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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที� 4956/2548 ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) กบัพวก ผูร้อ้งขอ

บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยค์าเธย่์

ไฟน์แนนซ ์จาํกดั (มหาชน)

โดยเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย์

ผูเ้ขา้วา่คดแีทน เจา้หนี�

บรษิทัอุตสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย

จาํกดั (มหาชน) ลกูหนี�

พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.���� มาตรา 90/32

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 54

เจา้หนี�ซึ�งเป็นสถาบนัการเงนิเป็นผูถ้อืหุน้กูข้องลกูหนี� โดยมเีงื�อนไขวา่ลกูหนี�จะชาํระดอกเบี�ยปีละ 2 ครั �ง ในวนัที� 2

กุมภาพนัธ ์และวนัที� 2 สงิหาคม ลกูหนี�ผดินดัชาํระดอกเบี�ยหุน้กูต้ ั �งแต่วนัที� 4 สงิหาคม 2540 ถงึวนัที� 2 สงิหาคม 2541 ต่อมาเจา้หนี�

ถกูระงบัการดาํเนินกจิการและไมอ่าจดาํเนินกจิการต่อไปไดแ้ละองคก์ารเพื�อการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ หรอื ปรส. ไดนํ้าหุน้กู้

ของลกูหนี�ที�เจา้หนี�ถอืไวอ้อกประมลูขาย ในการขายหุน้กูด้งักลา่ว ปรส. ไดอ้อกขอ้สนเทศการจาํหน่ายสนิทรพัยก์ารประมลูหุน้กูแ้ละ

หุน้กูแ้ปลงสภาพภาคเอกชน ลงวนัที� 24 สงิหาคม 2541 กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มประมลูตอ้งกรอกราคาประมลูต่อหน่วยของหุน้กูท้ี�

ตอ้งการจะประมลู โดยตอ้งแสดงดว้ยราคาที�รวมดอกเบี�ยคา้งรบัต่อหน่วยตามสตูรที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด ซึ�งธนาคารแหง่

ประเทศไทยไดอ้ธบิายถงึคาํวา่ดอกเบี�ยคา้งรบัในกรณทีี�การซื�อขายหุน้กูไ้มไ่ดอ้ยูใ่นชว่งปิดพกัทะเบยีนวา่หมายถงึจาํนวนดอกเบี�ยที�ผู้

ซื�อหลกัทรพัยต์อ้งชดเชยแก่ผูข้ายตามสดัสว่น โดยคดิตามจาํนวนวนันบัจากวนักาํหนดจา่ยดอกเบี�ยงวดลา่สดุก่อนสง่มอบจนถงึวนัที�

สง่มอบในการประมลูขายหุน้กูด้งักลา่วจงึเป็นการประมลูไปซึ�งมลูคา่ของหุน้กูร้วมถงึสทิธทิี�จะไดร้บัดอกเบี�ยเพยีงนบัจากวนักาํหนด

จา่ยดอกเบี�ยงวดลา่สดุก่อนสง่มอบหุน้กูจ้นถงึกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูอ้นัผูป้ระมลูมสีทิธไิดร้บั แต่มไิดป้ระมลูขายดอกเบี�ยคา้งชาํระที�ลกู

หนี�ผดินดัชาํระหนี�รวมไปดว้ย ทั �งตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรา 54 หา้มมใิหบ้รษิทัที�ออกหลกัทรพัยจ์า่ยผล

ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคลที�มไิดม้ชีื�อในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์ประกอบกบัในหนงัสอืชี�ชวนใหซ้ื�อหุน้กูข้องลกูหนี�ยงักาํหนด

ใหน้ายทะเบยีนหุน้กูจ้า่ยดอกเบี�ยแต่ละงวดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเชค็ขดีครอ่มหา้มเปลี�ยนมอืสั �งจา่ยในนามผูถ้อืหุน้ที�ปรากฏอยูใ่นสมดุ

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้กู ้เชน่นี� ยอ่มหมายความวา่ในวนักาํหนดจา่ยดอกเบี�ยในแต่ละงวด นายทะเบยีนจะตอ้งจา่ยใหแ้ก่บุคคลที�มชีื�อปรากฏ

อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้กู ้เมื�อขณะที�ถงึกาํหนดจา่ยดอกเบี�ยเจา้หนี�ยงัมชีื�อเป็นผูถ้อืหุน้กูอ้ยูย่งัมไิดโ้อนไปยงัผูป้ระมลูซื�อได ้สทิธเิรยีก

รอ้งในดอกเบี�ยหุน้กูท้ี�คา้งชาํระดงักลา่วจงึเป็นสทิธขิองเจา้หนี� เจา้หนี�จงึมสีทิธไิดร้บัชาํระหนี�จากกองทรพัยส์นิของลกูหนี�ในคดลีม้

ละลาย

___________________________
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คดสีบืเนื�องมาจากศาลลม้ละลายกลางมคีาํสั �งใหฟื้�นฟูกจิการของลกูหนี� และมคีาํสั �งตั �งบรษิทัเอฟ็เฟ็คทฟี แพลนเนอรส์ จาํกดั

เป็นผูท้าํแผน ต่อมาศาลมคีาํสั �งเหน็ชอบดว้ยแผนโดยมผีูท้าํแผนเป็นผูบ้รหิารแผน หลงัจากนั �นศาลมคีาํสั �งปลดผูบ้รหิารแผนและตั �ง

กระทรวงการคลงัเป็นผูบ้รหิารแผนเมื�อวนัที� 11 กรกฎาคม 2546

เจา้หนี�ยื�นคาํขอรบัชาํระหนี�ในการฟื�นฟูกจิการของลกูหนี�ในมลูหนี�คา่ดอกเบี�ยหุน้กูค้า้งชาํระ

เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยไ์ดใ้หบ้รรดาเจา้หนี� ลกูหนี� และผูท้าํแผนตรวจคาํขอรบัชาํระหนี�แลว้ ผูท้าํแผนโตแ้ยง้คาํขอรบัชาํระ

หนี�รายนี�วา่เจา้หนี�ยื�นคาํขอรบัชาํระหนี�ซํ�าซอ้นกบัมลูหนี�ซึ�งเจา้หนี�รายอื�นไดย้ื�นคาํขอรบัชาํระหนี�ไวแ้ลว้ เจา้หนี�ไมม่ตีน้ฉบบัใบหุน้กู้

และเอกสารประกอบหนี�ที�ชดัเจนมาแสดง จงึไมม่สีทิธขิอรบัชาํระหนี�

เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยส์อบสวนแลว้มคีาํสั �งใหย้กคาํขอรบัชาํระหนี�ของเจา้หนี�ตามมาตรา 90/32 (1) แหง่พระราชบญัญตัิ

ลม้ละลาย พ.ศ.����

เจา้หนี�ยื�นคาํรอ้งคดัคา้นขอใหศ้าลมคีาํสั �งกลบัคาํสั �งเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยโ์ดยอนุญาตใหเ้จา้หนี�ไดร้บัชาํระหนี�ดอกเบี�ยหุน้

กูค้า้งชาํระตามที�ยื�นคาํขอรบัชาํระหนี�ไว้

เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยแ์ละผูบ้รหิารแผนต่างยื�นคาํคดัคา้นขอใหย้กคาํรอ้ง

ศาลลม้ละลายกลางงดไต่สวน มคีาํสั �งกลบัคาํสั �งของเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยใ์หเ้จา้หนี�ไดร้บัชาํระหนี�ในการฟื�นฟูกจิการของ

ลกูหนี�ในมลูหนี�ดอกเบี�ยหุน้กูต้ามคาํขอรบัชาํระหนี�

เจา้หนี� เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์และผูบ้รหิารแผนอุทธรณ์ต่อศาลฎกีา

ศาลฎกีาพพิากษายกคาํสั �งศาลลม้ละลายกลาง ใหศ้าลลม้ละลายกลางดาํเนินการไต่สวนและมคีาํสั �งใหมต่ามรปูคดี

ศาลลม้ละลายกลางมคีาํสั �งกลบัคาํสั �งของเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยใ์หเ้จา้หนี�ไดร้บัชาํระหนี�ดอกเบี�ยหุน้กูข้องลกูหนี�จากตน้

เงนิหุน้กู ้18,000,000 บาท ในอตัรารอ้ยละ 11.875 ต่อปี ตั �งแต่วนัที� 4 สงิหาคม 2540 ถงึวนัที� 2 สงิหาคม 2541 แต่ไมเ่กนิจาํนวน

2,383,458.90 บาท

ผูบ้รหิารแผนอุทธรณ์ต่อศาลฎกีา

ศาลฎกีาแผนกคดลีม้ละลายวนิิจฉยัวา่ "ขอ้เทจ็จรงิฟังไดว้า่เจา้หนี�เป็นผูถ้อืหุน้กูข้องลกูหนี� จาํนวน 18,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ

1,000 บาท เป็นเงนิ 18,000,000 บาท มอีาย ุ5 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที� 2 สงิหาคม 2544 มเีงื�อนไขชาํระดอกเบี�ยปีละ 2 ครั �ง ใน

วนัที� 2 กุมภาพนัธ ์และวนัที� 2 สงิหาคม ลกูหนี�ผดินดัชาํระดอกเบี�ยหุน้กูต้ ั �งแต่วนัที� 4 สงิหาคม 2540 ถงึวนัที� 2 สงิหาคม 2541 ซึ�ง

เมื�อวนัที� 24 ตุลาคม 2540 ไดม้พีระราชกาํหนดการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ.���� กาํหนดใหต้ั �งองคก์ารเพื�อการปฏริปูระบบ

สถาบนัการเงนิ หรอื ปรส. โดยมวีตัถุประสงคใ์หช้าํระบญัชสีถาบนัการเงนิ 56 แหง่ ที�ถกูระงบัการดาํเนินกจิการในกรณทีี�สถาบนัการ

เงนิดงักลา่วไมอ่าจดาํเนินกจิการต่อไปได ้ซึ�งเจา้หนี�เป็นหนึ�งในสถาบนัการเงนิที�ถกูระงบัการดาํเนินกจิการและไมอ่าจดาํเนินกจิการ

ต่อไปได ้ต่อมา ปรส. ไดนํ้าหุน้กูข้องลกูหนี�ที�เจา้หนี�ถอืไวอ้อกประมลูขายในวนัที� 11 กนัยายน 2541 บรษิทัฟินนัซ่า จาํกดั เป็นผู้

ประมลูซื�อไดแ้ละไดช้าํระราคาพรอ้มรบัมอบหุน้กูท้ี�ประมลูซื�อไดเ้มื�อวนัที� 16 กนัยายน 2541 ต่อมาเมื�อศาลลม้ละลายกลางมคีาํสั �งให้

ฟื�นฟูกจิการของลกูหนี� เจา้หนี�จงึไดย้ื�นคาํขอรบัชาํระหนี�ต่อเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยใ์นมลูหนี�คา่ดอกเบี�ยหุน้กูท้ี�ลกูหนี�คา้งชาํระ
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คดมีปัีญหาตอ้งวนิิจฉยัวา่ เจา้หนี�มสีทิธขิอรบัชาํระหนี�คา่ดอกเบี�ยคา้งชาํระนบัแต่วนัที� 4 สงิหาคม 2540 ถงึวนัที� 2 สงิหาคม

2541 หรอืไม ่เหน็วา่ ในการขายหุน้กูด้งักลา่ว องคก์ารเพื�อการปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) ไดอ้อกขอ้สนเทศการจาํหน่าย

สนิทรพัยก์ารประมลูหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพภาคเอกชน ลงวนัที� 24 สงิหาคม 2541 ซึ�งกาํหนดใหผู้ส้นใจเขา้รว่มประมลูตอ้งปฏบิตัิ

ตามเงื�อนไขในขอ้สนเทศดงักลา่วโดยขอ้ 4.10.3 กาํหนดวา่ "ผูป้ระมลูตอ้งกรอกราคาประมลูต่อหน่วยของหุน้กูท้ี�ตอ้งการจะประมลู

โดยตอ้งแสดงดว้ยราคาที�รวมดอกเบี�ยคา้งรบั (Dirty Price) ต่อหน่วย ตามสตูรที�กาํหนดในหนงัสอืเวยีนของธนาคารแหง่ประเทศไทย

เรื�อง มาตรฐานเสนอซื�อขายและคาํนวณราคาสาํหรบัการซื�อขายหลกัทรพัยร์ฐับาลในตลาดรอง ลงวนัที� 22 พฤษภาคม 2538 คาํนวณ

ถงึวนัชาํระ (Settlement Date) ใชท้ศนิยมสงูสดุไมเ่กนิ 6 ตาํแหน่ง หน่วยเป็นบาท" และธนาคารแหง่ประเทศไทยไดอ้ธบิายดอกเบี�ย

คา้งรบัในกรณทีี�มกีารซื�อขายหุน้กูไ้มไ่ดอ้ยูใ่นชว่งปิดพกัทะเบยีนวา่ ดอกเบี�ยคา้งรบั หมายถงึ จาํนวนดอกเบี�ยที�ผูซ้ื�อหลกัทรพัยต์อ้ง

ชดเชยแก่ผูข้ายตามสดัสว่น โดยคดิตามจาํนวนวนันบัจากวนักาํหนดจา่ยดอกเบี�ยงวดลา่สดุก่อนสง่มอบจนถงึวนัที�สง่มอบเชน่นี� การ

ประมลูขายหุน้กูข้อง ปรส. จงึเป็นการประมลูไปซึ�งมลูคา่ของหุน้กูร้วมถงึสทิธทิี�จะไดร้บัดอกเบี�ยของหุน้กูต้ามกาํหนดนบัจากวนั

กาํหนดจา่ยดอกเบี�ยงวดลา่สดุก่อนสง่มอบหุน้กูจ้นถงึกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูอ้นัผูป้ระมลูไดม้สีทิธจิะไดร้บั โดยผูเ้ขา้ประมลูจะตอ้ง

คาํนวณดอกเบี�ยคา้งรบัตามจาํนวนวนันบัจากวนักาํหนดจา่ยดอกเบี�ยงวดลา่สดุก่อนสง่มอบหุน้กูจ้นถงึวนัสง่มอบหุน้กูร้วมไปในราคาที�

เสนอประมลูดว้ยในการประมลูขายหุน้กูด้งักลา่วจงึมไิดป้ระมลูขายดอกเบี�ยคา้งชาํระที�ลกูหนี�ผดินดัชาํระหนี�รวมไปดว้ย ทั �งตามพระ

ราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� มาตรา 54 บญัญตัวิา่ "หา้มมใิหบ้รษิทัที�ออกหลกัทรพัยจ์า่ยผลประโยชน์

ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคลที�มไิดม้ชีื�อในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย.์.." และในหนงัสอืชี�ชวนใหซ้ื�อหุน้กูข้องลกูหนี� ขอ้ 5.3 กาํหนดวา่ นาย

ทะเบยีนหุน้กูจ้ะจา่ยดอกเบี�ยแต่ละงวดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูเ้ป็นเชค็ขดีครอ่มหา้มเปลี�ยนมอืสั �งจา่ยในนามผูถ้อืหุน้กูท้ี�ปรากฏอยูใ่นสมดุ

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้กู ้เชน่นี�กย็อ่มหมายความวา่ในวนักาํหนดจา่ยดอกเบี�ยในแต่ละงวด นายทะเบยีนหุน้กูจ้ะตอ้งออกเชค็จา่ยดอกเบี�ยให้

แก่บุคคลดงักลา่วเมื�อเจา้หนี�เป็นผูถ้อืหุน้กูใ้นชว่งเวลาที�จะตอ้งมกีารจา่ยดอกเบี�ยที�คา้งชาํระ สทิธเิรยีกรอ้งในดอกเบี�ยหุน้กูท้ี�คา้งชาํระ

ดงักลา่วจงึเป็นสทิธขิองเจา้หนี� คาํสั �งศาลลม้ละลายกลางที�อนุญาตใหเ้จา้หนี�ไดร้บัชาํระหนี�นั �น ศาลฎกีาเหน็พอ้งดว้ย อุทธรณ์ของผู้

บรหิารแผนฟังไมข่ึ�น"

พพิากษายนื

(บรรหาร มลูทว-ีสมชาย พงษธา-สพุฒัน์ บุญยบุล)

แหลง่ที�มา สาํนกัวชิาการ

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �นตน้

หมายเหตุ


