ้าํเลยที� 1 เป็นตวัแทนของโจทกใ์นการซื�อขายหลกั

ทรพัย ์โดยใชห้ลกัทรพัยท์ี�โจทกส์ั �งซื�อเป็นประกนั โจทกต์อ้งชาํระราคาหลกัทรพัยท์ี�ส ั �งซื�อรอ้ยละ 40 ใหแ้ก่จาํเลยที� 1 สว่นที�เหลอือกี

รอ้ยละ 60 ที�จาํเลยที� 1 ออกเงนิทดรองชาํระราคาแทนโจทกถ์อืวา่เป็นเงนิที�โจทกก์ูย้มืไปจากจาํเลยที� 1 ต่อมาตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยไดอ้อกประกาศหลกัเกณฑ ์วธิกีารและอตัราสว่นในการใหกู้ย้มืเพื�อซื�อขายหลกัทรพัยโ์ดยมหีลกัทรพัยว์างประกนั ฉบบัที�

5 ลงวนัที� 9 มนีาคม 2538 ฉบบัที� 6 ลงวนัที� 30 ตุลาคม 2538 และฉบบัที� 8 ลงวนัที� 30 พฤษภาคม 2539 กาํหนดใหบ้รษิทัสมาชกิ

หรอืบรษิทัหลกัทรพัยใ์หกู้ย้มืเงนิแก่ลกูคา้เพื�อซื�อขายหลกัทรพัย ์ดาํเนินการบงัคบัขายหลกัทรพัยท์ี�ลกูคา้วางเป็นประกนัเมื�อมี

อตัราสว่นระหวา่งมลูคา่หลกัทรพัยท์ี�วางเป็นประกนัรวมกบัทรพัยส์นิที�วางเป็นประกนัหกัดว้ยหนี�ต่อมลูคา่ของหลกัทรพัยท์ี�วางเป็น

ประกนั เทา่กบัหรอืตํ�ากวา่รอ้ยละ 15 ในวนัทาํการถดัจากวนัที�มลูคา่ลดลงในอตัราดงักลา่ว ในวนัที� 17 ตุลาคม 2539 จาํเลยที� 1 มี

หนงัสอืแจง้โจทกว์า่ หลกัทรพัยข์องโจทกต์ามบญัชซีื�อขายหลกัทรพัย ์ณ วนัที� 16 ตุลาคม 2539 มอีตัราสว่นลดลงเทา่กบัรอ้ยละ

7.0511 ใหโ้จทกช์าํระเงนิหรอืนําตั �วเงนิหรอืทรพัยส์นิอื�นตามที�ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดมาประกนัเพิ�มเตมิเป็นจาํนวนมลูคา่ที�กาํหนด

เพื�อใหม้อีตัราสว่นไมต่ํ�ากวา่รอ้ยละ 40 มฉิะนั �นหากปรากฏวา่เมื�อใดที�อตัราสว่นดงักลา่วเทา่กบัหรอืตํ�ากวา่รอ้ยละ 15 จาํเลยที� 1 จะ

พจิารณาขายหลกัทรพัยข์องโจทกโ์ดยจาํเลยที� 1 มไิดด้าํเนินการบงัคบัขายหลกัทรพัยข์องโจทกต์ามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยดงักลา่ว ต่อมาระหวา่งวนัที� 11 ถงึ 20 กุมภาพนัธ ์2540 จาํเลยที� 1 ไดข้ายหลกัทรพัยข์องโจทกไ์ป โดยโจทกไ์มไ่ด้

ส ั �งใหข้าย ซึ�งขณะนั �นอตัราสว่นดงักลา่วลดลงเหลอืรอ้ยละ 20 โจทกจ์งึมอบใหท้นายความไปรอ้งทกุขต่์อพนกังานสอบสวนในวนัที� 24

กุมภาพนัธ ์2540 เพื�อดาํเนินคดแีก่จาํเลยทั �งหก อยัการสงูสดุชี�ขาดสั �งไมฟ้่องจาํเลยทั �งหก มปัีญหาวนิิจฉยัตามฎกีาของโจทกว์า่ ฟ้อง

โจทกม์มีลูหรอืไม ่เหน็วา่ ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที�กาํหนดใหบ้รษิทัสมาชกิตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ดาํเนินการบงัคบัขายหลกัทรพัยท์ี�ผูกู้ย้มืหรอืลกูคา้วางประกนัไวใ้นวนัทาํการถดัจากวนัที�อตัราสว่นระหวา่งมลูคา่ของหลกัทรพัยท์ี�วาง

เป็นประกนัรวมกบัทรพัยส์นิที�วางเป็นประกนั หกัดว้ยหนี� ต่อมลูคา่ของหลกัทรพัยท์ี�วางเป็นประกนัเทา่กบัหรอืตํ�ากวา่รอ้ยละ 15 ได้

ออกโดยอาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึ�งมวีตัถุประสงคเ์พื�อคุม้ครองประโยชน์ของบรษิทัหลกั

ทรพัยส์มาชกิและผูกู้ย้มืเงนิเพื�อซื�อหลกัทรพัยห์รอืลกูคา้โดยรวม เมื�อจาํเลยที� 1 ซึ�งเป็นบรษิทัหลกัทรพัยส์มาชกิโดยจาํเลยที� 2 ถงึที� 6

ซึ�งเป็นกรรมการไมด่าํเนินการบงัคบัขายหลกัทรพัยใ์นกรณดีงักลา่วจงึเป็นการกระทาํโดยฝ่าฝืนต่อประกาศนั �นขึ�นแลว้ ซึ�งโจทกอ์า้งวา่

เป็นการกระทาํหน้าที�โดยทจุรติของจาํเลยทั �งหกผูม้อีาชพีหรอืธรุกจิอนัยอ่มเป็นที�ไวว้างใจของประชาชนซึ�งไดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการ

ทรพัยส์นิของโจทกอ์นัเป็นความผดิตามกฎหมายดงักลา่ว การกระทาํนั �นยอ่มเกดิความเสยีหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะที�เป็น

ทรพัยส์นิของโจทกผ์ูกู้ย้มืเงนิเพื�อซื�อหลกัทรพัยท์นัทนีบัแต่วนัที�จาํเลยทั �งหกฝ่าฝืน ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353,

354 เป็นความผดิอนัยอมความได ้โจทกซ์ึ�งไดร้บัความเสยีหายจากการกระทาํดงักลา่วทราบเรื�องและรูต้วัผูก้ระทาํความผดิในวนัที� 17
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ตุลาคม 2539 แต่ไมไ่ดร้อ้งทกุขห์รอืฟ้องคดภีายใน 3 เดอืน นบัแต่วนัดงักลา่ว คดโีจทกส์าํหรบัขอ้หาความผดินี�จงึเป็นอนัขาดอายุ

ความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ไมจ่าํตอ้งวนิิจฉยัวา่ การกระทาํของจาํเลยทั �งหกเป็นความผดิตามบทกฎหมายที�โจทก์

อา้งหรอืไม ่เพราะไมท่าํใหผ้ลคดเีปลี�ยนแปลงไป ฎกีาของโจทกข์อ้นี�ฟังไมข่ึ�น

สว่นที�โจทกฎ์กีาขอ้ต่อมาวา่ โจทกเ์ป็นผูเ้สยีหายในขอ้หาความผดิต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

พ.ศ.���� ซึ�งโจทกก์ลา่วอา้งประการแรกวา่จาํเลยทั �งหกรว่มกนัไมด่าํเนินการบงัคบัขายหลกัทรพัยข์องโจทกโ์ดยฝ่าฝืนต่อประกาศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยนั �น ไดค้วามวา่ อตัราสว่นระหวา่งมลูคา่ของหลกัทรพัยท์ี�วางเป็นประกนัรวมกบัทรพัยส์นิที�วาง

เป็นประกนั หกัดว้ยหนี� ต่อมลูคา่หลกัทรพัยข์องโจทกท์ี�วางเป็นประกนัลดลงเทา่กบัรอ้ยละ 7.0511 ตํ�ากวา่รอ้ยละ 15 ในวนัที� 16

ตุลาคม 2539 ซึ�งจาํเลยที� 1 ในฐานะบรษิทัหลกัทรพัยส์มาชกิจะตอ้งดาํเนินการบงัคบัขายหลกัทรพัยข์องโจทกผ์ูเ้ป็นลกูคา้ในวนั

ทาํการถดัจากวนัดงักลา่วตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํเลยทั �งหกไมไ่ดข้ายหลกัทรพัยข์องโจทกใ์นวนัถดัไป

ดงักลา่ว โดยจาํเลยที� 1 มหีนงัสอืฉบบัลงวนัที� 17 ตุลาคม ����แจง้โจทกใ์หช้าํระเงนิหรอืนําตั �วเงนิหรอืทรพัยส์นิอื�นตามที�

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดมาประกนัเพิ�มเตมิ มฉิะนั �นจะบงัคบัขายหลกัทรพัยข์องโจทกท์ี�วางเป็นประกนัไว ้แต่โจทกก์ม็ไิดว้างประกนั

เพิ�ม ทั �งมไิดส้ ั �งใหจ้าํเลยที� 1 ขายหลกัทรพัยต์ามขอ้ตกลงในสญัญาตวัแทนนายหน้า และบญัชเีดนิสะพดัและปรากฏวา่ในระหวา่งนั �น

ไดม้ขีา่วสารของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเผยแพรไ่ปยงัสมาชกิและลกูคา้วา่ ใหบ้รษิทัสมาชกิใชด้ลุพนิิจผอ่นปรนการบงัคบั

ขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้ไดต้ามสาํเนาขา่วตลาดหลกัทรพัย ์ต่อมาเมื�อระหวา่งวนัที� 11 ถงึ 20 กุมภาพนัธ ์2550 จาํเลยที� 1 ไดข้าย

หลกัทรพัยข์องโจทกไ์ป โดยโจทกไ์มไ่ดส้ ั �งใหข้าย โจทกจ์งึมอบใหท้นายความไปรอ้งทกุขต่์อพนกังานสอบสวนในวนัที� 24 กุมภาพนัธ์

2540 โดยกลา่วหาวา่ จาํเลยที� 1 ขายหุน้หรอืหลกัทรพัยข์องโจทกไ์ปโดยโจทกไ์มไ่ดส้ ั �งขายตามสาํเนารายงานประจาํวนัเกี�ยวกบัคดี

ตามพฤตกิารณ์ดงักลา่วจงึแสดงวา่ โจทกส์มคัรใจใหจ้าํเลยที� 1 ฝ่าฝืนไมด่าํเนินการบงัคบัขายหลกัทรพัยข์องโจทกไ์ปในวนัถดัจากวนั

ที�อตัราสว่นดงักลา่วลดลงตํ�ากวา่รอ้ยละ 15 ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย โจทกจ์งึไมใ่ชผู่เ้สยีหายโดยนิตนิยั

ในความผดิต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกรณนีี�ไมม่อีาํนาจฟ้องคดตีามขอ้หาดงักลา่ว และการที�

จาํเลยที� 1 มหีนงัสอืถงึโจทกด์งักลา่วขา้งตน้แต่โจทกไ์มช่าํระเงนิและไมห่าหลกัทรพัยม์าประกนัเพิ�มเตมิตามหนงัสอืดงักลา่ว ต่อมา

จาํเลยที� 1 โดยจาํเลยที� 2 ถงึที� 6 กรรมการไดข้ายหลกัทรพัยข์องโจทกไ์ป แมใ้นขณะที�ขายหลกัทรพัยจ์ะมอีตัราสว่นดงักลา่วลดลงอยู่

ที�รอ้ยละ 20 กเ็ป็นพฤตกิารณ์ที�แสดงวา่ การขายหลกัทรพัยข์องโจทกเ์ป็นผลมาจากการผดินดัผดิสญัญาไมช่าํระเงนิหรอืหาหลกั

ประกนัมาวางเพิ�มเตมิตามสญัญาตวัแทนนายหน้าและบญัชเีดนิสะพดัระหวา่งจาํเลยที� 1 กบัโจทกป์ระกอบกบัหนงัสอืของจาํเลยที� 1

ที�แจง้ไปยงัโจทกเ์ทา่นั �น โดยไมไ่ดค้วามวา่การขายหลกัทรพัยข์องโจทกน์ั �น จาํเลยทั �งหกไดร้บัประโยชน์อนัมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมายหรอืไดก้ระทาํการโดยทจุรติ จงึมใิชก่รณกีารเอาไปเสยี ทาํใหเ้สยีหาย ทาํลาย ทาํใหเ้สื�อมคา่ หรอืทาํใหไ้รป้ระโยชน์ซึ�ง

ทรพัยส์นิของโจทกอ์นัจาํเลยที� 1 ซึ�งเป็นนิตบุิคคลมหีน้าที�ดแูลหรอืที�อยูใ่นความครอบครองของนิตบุิคคลนั �น ดงัที�โจทกอ์า้งวา่การ

กระทาํของจาํเลยที� 2 ถงึที� 6 เป็นความผดิอกีประการหนึ�งตามมาตรา 309 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

พ.ศ.���� กรณนีี�เป็นการพพิาทกนัทางแพง่ ชอบที�คูก่รณจีะไปวา่กลา่วกนัทางแพง่ ที�ศาลอุทธรณ์พพิากษายกฟ้องโจทกม์านั �นศาล

ฎกีาเหน็พอ้งดว้ย ฎกีาของโจทกท์กุขอ้ฟังไมข่ึ�น

พพิากษายนื.

(นินนาท สาครรตัน์-จรสั พวงมณ-ีสถติย ์ทาวฒุ)ิ
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