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ผูเ้ ข้าว่าคดีแทน
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จํากัด (มหาชน)

ผูร้ อ้ งขอ

เจ้าหนี
ลูกหนี

มาตรา 54

เจ้าหนีซึงเป็ นสถาบันการเงินเป็ นผูถ้ อื หุน้ กูข้ องลูกหนี โดยมีเงือนไขว่าลูกหนีจะชําระดอกเบียปี ละ 2 ครัง ในวันที 2
กุมภาพันธ์ และวันที 2 สิงหาคม ลูกหนีผิดนัดชําระดอกเบียหุน้ กูต้ งแต่
ั วนั ที 4 สิงหาคม 2540 ถึงวันที 2 สิงหาคม 2541 ต่อมาเจ้าหนี
ถูกระงับการดําเนินกิจการและไม่อาจดําเนินกิจการต่อไปได้และองค์การเพือการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส. ได้นําหุน้ กู้
ของลูกหนีทีเจ้าหนีถือไว้ออกประมูลขาย ในการขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ปรส. ได้ออกข้อสนเทศการจําหน่ายสินทรัพย์การประมูลหุน้ กูแ้ ละ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพภาคเอกชน ลงวันที 24 สิงหาคม 2541 กําหนดให้ผเู้ ข้าร่วมประมูลต้องกรอกราคาประมูลต่อหน่วยของหุน้ กูท้ ี
ต้องการจะประมูล โดยต้องแสดงด้วยราคาทีรวมดอกเบียค้างรับต่อหน่วยตามสูตรทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ซึงธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้อธิบายถึงคําว่าดอกเบียค้างรับในกรณีทการซื
ี อขายหุน้ กูไ้ ม่ได้อยูใ่ นช่วงปิ ดพักทะเบียนว่าหมายถึงจํานวนดอกเบียทีผู้
ซือหลักทรัพย์ตอ้ งชดเชยแก่ผขู้ ายตามสัดส่วน โดยคิดตามจํานวนวันนับจากวันกําหนดจ่ายดอกเบียงวดล่าสุดก่อนส่งมอบจนถึงวันที
ส่งมอบในการประมูลขายหุน้ กูด้ งั กล่าวจึงเป็ นการประมูลไปซึงมูลค่าของหุน้ กูร้ วมถึงสิทธิทจะได้
ี รบั ดอกเบียเพียงนับจากวันกําหนด
จ่ายดอกเบียงวดล่าสุดก่อนส่งมอบหุน้ กูจ้ นถึงกําหนดไถ่ถอนหุน้ กูอ้ นั ผูป้ ระมูลมีสทิ ธิได้รบั แต่มไิ ด้ประมูลขายดอกเบียค้างชําระทีลูก
หนีผิดนัดชําระหนีรวมไปด้วย ทังตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 54 ห้ามมิให้บริษทั ทีออกหลักทรัพย์จา่ ยผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคลทีมิได้มชี อในทะเบี
ื
ยนผูถ้ อื หลักทรัพย์ ประกอบกับในหนังสือชีชวนให้ซอหุ
ื น้ กูข้ องลูกหนียังกําหนด
ให้นายทะเบียนหุน้ กูจ้ า่ ยดอกเบียแต่ละงวดให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นเช็คขีดคร่อมห้ามเปลียนมือสังจ่ายในนามผูถ้ อื หุน้ ทีปรากฏอยูใ่ นสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ กู้ เช่นนี ย่อมหมายความว่าในวันกําหนดจ่ายดอกเบียในแต่ละงวด นายทะเบียนจะต้องจ่ายให้แก่บุคคลทีมีชอปรากฏ
ื
อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หุน้ กู้ เมือขณะทีถึงกําหนดจ่ายดอกเบียเจ้าหนียังมีชอเป็
ื นผูถ้ อื หุน้ กูอ้ ยูย่ งั มิได้โอนไปยังผูป้ ระมูลซือได้ สิทธิเรียก
ร้องในดอกเบียหุน้ กูท้ ค้ี างชําระดังกล่าวจึงเป็ นสิทธิของเจ้าหนี เจ้าหนีจึงมีสทิ ธิได้รบั ชําระหนีจากกองทรัพย์สนิ ของลูกหนีในคดีลม้
ละลาย
___________________________
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คดีสบื เนืองมาจากศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังให้ฟืนฟูกจิ การของลูกหนี และมีคาํ สังตังบริษทั เอ็ฟเฟ็ คทีฟ แพลนเนอร์ส จํากัด
เป็ นผูท้ าํ แผน ต่อมาศาลมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนโดยมีผทู้ าํ แผนเป็ นผูบ้ ริหารแผน หลังจากนันศาลมีคาํ สังปลดผูบ้ ริหารแผนและตัง
กระทรวงการคลังเป็ นผูบ้ ริหารแผนเมือวันที 11 กรกฎาคม 2546
เจ้าหนียืนคําขอรับชําระหนีในการฟื นฟูกจิ การของลูกหนีในมูลหนีค่าดอกเบียหุน้ กูค้ า้ งชําระ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้ให้บรรดาเจ้าหนี ลูกหนี และผูท้ าํ แผนตรวจคําขอรับชําระหนีแล้ว ผูท้ าํ แผนโต้แย้งคําขอรับชําระ
หนีรายนีว่าเจ้าหนียืนคําขอรับชําระหนีซําซ้อนกับมูลหนีซึงเจ้าหนีรายอืนได้ยนคํ
ื าขอรับชําระหนีไว้แล้ว เจ้าหนีไม่มตี น้ ฉบับใบหุน้ กู้
และเอกสารประกอบหนีทีชัดเจนมาแสดง จึงไม่มสี ทิ ธิขอรับชําระหนี
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคาํ สังให้ยกคําขอรับชําระหนีของเจ้าหนีตามมาตรา 90/32 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ.
เจ้าหนียืนคําร้องคัดค้านขอให้ศาลมีคาํ สังกลับคําสังเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์โดยอนุญาตให้เจ้าหนีได้รบั ชําระหนีดอกเบียหุน้
กูค้ า้ งชําระตามทียืนคําขอรับชําระหนีไว้
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์และผูบ้ ริหารแผนต่างยืนคําคัดค้านขอให้ยกคําร้อง
ศาลล้มละลายกลางงดไต่สวน มีคาํ สังกลับคําสังของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้เจ้าหนีได้รบั ชําระหนีในการฟื นฟูกจิ การของ
ลูกหนีในมูลหนีดอกเบียหุน้ กูต้ ามคําขอรับชําระหนี
เจ้าหนี เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และผูบ้ ริหารแผนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาพิพากษายกคําสังศาลล้มละลายกลาง ให้ศาลล้มละลายกลางดําเนินการไต่สวนและมีคาํ สังใหม่ตามรูปคดี
ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังกลับคําสังของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้เจ้าหนีได้รบั ชําระหนีดอกเบียหุน้ กูข้ องลูกหนีจากต้น
เงินหุน้ กู้ 18,000,000 บาท ในอัตราร้อยละ 11.875 ต่อปี ตังแต่วนั ที 4 สิงหาคม 2540 ถึงวันที 2 สิงหาคม 2541 แต่ไม่เกินจํานวน
2,383,458.90 บาท
ผูบ้ ริหารแผนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีลม้ ละลายวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟั งได้วา่ เจ้าหนีเป็ นผูถ้ อื หุน้ กูข้ องลูกหนี จํานวน 18,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
1,000 บาท เป็ นเงิน 18,000,000 บาท มีอายุ 5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนวันที 2 สิงหาคม 2544 มีเงือนไขชําระดอกเบียปี ละ 2 ครัง ใน
วันที 2 กุมภาพันธ์ และวันที 2 สิงหาคม ลูกหนีผิดนัดชําระดอกเบียหุน้ กูต้ งแต่
ั วนั ที 4 สิงหาคม 2540 ถึงวันที 2 สิงหาคม 2541 ซึง
เมือวันที 24 ตุลาคม 2540 ได้มพี ระราชกําหนดการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.
กําหนดให้ตงองค์
ั การเพือการปฏิรปู ระบบ
สถาบันการเงิน หรือ ปรส. โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ชาํ ระบัญชีสถาบันการเงิน 56 แห่ง ทีถูกระงับการดําเนินกิจการในกรณีทสถาบั
ี
นการ
เงินดังกล่าวไม่อาจดําเนินกิจการต่อไปได้ ซึงเจ้าหนีเป็ นหนึงในสถาบันการเงินทีถูกระงับการดําเนินกิจการและไม่อาจดําเนินกิจการ
ต่อไปได้ ต่อมา ปรส. ได้นําหุน้ กูข้ องลูกหนีทีเจ้าหนีถือไว้ออกประมูลขายในวันที 11 กันยายน 2541 บริษทั ฟิ นนั ซ่า จํากัด เป็ นผู้
ประมูลซือได้และได้ชาํ ระราคาพร้อมรับมอบหุน้ กูท้ ประมู
ี
ลซือได้เมือวันที 16 กันยายน 2541 ต่อมาเมือศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังให้
ฟื นฟูกจิ การของลูกหนี เจ้าหนีจึงได้ยนคํ
ื าขอรับชําระหนีต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในมูลหนีค่าดอกเบียหุน้ กูท้ ลูี กหนีค้างชําระ
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คดีมปี ั ญหาต้องวินิจฉัยว่า เจ้าหนีมีสทิ ธิขอรับชําระหนีค่าดอกเบียค้างชําระนับแต่วนั ที 4 สิงหาคม 2540 ถึงวันที 2 สิงหาคม
2541 หรือไม่ เห็นว่า ในการขายหุน้ กูด้ งั กล่าว องค์การเพือการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ได้ออกข้อสนเทศการจําหน่าย
สินทรัพย์การประมูลหุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพภาคเอกชน ลงวันที 24 สิงหาคม 2541 ซึงกําหนดให้ผสู้ นใจเข้าร่วมประมูลต้องปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขในข้อสนเทศดังกล่าวโดยข้อ 4.10.3 กําหนดว่า "ผูป้ ระมูลต้องกรอกราคาประมูลต่อหน่วยของหุน้ กูท้ ต้ี องการจะประมูล
โดยต้องแสดงด้วยราคาทีรวมดอกเบียค้างรับ (Dirty Price) ต่อหน่วย ตามสูตรทีกําหนดในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย
เรือง มาตรฐานเสนอซือขายและคํานวณราคาสําหรับการซือขายหลักทรัพย์รฐั บาลในตลาดรอง ลงวันที 22 พฤษภาคม 2538 คํานวณ
ถึงวันชําระ (Settlement Date) ใช้ทศนิยมสูงสุดไม่เกิน 6 ตําแหน่ง หน่วยเป็ นบาท" และธนาคารแห่งประเทศไทยได้อธิบายดอกเบีย
ค้างรับในกรณีทมีี การซือขายหุน้ กูไ้ ม่ได้อยูใ่ นช่วงปิ ดพักทะเบียนว่า ดอกเบียค้างรับ หมายถึง จํานวนดอกเบียทีผูซ้ อหลั
ื กทรัพย์ตอ้ ง
ชดเชยแก่ผขู้ ายตามสัดส่วน โดยคิดตามจํานวนวันนับจากวันกําหนดจ่ายดอกเบียงวดล่าสุดก่อนส่งมอบจนถึงวันทีส่งมอบเช่นนี การ
ประมูลขายหุน้ กูข้ อง ปรส. จึงเป็ นการประมูลไปซึงมูลค่าของหุน้ กูร้ วมถึงสิทธิทจะได้
ี รบั ดอกเบียของหุน้ กูต้ ามกําหนดนับจากวัน
กําหนดจ่ายดอกเบียงวดล่าสุดก่อนส่งมอบหุน้ กูจ้ นถึงกําหนดไถ่ถอนหุน้ กูอ้ นั ผูป้ ระมูลได้มสี ทิ ธิจะได้รบั โดยผูเ้ ข้าประมูลจะต้อง
คํานวณดอกเบียค้างรับตามจํานวนวันนับจากวันกําหนดจ่ายดอกเบียงวดล่าสุดก่อนส่งมอบหุน้ กูจ้ นถึงวันส่งมอบหุน้ กูร้ วมไปในราคาที
เสนอประมูลด้วยในการประมูลขายหุน้ กูด้ งั กล่าวจึงมิได้ประมูลขายดอกเบียค้างชําระทีลูกหนีผิดนัดชําระหนีรวมไปด้วย ทังตามพระ
ราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
มาตรา 54 บัญญัตวิ า่ "ห้ามมิให้บริษทั ทีออกหลักทรัพย์จา่ ยผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคลทีมิได้มชี อในทะเบี
ื
ยนผูถ้ อื หลักทรัพย์..." และในหนังสือชีชวนให้ซอหุ
ื น้ กูข้ องลูกหนี ข้อ 5.3 กําหนดว่า นาย
ทะเบียนหุน้ กูจ้ ะจ่ายดอกเบียแต่ละงวดให้แก่ผถู้ อื หุน้ กูเ้ ป็ นเช็คขีดคร่อมห้ามเปลียนมือสังจ่ายในนามผูถ้ อื หุน้ กูท้ ปรากฏอยู
ี
ใ่ นสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ กู้ เช่นนีก็ยอ่ มหมายความว่าในวันกําหนดจ่ายดอกเบียในแต่ละงวด นายทะเบียนหุน้ กูจ้ ะต้องออกเช็คจ่ายดอกเบียให้
แก่บุคคลดังกล่าวเมือเจ้าหนีเป็ นผูถ้ อื หุน้ กูใ้ นช่วงเวลาทีจะต้องมีการจ่ายดอกเบียทีค้างชําระ สิทธิเรียกร้องในดอกเบียหุน้ กูท้ ค้ี างชําระ
ดังกล่าวจึงเป็ นสิทธิของเจ้าหนี คําสังศาลล้มละลายกลางทีอนุญาตให้เจ้าหนีได้รบั ชําระหนีนัน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้
บริหารแผนฟั งไม่ขน"
ึ
พิพากษายืน
(บรรหาร มูลทวี-สมชาย พงษธา-สุพฒ
ั น์ บุญยุบล)

แหล่งทีมา

สํานักวิชาการ

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น
หมายเหตุ
https://deka.supremecourt.or.th/printing/deka#
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