คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ
การฟนฟูกิจการ
1. ความแตกตางของการฟนฟูกิจการและการลมละลาย
ตอบ :
หัวขอ
การลมละลาย
1) ผูมีสิทธิยื่น
เจาหนี้
คำรองขอ

2) เงื่อนไข

3) วัตถุประสงค

การฟนฟูกิจการ

- ลูกหนี้
- เจาหนี้
- หนวยงานกำกับดูแล เชน ธปท.
สำนักงาน ก.ล.ต. และ คปภ.
ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
- ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
- ลูกหนี้เปนนิติบุคคลประเภท
บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือ
นิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดไว
ในกฎกระทรวง
- จำนวนหนี้ไมนอยกวา 10 ลานบาท
- ลูกหนี้มีชองทางในการฟนฟูกิจการ
และมีเหตุอันสมควร (ตองไมถูก
พิทักษทรัพยเด็ดขาด)
- ยื่นคำขอโดยสุจริต
- ไมไดเปนการทำใหลูกหนี้สามารถ - รักษามูลคาขององคกรธุรกิจนั้น
ดำเนินธุรกิจตอไปได
ทั้งหมดไวเปนหนึ่งเดียว
- รวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้และ - เจาหนี้ไดรับชำระหนี้อยางยุติธรรม
จัดสรรทรัพยสินที่รวบรวมไดใหกับ และเสมอภาคกัน
เจาหนี้ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย - ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจตอไปได
จะเปนผูที่เขามาทำหนาที่จัดการ
และรักษาสภาพการจางงานไว
เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้
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2. ขั้นตอนของศาลฯ ในกระบวนการขอฟนฟูกิจการของการบินไทยเปนอยางไร และกำหนดการ
โดยประมาณของการทำแผน และปฏิบัติตามแผน สิทธิและหนาที่ของเจาหนี้ที่ควรทราบ
ตอบ : ขั้นตอน กระบวนการขอฟนฟูกิจการ และกำหนดการโดยประมาณของการทำแผน และ
ปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ เปนดังตอไปนี้

ที่มา : กรมบังคับคดี (http://sub.led.go.th/led-infographic/?bwg_gallery=ledphoto13)

สำหรับสิทธิและหนาที่ของเจาหนี้ในกระบวนการฟนฟูกิจการ มีดังตอไปนี้
1) กรณีที่ศาลมีคําสั่งใหฟน ฟูกิจการและไมมีคำสั่งตัง้ ผูทำแผน
- เจาพนักงานพิทักษทรัพยนัดปะชุมเจาหนี้เพื่อลงมติเลือกผูทำแผน
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ผูทำแผน

- เจาหนี้มีสิทธิยื่นคําขอแสดงความประสงคจะเขาประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือก

- เจาหนี้มีสิทธิเขาประชุมเจาหนี้ และออกเสียงลงคะแนน
- เจาหนี้มีสิทธิตรวจหลักฐานแหงหนีแ้ ละคัดคานการออกเสียงของเจาหนี้รายอื่น
- เจาหนี้มีสิทธิเสนอชื่อผูทำแผน
2) กรณีที่ศาลมีคำสั่งตั้งผูทำแผน
- เจาหนี้จะตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคำสั่งใหฟนฟูกิจการ
ตอ เจาพนักงานพิทักษทรัพยภายใน 1 เดือนนับแตวันโฆษณาคำสั่งตั้งผูทำแผน (ในราชกิจจานุเบกษา
และเว็บไซตกรมบังคับคดี)
- เจาหนี้มีสิทธิขอตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของเจาหนี้
รายอื่นไดภายใน 14 วันนับแตวันที่พนกำหนดเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้
- เจาหนี้ตอ งไปใหการสอบสวนและสงพยานหลักฐานตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เวนแตเจาหนี้นำสงหลักฐานครบถวนและไมมีผูโตแยง เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะมีคำสั่งใหไดรับชำระหนี้
ไดเลยโดยไมตองสอบสวน
- เจาหนี้มีสิทธิยื่นคํารองคัดคานคำสั่งคําขอรับชําระหนี้ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ตอศาลภายใน 14 วันนับแตวันทีไ่ ดทราบคำสั่ง
- เจาหนี้มีสิทธิอุทธรณคำสั่งคําขอรับชําระหนี้ของศาลลมละลายกลางตอศาลอุทธรณ
คดีชำนัญพิเศษไดภายในกำหนด 1 เดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคำสั่งศาลลมละลายกลางนั้น
- เจาหนี้มีสิทธิขออนุญาตฎีกาคำสั่งคําขอรับชําระหนี้ของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ
ตอฎีกาภายใน 1 เดือนนับแตวันทีไ่ ดอานคําพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษนั้น
- เจาหนี้มีสิทธิเขาประชุมเจาหนี้ และออกเสียงลงคะแนน
- เจาหนี้มีสิทธิคัดคานการจัดกลุม เจาหนี้ และยื่นคําขอแกไขแผน
- เจาหนี้ที่ลงมติไมยอมรับแผน หรืองดออกเสียงลงมติ หรือไมมารวมประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาแผนยอมมีสิทธิคัดคานแผนตอศาล
3. หากศาลฯ พิจารณาไมรับแผนฟนฟู แตละฝายจะตองดำเนินการอยางไร
ตอบ : หากศาลมีคำสั่งไมเห็นชอบดวยแผน สามารถแบงได 2 กรณี ดังนี้
1) ลูกหนี้ไมไดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไวกอนแลว ใหศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให
ฟนฟูกิจการ โดยเจาหนี้จะตองดำเนินการฟองรองเรียกรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามมูลหนี้ของตน
2) ลูกหนี้ถูกฟองเปนบุคคลลมละลายไวกอน หากศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย
ใหยกคำรองขอใหฟนฟูกิจการ และใหดำเนินคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวนั้นตอไป
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4. จะมีการเปดเผยรางแผนฟนฟูและความคืบหนาตอสาธารณะหรือไม ผูถือหุนกูจะสามารถติดตามไดจาก
ชองทางใดบาง
ตอบ : เจาหนี้ทุกรายจะไดรับรางแผนฟนฟูกิจการกอนการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนดังกลาว
และแผนฟนฟูกิจการเปนขอตกลงระหวางเจาหนี้กับผูทำแผนและลูกหนี้ จึงไมจำตองมีการรายงาน
ความคืบหนาตอสาธารณะแตอยางใด
5. หากผูถือหุนกูไมเห็นดวยกับแผนฟนฟูจะตองดำเนินการอยางไร
ตอบ : เจาหนี้มีสิทธิขอแกไขแผนไดไมนอยกวา 3 วันกอนวันนัดประชุมเจาหนี้ โดยใหยื่นคำขอตอ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย แตหากเปนกรณีที่ไมเห็นดวยกับการจัดกลุมเจาหนี้ สามารถยื่นตอศาลได
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ทราบการจัดกลุม และในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน ตองลงมติ
ไมรับแผนจึงจะมีสิทธิคัดคานไดที่ศาลลมละลายกลาง อยางไรก็ตาม แมเจาหนี้จะลงมติไมรับแผน
แตแผนผานมติที่ประชุมเจาหนี้และศาลเห็นชอบดวยแผน เจาหนี้ที่ไมยอมรับแผนก็จะตองผูกพัน
ตามแผนดวย
6. การออกหุนกูแตละครั้งไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน และขอกำหนดสิทธิหุนกู เปนสัญญามหาชน
กลาวคือ ระหวางผูออกหุนกูกับผูลงทุน ซึ่งมิไดผูกพันเฉพาะบุคคลเหมือนสัญญาเงินกู ที่ทำเปน
ลักษณะเฉพาะ นอกจากนี้ ยังเปนไปตามเกณฑของ พรบ. หลักทรัพยฯ ซึ่งขอกำหนดสิทธิไดรับ
การพิจารณาแลวจากสำนักงาน ก.ล.ต. การพิจารณาหนี้สินที่เกิดจากการออกหุนกูตามกฎหมายมหาชน
และ พรบ. หลักทรัพยฯ จะพิจารณาแตกตางหรือเหมือนกับเจาหนี้ที่มีหนี้สินทางการเงินปกติหรือไม
ตอบ : ในการพิจารณาเรื่องสิทธิในการรับชำระหนี้ของเจาหนี้แตละประเภท รวมถึงเจาหนี้หุนกูและ
เจาหนี้เงินกู จะขึ้นอยูกับการพิจารณาจัดกลุมเจาหนี้ของผูทำแผน ซึ่งจะพิจารณาจากหลายปจจัย เชน
การมีทรัพยสินเปนประกัน และความดอยสิทธิ เปนตน ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาหนี้หุนกูและเจาหนี้เงินกู
ถูกจัดใหอยูในกลุมเจาหนี้ประเภทเดียวกัน ก็จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน แตหากถูกจัดอยู
คนละกลุม การจะไดรับปฏิบัติตางกันหรือไมจะขึ้นอยูกับแผน
7. เจาหนี้ที่เกิดจากการรับซื้อหุนกูในตลาดรอง จะไดรับการดูแลเหมือน หรือแตกตางกับเจาหนี้ที่เปน
ผูถือหุนกูตั้งแตเสนอขายครั้งแรก
ตอบ : มีสิทธิและจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน เนื่องจากเปนเจาหนีป้ ระเภทเดียวกัน
8. การมอบอำนาจจากเจาหนี้ใหตัวแทนดำเนินการทางคดี สามารถมอบอำนาจครั้งเดียวใหดำเนินการ
จนจบขั้นตอนฟนฟูไดหรือไม เพราะการมอบอำนาจหลายครั้งอาจมีความไมสะดวกในการตามเจาหนี้
รายยอยหลายครั้ง
ตอบ : ในหนังสือมอบอำนาจ ผูมอบอำนาจสามารถกำหนดขอบเขตไดวาจะใหผูรับมอบอำนาจ
ดำเนินการอะไรแทนตนไดบาง เชน การยื่นคำรองขอรับชำระหนี้ การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
เจาหนี้ เปนตน ดังนั้น หากเจาหนี้ตองการใหตัวแทนดำเนินการแทนตนจนจบกระบวนการฟนฟูกิจการ
ใหระบุไวใหชัดเจน จึงสามารถมอบอำนาจครั้งเดียวใหดำเนินการจนจบขั้นตอนการฟนฟูฯ ได
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สัญญาแตงตั้งนายทะเบียน ผูแทนผูถือหุนกูของกิจการที่เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
9. เมื่อศาลฯ รับแผนฟนฟูฯ ขอกำหนดสิทธิ (สัญญาเงินกูระหวางผูลงทุนกับลูกหนี้) ยังมีผลบังคับอยู
หรือไม และยังมีขอใดบางที่ยังผูกพันอยู
ตอบ : ขอกำหนดสิทธิเดิมจะไมถูกยกเลิกไป เพียงแตในระหวางที่ผูออกหุนกูอยูภายใตแผนฟนฟูกิจการ
ขอกำหนดสิทธิดังกลาวจะไมถูกนำมาบังคับใช โดยการจายชำระหนี้จะเปนไปตามขอกำหนดของ
แผนฟนฟูกิจการ อยางไรก็ดี หากศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งใหฟนฟูกิจการหรือสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ของผูออกหุนกู ขอกำหนดสิทธิดังกลาวจะถูกนำกลับมาใชบังคับตามเดิม และผูถือหุนกูสามารถ
ฟองรองเรียกรับชำระหนี้จากผูออกหุนกูตามที่กำหนดไวในขอกำหนดสิทธิได
10. หลังจากที่ศาลฯ รับแผนฟนฟู หรืออยูระหวางการฟนฟูตามแผน สัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู เชน
สัญญาแตงตั้งนายทะเบียน สัญญาแตงตั้งผูแทนฯ จะยังมีผลบังคับใชตอไปหรือไม และถาไมสามารถ
บังคับใชได งานทะเบียน และงานผูแทนผูถือหุนกูโอนไปที่ใคร
ตอบ : การสิ้นสุดของสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู เชน สัญญาแตงตั้งนายทะเบียน สัญญาแตงตั้งผูแทน
ผูถือหุนกูจ ะขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานั้น ๆ ในกรณีที่สัญญาระบุวาถาผูออกหุนกูเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการเปนเงื่อนไขที่ทำใหสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนและผูแทนผูถือหุนกูสิ้นสุดลง
นายทะเบียนจะตองดำเนินการสงมอบเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของกับการทำหนาที่ของตนใหกับ
ผูทำแผนใหแลวเสร็จ เพื่อใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่อง สำหรับผูแทนผูถือหุนกู หากผูลงทุน
ไดดำเนินการมอบอำนาจใหผูแทนผูถือหุนกูดำเนินการแทนในกระบวนการฟนฟูกิจการ ผูแทนผูถือ
หุนกูยังคงตองทำหนาที่ตามที่ไดรับมอบอำนาจตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
11. ศาลฯ สามารถสั่งใหผูบริหารแผนแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูสำหรับรุนที่ไมมีผูแทนผูถือหุนกูไดหรือไม
ตอบ : ตองพิจารณาวา พรบ. หลักทรัพยฯ ในเรื่องการแตงตั้งตัวแทนวากำหนดไวอยางไร ทั้งนี้
พรบ. หลักทรัพยฯ มาตรา 41 และมาตรา 49 กำหนดใหการแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูจะตองดำเนินการ
ตั้งแตขั้นตอนการขออนุญาตการออกและเสนอขายหุนกู จะแตงตั้งภายหลังไมได
เอกสารแสดงความเปนเจาหนี้
12. การแสดงความเปนเจาหนี้ของกิจการ ใชใบแทนที่ออกใหโดยนายทะเบียนไดหรือไม เนื่องจาก
ตาม พรบ. หลักทรัพยฯ การแสดงความเปนเจาของหุนกูตองลงนามสลักหลัง และมีชื่อที่นายทะเบียน
นอกจากนี้การชำระดอกเบี้ย และคืนเงินตนของหุนกู ก็ไมมีการเวนคืนใบหุนกูแลว แตจะชำระ
ตามรายชื่อในทะเบียนผูถือหุนกู ซึ่งสอดคลองกับการเขาสูยุคดิจิตอล และสอดคลองกับแนวทางของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่อยูระหวางการพัฒนาการถือครอง และซื้อขายหลักทรัพย
ในรูปแบบดิจิตอล (digital platform)
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นอกจากนี้ มีขอจำกัดเรื่องใบหุนกูที่เพียงพอ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผานมาการออกหุนกู สวนใหญ
เปนแบบไรใบ (scripless) ผูออกหุนกูสั่งพิมพใบหุนกู (ที่เปนกระดาษพิเศษเฉพาะ) จำนวนหนึ่ง
ซึ่งปจจุบันการบินไทย มีใบหุนกูเหลือเพียงจำกัด อาจไมเพียงพอตอผูถือหุนกูทุกราย การสั่งพิมพเปน
คาใชจายที่เพิ่มเติม และตองใชเวลา หากการบินไทยเขาสูก ระบวนการฟนฟูอาจปฏิบัติไมได อีกทั้ง
เมื่อไดใบหุนกูมาแลว ตองมีการเช็คสอบกับนายทะเบียนผูถือหุนกู ดังนั้น หากใชเอกสารที่ออกโดย
นายทะเบียนยืนยันจำนวน และมูลคาหุนกูที่ถืออยูนาทำไดสะดวกทั่วถึง และเชื่อถือไดมากกวา
ตอบ : ผูถือหุนกูสามารถใชหลักฐานอื่นที่ออกโดยนายทะเบียน เพื่อแสดงวาตนมีสถานะเปนเจาหนี้ของ
บริษัทลูกหนี้จริง แทนใบหุนกูได
13. หากผูลงทุนถือหุนกูหลายชุด ทั้งชุดที่มีผูแทนผูถือหุนกูและไมมีผูแทนผูถือหุนกู ผูถือหุนกูควรจะยื่น
แบบคำขอรับชำระหนี้ (แบบ ฟ.20) แยกชุดที่มีผูแทนผูถือหุนกู และชุดที่ไมมีผูแทนผูถือหุนกูห รือไม
หรือควรแยกเปนรายเจาหนี้
ตอบ : ควรยื่นคำขอรับชำระหนี้ในแบบ ฟ.20 เปนเจาหนี้รายเดียวโดยใหระบุมูลหนี้แยกประเภท
แตละมูลหนีใ้ นเอกสารแนบทายของแบบ ฟ.20 ใหระบุรายละเอียดของหุนกูแตละรุน รวมถึงสามารถ
ระบุหนี้ประเภทอื่นไดดวย (ถามี)
14. ในการแสดงความเปนเจาหนี้ หากแสดงในแบบ ฟ.20 ไมครบ หมายถึงสละสิทธิความเปนเจาหนี้
ในมูลหนี้ที่มิไดแจงใชหรือไม มิไดทำใหแบบ ฟ.20 ใชไมไดใชหรือไม และไมถือเปนการแจง
ความเท็จใชหรือไม
ตอบ : ไมกระทบตอแบบ ฟ.20 ที่ไดยื่นไว อยางไรก็ดี หากพบวามีมูลหนี้ใดที่ยังไมไดแจงในแบบ ฟ.20
สามารถแจงเพิ่มเติมไดภายในชวงเวลาการยื่นขอรับชำระหนี้ (1 เดือนนับแตวันโฆษณาคำสั่งแตงตั้ง
ผูทำแผน) สำหรับมูลหนี้ที่ไมไดยื่นขอรับชำระหนี้ เจาหนี้จะหมดสิทธิไดรับชำระหนี้นั้น เวนแต
แผนฟนฟูกิจการกำหนดใหเจาหนี้มีสิทธิไดรับชำระหนี้
15. การคำนวนอัตราดอกเบี้ยนับตั้งแตวันผิดนัด (วันที่ตอจากวันที่ตองจายแตไมไดจาย) จนถึงวันที่ยื่น
ขอรับชำระหนี้ (นับวันที่ยื่นหรือไม)
ตอบ : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเพื่อแสดงมูลหนี้ที่มีอยู ณ วันที่ศาลมีคำสั่งใหฟนฟูกิจการ จะคำนวณ
ตั้งแตวันทีผ่ ิดนัดชำระหนี้ จนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งใหฟนฟูกิจการ (นับวันที่ศาลสั่งดวย) และดอกเบี้ย
จะเดินตอจนกวาจะไดรับชำระเสร็จสิ้น
16. ในระหวางนีห้ ุนกูสามารถโอนเปลี่ยนมือไดหรือไม และระหวางเขาแผนฟนฟูสามารถโอนเปลี่ยนมือ
ไดหรือไม และถาโอนไดผูรับโอนจะตองดำเนินการอยางไรบาง
ตอบ : หุนกูยังสามารถโอนเปลี่ยนมือไดตลอดเวลา โดยผูรับโอนจะตองแจงการเปลี่ยนมือตอ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยและผูทำแผน ตามวิธีการและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไวในแผนฟนฟูกิจการ
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การประชุมเจาหนี้ และผลของการดำเนินการตามแผน
17. ในการประชุมเจาหนี้ กอนศาลฯ นัดไตสวน ทางผูบริหารแผนจะใชรายชื่ออะไรในการนัดประชุมเจาหนี้
หากเจาหนี้ยังมิไดแสดงมูลคาหนี้ตามแบบ ฟ.20
ตอบ : ตามขั้นตอนและกระบวนการฟนฟูกิจการนั้น ศาลจะทำการนัดไตสวนกอน หากศาลมีคำสั่ง
ใหฟนฟูกิจการ และตั้งผูทำแผน เจาหนี้จะตองดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ตามแบบ ฟ.20 ภายใน
1 เดือนนับแตวันโฆษณาคำสั่งตั้งผูทำแผน จากนั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะประกาศนัดประชุม
เจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ ดังนั้น รายชื่อเจาหนี้ที่ใชสำหรับการเรียกประชุมจะมาจากขอมูล
ตามแบบ ฟ.20
18. ในการรวมประชุม และออกคะแนนเสียงในที่ประชุม ผูถือหุนกูทงั้ ชุดที่มีผูแทนผูถือหุนกู และไมมีผูแทน
ผูถือหุนกู จะแยกคะแนนเพื่อใหความเห็นไดอยางไร
ตอบ : ในการออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้ การนับคะแนนสำหรับการลงมติจะนับเจาหนี้เปน 1 ราย
โดยแยกคะแนนตามกลุมประเภทหนี้ที่ระบุไวในแผน ถาเปนเจาหนี้กลุมเดียวกันจะแยกการลงมติไมได
19. ในกรณีที่ผูถือหุนกูมอบอำนาจในการลงคะแนนเสียงแทนโดยมิไดลงเฉพาะเจาะจง แตใหผูรับมอบ
อำนาจตัดสินใจเอง ผูรับมอบอำนาจมีความรับผิดชอบ เพียงใด หากทางเลือกที่ลงเกิดผลทางลบ อาทิ
เชน เลือกใหฟนฟู แตเมื่อบริหารตามแผนแลว แผนฟนฟูที่เสนอไปไมได ทำใหกิจการไปไมไดตอง
ลมละลาย ผูถือหุนกูสามารถฟองผูรับมอบอำนาจไดหรือไม
ตอบ : กรณีที่ผูรับมอบอำนาจดำเนินการไมเปนไปตามที่ตกลงกันไว ผูมอบอำนาจตองไปดำเนินการ
ตามหลักของตัวการตัวแทน อยางไรก็ดี สิ่งที่ผูรับมอบอำนาจไดกระทำแทนผูมอบอำนาจไปแลว
จะยังคงผูกพันผูมอบอำนาจอยู
20. ผูถือหุนกูที่มีหุนกูหลายรุน ทั้งที่มีผูแทนผูถือหุนกู และไมมีผูแทนผูถือหุนกู จะมอบอำนาจการประชุม
ในการใหความเห็นอยางไร (ในการยื่นแบบขอรับชำระหนี้ แสดงตามรายเจาหนี้)
ตอบ : ในการมอบอำนาจในการดำเนินการจะขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางผูมอบอำนาจและผูรับมอบ
อำนาจ ในกรณีที่ผูถือหุนกูที่มีหุนกูหลายรุน ทั้งที่มีผูแทนผูถือหุนกู และไมมีผูแทนผูถือหุนกู หรือ
มีผูแทนผูถือหุนกูหลายราย ผูถือหุนกูอาจตกลงใหผูแทนผูถือหุนกูรายหนึ่งดำเนินการแทนตนสำหรับ
หนี้หุนกูทั้งหมด หรืออาจมอบอำนาจใหผูอื่น เชน สำนักงานกฎหมาย ทนายความ ดำเนินการก็ได
21. ในการดำเนินการตามแผนฟนฟูหากมีขอสรุปวา จะมีแนวทางปฏิบัติตอผูออกหุนกูอยางไร การบินไทย
จะออกเปนขอกำหนดสิทธิหุนกูชุดใหมหรือไม จำเปนตองไปตามมาตรฐานขอกำหนดสิทธิที่สำนักงาน
ก.ล.ต. วางแนวทางหรือไม
ตอบ : แผนฟนฟูกิจการจะมีการกำหนดวิธีการจายชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการจายชำระ
สำหรับเจาหนี้แตละประเภท โดยในการจายชำระหนี้จะดำเนินการตามที่ระบุไวในแผนฟนฟูกิจการ
ซึ่งเจาหนี้ทุกรายจะไดรับแผนฟนฟูกิจการไวเปนหลักฐาน และไมมีการออกขอกำหนดสิทธิหุนกูชุดใหม
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22. หากตองใชใบหุนกูในการแสดงสถานะเจาหนี้ หากผานแผนฟนฟูแลวมีขอตกลงใหมสำหรับเจาหนี้หุนกู
ผูบริหารแผนจะตองออกเปนใบหุนกูใบใหมใหกับผูถือหุนกูหรือไม
ตอบ : ผูถือหุนกูสามารถใชหลักฐานที่ออกโดยนายทะเบียนเพื่อยืนยันสถานการณเปนเจาหนี้ได
โดยไมตองใชใบหุนกู นอกจากนี้ แผนฟนฟูกิจการจะมีการกำหนดวิธีการจายชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาการจายชำระสำหรับเจาหนี้แตละประเภท โดยในการจายชำระหนี้จะดำเนินการตามที่ระบุไว
ในแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งเจาหนี้ทุกรายจะไดรับแผนฟนฟูกิจการไวเปนหลักฐาน และไมมีการออกหุนกู
ชุดใหม
23. เนื่องจากหุนกูมีหลายชุด แตละชุดมีวันครบกำหนดแตกตางกัน (มีครบกำหนดชำระตั้งแตไมถึง 1 ป
จนถึงมากกวา 10 ป) ดอกเบี้ยแตกตางกัน และผูรับผลประโยชน (เจาหนี้) ที่แตกตางกัน ในทางปฏิบัติ
แผนฟนฟูจะชำระคืน และใหดอกเบี้ยในแตละชุดแยกกันหรือไม
ตอบ : ภายใตแผนฟนฟูกิจการ เจาหนีห้ ุนกูที่ถูกจัดใหอยูในกลุมเดียวกันจะไดรับการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะถือหุนกูรุนใดก็ตาม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการจัดกลุมเจาหนีข้ องผูทำแผน
การไดรับชำระหนี้เพียงใดจะกำหนดไวในแผน
24. หุนกูหลายชุดมีขอจำกัดการโอนตามขอกำหนดสิทธิที่ไมเหมือนกัน (เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันเทานั้น
เสนอขายตอผูลงทุนรายใหญตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. และเสนอขายตอประชาชนทั่วไป)
การเปดเผยขอมูลไมเหมือนกัน เมื่อมีคำสั่งศาลจะทำใหขอจำกัดในการโอนตามขอกำหนดสิทธิเดิม
เปลี่ยนหรือไม หนาที่ของผูออกหุนกู ตามแตละชุดก็ไมเหมือนกัน ความคุมครองผลประโยชนของ
ผูลงทุนตางกัน แนวทางการพิจารณาของศาลฯ จะพิจารณาประเด็นเหลานี้ดวยหรือไม เพราะแผนฟนฟู
สำหรับหุนกู มีแนวโนมที่จะยืดอายุการชำระคืนเงินตนยาวขึ้นไปชำระคืนหลังการดำเนินงานตาม
แผนฟนฟู ดังนั้น ความคุมครอง การดูแลผลประโยชนของผูลงทุนนาจะเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ
ขอกำหนดสิทธิของหุนกูที่มีกอนเขาฟนฟูกิจการ
ตอบ : เงื่อนไขและขอจำกัดการโอนของหุนกูจะขึ้นอยูกับขอกำหนดในแผนฟนฟูกิจการ เชน
อาจกำหนดใหหุนกูทุกรุนสามารถโอนเปลี่ยนมือไดโดยไมมีขอจำกัด หรืออาจกำหนดเงื่อนไขไมใหหุนกู
รุนที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันโอนเปลี่ยนมือไปใหผูลงทุนประเภทอื่นได เปนตน
25. ตั้งแตศาลฯ รับคำฟอง จนถึงวันที่ออกจากแผนฟนฟู หุนกูสามารถโอนเปลี่ยนมือหรือไม และ
โอนเปลี่ยนมือไดจนถึงเมื่อไหร ตองแจงใคร ใชหลักฐานอะไร
ตอบ : หุนกูยังสามารถโอนเปลี่ยนมือไดตลอดเวลา โดยผูรับโอนจะตองการเปลี่ยนมือตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยและผูบริหารแผน ตามวิธีการและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไวในแผนฟนฟูกิจการ
26. หากเจาหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาเสียชีวิต ระหวางการดำเนินการ ทายาทตองทำอยางไรจึงจะไมเสียสิทธิ
ตอบ : ทายาทสามารถยื่นคำรองตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยได พรอมกับเอกสารหลักฐาน เชน
ใบมรณะบัตร เอกสารแสดงความสัมพันธ เปนตน
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27. โดยหลักการ ผูถือหุนกูชุดเดียวกัน จะไดรับการปฏิบัติ เทาเทียมกันใชหรือไม เพราะมีขาววาทางการ
จะดูแลผูถือหุนกูที่เปนสหกรณเปนพิเศษ
ตอบ : ภายใตแผนฟนฟูกิจการ เจาหนี้ที่ถูกจัดใหอยูในกลุมเดียวกันจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม
กัน ไมวาเจาหนี้นั้นจะเปนใครหรือจะถือหุนกูรุนใดก็ตาม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการจัดกลุมเจาหนี้ของ
ผูทำแผน
ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของกรมบังคับคดี http://www.led.go.th/brd/smes.asp
หรือ scan QR code ดานลาง

และ

