ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 4001/2551

บริษทั บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นายณัฐพล บ่นหา

โจทก์
จําเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150
ข้อกําหนดซึงธนาคารแห่งประเทศไทย ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 แห่ง ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการที
ต้องขออนุญาต ตาม ข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 (เรือง สินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของผูป้ ระกอบธุรกิจทีมิใช่ธนาคารพาณิชย์และบริษทั เงินทุนปฏิบตั ิ
ในเรืองดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไว้ในข้อ 4.4 (1) ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่า
ธรรมเนียมใดๆ เกียวกับสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ทังนีดอกเบียทีเรียกเก็บต้องไม่เกินกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนดไว้ (ร้อยละ
15 ต่อปี ) โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ดังกล่าว รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
(Effective rate) โจทก์จงึ มีสทิ ธิเรียกเก็บดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ โดยอัตรารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี แต่
ข้อเท็จจริงตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสินเชือบุคคลปรากฏว่า ในการทีโจทก์อนุมตั เิ งินกูใ้ ห้แก่จาํ เลยจํานวน 18,900 บาท นัน โจทก์
เรียกเก็บดอกเบียจากจําเลยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี หรือร้อยละ 15 ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของ
วงเงินกูท้ โจทก์
ี
อนุมตั ิ กับค่าดําเนินการอนุมตั เิ งินกูซ้ งเป็
ึ นค่าบริการจํานวน 1,000 บาท ซึงสามารถคํานวณเป็ นร้อยละได้อตั ราร้อยละ
5.29 ของวงเงินกูท้ โจทก์
ี
อนุมตั ิ เมือรวมอัตราดอกเบียค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและค่าดําเนินการ การอนุมตั เิ งินกูซ้ งเป็
ึ นค่าบริการเข้า
ด้วยกันแล้วจะเป็ นอัตราร้อยละ 30.29 เกินกว่าอัตราร้อยละ 28 ต่อปี ทีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ โจทก์ไม่มสี ทิ ธิเรียก
เก็บดอกเบีย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าว การทีโจทก์คดิ ดอกเบียค่าบริการและค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าว จึง
เป็ นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและตกเป็ นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150
___________________________
โจทก์ฟ้อง ขอให้บงั คับจําเลยชําระเงินจํานวน 21,342.20 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 14,923.19 บาท
และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ของต้นเงิน 14,923.19 บาท นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่
โจทก์
จําเลยขาดนัดยืนคําให้การและขาดนัดพิจารณา
ศาลชันต้นพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน 11,704 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที 20 กรกฎาคม
2549 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จาํ เลยใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 1,000 บาท
โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปั ญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รบั อนุญาตจากศาลชันต้นตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ
ศาลฎีกาวินิจฉัย "ข้อเท็จจริงเบืองต้นรับฟั งได้วา่ โจทก์เป็ นนิตบิ ุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด มีวตั ถุประสงค์ใน
การประกอบกิจการด้านสินเชือบัตรเครดิต ให้กเู้ งิน และอืนๆ ตามสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โจทก์มอบอํานาจให้นายธวัชชัยหรือนายพรเลิศฟ้ องและดําเนินคดีแทน และให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจมอบอํานาจช่วง
ได้ นายพรเลิศมอบอํานาจช่วงให้นายกษานฟ้ องและดําเนินคดีนีแทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอํานาจ เมือวันที 18 มิถุนายน 2547 จําเลย
สมัครขอสินเชือบุคคลจากโจทก์วงเงิน 30,000 บาท ตกลงชําระดอกเบียอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ค่าใช้วงเงินอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินที
โจทก์อนุมตั ิ และค่าดําเนินการอนุมตั เิ งินกูจ้ าํ นวน 1,000 บาท ตามใบสมัครสินเชือบุคคล โจทก์อนุมตั ใิ ห้จาํ เลยกูเ้ งินจํานวน 18,900
บาท โดยหักค่าดําเนินการอนุมตั เิ งินกูจ้ าํ นวน 1,000 บาท และภาษีมลู ค่าเพิม 70 บาท คงเหลือยอดเงินสุทธิทโอนเงิ
ี
นเข้าบัญชีเงินกูข้ อง
/

จําเลย จํานวน 17,830 บาท ตามใบแจ้งผลการพิจารณาสินเชือบุคคล จําเลยตกลงผ่อนชําระหนีแก่โจทก์ทกุ วันที 16 ของเดือน จํานวน
24 เดือน เดือนละ 1,024 บาท เริมชําระงวดแรกในวันที 16 สิงหาคม 2547 จําเลยผ่อนชําระหนีแก่โจทก์รวม 5 ครัง ครังสุดท้ายชําระ
เมือวันที 16 ธันวาคม 2547 จํานวน 1,021 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ณ วันที 17 ธันวาคม 2547 มียอดต้นเงินคงเหลือ
14,923.19 บาท โจทก์คดิ ดอกเบียและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจากจําเลยนับแต่วนั ที 17 ธันวาคม 2547 จนถึงวันฟ้ องเป็ นดอกเบีย
จํานวน 3,851.41 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจํานวน 2,567.60 บาท รวมต้นเงิน ดอกเบียและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็ น
เงินทังสิน 21,342.20 บาท ตามรายการบันทึกคํานวณภาระหนีเงินกูค้ า้ งชําระ โจทก์บอกเลิกสัญญาเงินกูส้ นิ เชือบุคคลและทวงถามให้
จําเลยชําระหนี ตามหนังสือบอกกล่าวลงวันที 14 มิถุนายน 2549 จําเลยได้รบั หนังสือบอกกล่าวตังแต่วนั ที 19 กรกฎาคม 2549 แต่
จําเลยไม่ชาํ ระหนีแก่โจทก์ โจทก์คดิ ดอกเบีย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากจําเลยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์วา่ การคิดดอกเบียและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามใบสมัครสินเชือ
บุคคลเป็ นโมฆะหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์วา่ โจทก์มสี ทิ ธิคดิ ดอกเบียและค่าธรรมเนียมจากจําเลยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
การคิดดอกเบียและค่าธรรมเนียมของโจทก์จงึ ไม่เป็ นการคิดดอกเบียเกินอัตรานัน เห็นว่า ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยระบุ
เหตุผลในการออกประกาศว่า เพือเป็ นการพิทกั ษ์รกั ษาประโยชน์ของประชาชน และเป็ นการป้ องกันปั ญหาจากธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลที
อาจเกิดขึนในอนาคตตลอดจนเพือให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลทีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงการคลังจึง
ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 (เรือง สินเชือส่วนบุคคล
ภายใต้การกํากับ) ลงวันที 9 มิถุนายน 2548 ซึงในข้อ 8 ได้กาํ หนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไขที
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้อาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว
ออกข้อกําหนดเกียวกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของผูป้ ระกอบธุรกิจที
มิใช่ธนาคารพาณิชย์และบริษทั เงินทุนปฏิบตั ใิ นเรืองดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไว้ในข้อ 4.4 (1) ว่า "ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอาจเรียกเก็บดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ เกียวกับสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ทังนี ดอกเบียทีเรียก
เก็บต้องไม่เกินกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนดไว้ (ร้อยละ 15 ต่อปี ) โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
ใดๆ ดังกล่าวรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective rate)" หมายความว่า โจกท์มสี ทิ ธิเรียกเก็บดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ
และค่าธรรมเนียมใดๆ โดยอัตรารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี แต่ขอ้ เท็จจริงตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสินเชือบุคคล ปรากฏว่า
ในการทีโจทก์อนุมตั เิ งินกูใ้ ห้แก่จาํ เลยจํานวน 18,900 บาท นัน โจทก์เรียกเก็บดอกเบียจากจําเลยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน หรือ
ร้อยละ 15 ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของวงเงินกูท้ โจทก์
ี
อนุมตั ิ กับค่าดําเนินการอนุมตั เิ งินกูซ้ งเป็
ึ นค่า
บริการจํานวน 1,000 บาท ซึงสามารถคํานวณเป็ นร้อยละได้อตั ราร้อยละ 5.29 ของวงเงินกูท้ โจทก์
ี
อนุมตั ิ เมือรวมอัตราดอกเบีย ค่า
ธรรมเนียมการใช้วงเงินและค่าดําเนินการอนุมตั เิ งินกูซ้ งเป็
ึ นค่าบริการเข้าด้วยกันแล้วจะเป็ นอัตราร้อยละ 30.29 เกินกว่าอัตราร้อยละ 28
ต่อปี ทีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ โจทก์ไม่มสี ทิ ธิเก็บดอกเบีย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าว การที
โจทก์คดิ ดอกเบียค่าบริการและค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าวจึงเป็ นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและตกเป็ นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ทีศาลชันต้นวินิจฉัยว่าการคิดดอกเบียและค่าธรรมเนียมของโจทก์ตกเป็ นโมฆะนัน ศาลฎีกาเห็น
พ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขน"
ึ
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชันนีให้เป็ นพับ
(เฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์ -บุญรอด ตันประเสริฐ-สนอง เล่าศรีวรกต)

แหล่งทีมา

สํานักวิชาการ

แผนก
/

หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ

/

