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การบังคับคดีลมละลาย ของสหราชอาณาจักร
อธิบายถึงระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักร ถึงการทําอยางไรในการจําหนายทรัพยสินในคดี
ลมละลาย เพื่อสรางความมั่นใจใหแกระบบธุรกิจ มีหลายวิธี แต 1 ในหลายวิธี คือ การขายทอดตลาด เพราะ
ทุกคนมีสิทธิเขาสูราคา แตวิธีการจําหนายโดยวิธีการขาย อาจไมใชวิธีการที่ไดราคาที่ดีที่สุด แตแสดงถึงวิธีใน
กระบวนการลมละลายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับเจาพนักงานพิทักษทรัพยในสหราชอาณาจักร
มีกฎระเบียบและกฎหมายควบคุมมาก เพราะทํางานกับ World Bank และอีก 30 ประเทศ
การนําเสนอแบงออกเปน 3 ชวง คือ
- บทบาท ภารกิจกฎหมายที่เกี่ยวของของเจาพนักงานพิทักษทรัพย (นําเสนอโดยคุณ เจฟ)
- ระบบคอมพิวเตอรที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยใชในสหราชอาณาจักร การแสดงใหเห็นถึงระบบที่
เจาพนักงานพิทักษทรัพยในสหราชอาณาจักร (นําเสนอโดยคุณ พอลลา)
- ลักษณะการขายทอดตลาดแบบรวมไมขายเปนชิ้น การขายทรัพยสินของบริษัทเปนชิ้น (นําเสนอ
โดยคุณ แดเนียล)
1. การคัดเลือก แตงตั้ง รายได คาตอบแทน ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในประเทศอังกฤษ
สืบเนื่องมาจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย มีอํานาจหนาที่ดูแลทรัพยสินตางๆ ของลูกหนี้ในคดี
ลมละลาย ทําใหผูที่จะเขามาเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองมีคุณสมบัติสูง คือ ตองจบการศึกษาปริญญาตรี
มีประสบการณในหนาที่ ตองขึ้นทะเบียนคลายทนายความอาชีพ มีจริยธรรม ซื่อสัตย มีความเปนธรรม ตอง
ไดรับใบอนุญาตโดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติกอนภายหลังไดรับใบอนุญาต ตองแสดงวามีใบอนุญาตการ
ปฏิบัติงานเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากใบอนุญาตดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา ตัวใบอนุญาตนี้จะมี
กลไกควบคุมกํากับดูแลโดยรัฐ วาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่กําหนดไวโดยรัฐ
หรือไม ใบอนุญาตจึงมีอายุการใชปตอป เปนการพิจารณาเปนรายปๆ ไป
ในการศึกษาดูงานจะพิจารณาในเรื่องบริษัทฯ ในประเทศอังกฤษลมละลาย ไมพูดถึงบุคคลลมละลาย
งานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยประเทศอังกฤษไมใชการขายทอดตลาดทรัพยเทานั้น แตตองจัดการเยียวยา
ใหบริษัทฯ ดําเนินกิจการตอไปไดอีกดวย
การตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตงตั้งได 2 วิธี คือเปนการดําเนินการทางศาล และอีกกระบวนหนึ่ง
คือ ไมใชศาล ไมวากระบวนการใดที่จะใหเจาหนี้เปนผูจัดการกําหนดคาตอบแทนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
หลักการคือ เจาหนี้ของลูกหนี้ผูลมละลายจะมีอํานาจเลือกเจาพนักพิทักษทรัพย วาใครมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดําเนินกระบวนการลมละลาย เรื่องคาตอบแทนในการปฏิบัติงานเปนเรื่อง เจาหนี้กําหนดจายให การ
กําหนดคาตอบแทนขึ้นอยูกับมูลคาทรัพยสินของลูกหนี้ที่ขายไดดวย เมื่อเจาหนี้เปนผูกําหนดคาตอบแทนให
เจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปนการจูงใจเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการปฏิบัติงานซึ่งปจจัยในการกําหนด
คาตอบแทนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จะพิจารณารวมไปถึงความลึกล้ําซับซอน ประสิทธิภาพของเจา
พนักงานพิทักษทรัพย การรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ระบบการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีลมละลายของอังกฤษเปนการออกแบบมาเพื่อลดภาระของศาล ซึ่งตางจากประเทศไทย
ที่ตองดําเนินกระบวนพิจารณาโดยศาล เนื่องจากระบบกระบวนพิจารณาคดีลมละลายของประเทศอังกฤษมุง
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ความประสงคที่จะใหบริษัทลูกหนี้ฯ ผูลมละลายสามารถที่จะดําเนินกิจการตอไปได จนเปนลักษณะดูแล
รักษาเยียวยาผูปวยไดทันที การรักษาธุรกิจไวไดจะชวยสรางความมั่นใจทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกตัวอยาง
เชน บริษัทไครสเลอร เจนเนอเรชั่นมอเตอร ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประสบภาวะขาดทุน ไดรับการเยี่ยว
ยาโดยปรับปรุงโครงสรางหนี้ ปรับบัญชีงบดุลเพื่อรักษาการจางงานไว เพื่อใหกิจการดําเนินการได ซึ่งในระบบ
อังกฤษก็ไดใชวิธีการดังกลาวเพื่อชวยเหลือธุรกิจใหดําเนินตอไปได
ในประเทศอังกฤษมีเจาพนักงานพิทักษทรัพยประมาณ 1,700 คน บางคนเปนเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยอิสระไมสังกัดบริษัทใด แตสวนใหญจะรวมตัวกันเปนลอวเฟรม สํานักงานกฎหมาย Zolto Cooper ที่
ศึกษาดูงาน มีเจาพนักงานพิทักษทรัพย 50 ทาน บางบริษัทฯ มีมากกวานี้ในทางดําเนินการ เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยประเทศอังกฤษ จะมีหนวยราชการดูแลกํากับการปฏิบัติงานหนวยงานที่กํากับดูแล เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยจะขึ้นตรงกับรัฐบาล การปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย นอกจากจะมีกฎหมาย
ลมละลาย ซึ่งมีลักษณะเหมือน พระราชบัญญัติลมละลายของประเทศไทยแลว ยังใช
Statements of
Insolveney Practice เปนคูมือปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อใชเปนกรอบอุดชองวางทาง
กฎหมายและเพื่อใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยปฏิบัติหนาที่โดยชอบ นอกจากกฎหมายดังกลาวแลว ยังมีคูมือ
เกี่ยวกับจริยธรรมของเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย ซึ่งลูกหนี้เปนตัวกําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ปฏิบัติงานดวยความสุจริตเปนธรรม และดําเนินการอยางมืออาชีพ หากเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมปฏิบัติ
ตาม Statement of Insolveney Practice และจริยธรรมของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จะไดรับการ
ดําเนินการทางวินัย โดยหนวยงานกํากับดูแล ปจจุบัน อยูระหวาง update กฎหมายใหม คาดวาจะเสร็จ
สมบูรณในป ค.ศ. 2016 เนื่องจาก Statement of Insolveney Practice ที่กําหนดวิธีการปฏิบัติงานของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยออกมาจากตัวแทนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูปฏิบัติงาน ดังนั้นหลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติงานจึงเปนมาตรฐานเดียวกัน
เนื่องจากในการประกอบการเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองไดรับใบอนุญาต ทําใหตองมีกลไกการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษตางกั้น ตามอัตราสวนของแตละสีในวงกลม เพื่อใหประชาชน
เชื่อใจวามีการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปตามกฎหมาย เมื่อมีกลไกกํากับดูแลหลายกลไก จึงทําใหยากใน
การดูมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปจจุบันไดมีการจัดตั้งองคกรกลางเขามาดูแลตรวจสอบ วีการกํากับดูแล
ตรวจสอบ ดูวีการทํางานที่ออฟฟศ ตรวจสอบสํานวนคดีวาทําไปตามหลักเกณฑ กําหมายหรือไม ซึ่งสํานักงาน
กฎหมาย Zolfo Cooper ที่เขามาศึกษาดูงานก็ไดรับการตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบผานไปไดดวยดี หาก
ผลการตรวจสอบไมถูกตองตามหลักเกณฑ กฎหมาย จะถูกลงโทษทางวินัย การตรวจสอบกํากับดูแล และใช
วิธีสุมตรวจคดีใดก็ได เพื่อพิจารณาวาการดําเนินการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยนั้น ขัดตอ
กฎหมาย และจริยธรรม หรือไม กรณีคดีมีผลประโยชนทับซอน กรรมการกํากับดูแลตรวจสอบ ก็สามารถเรียก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยมาสอบได กลไกการตรวจสอบ เปนเรื่องที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย จะตองซื่อสัตย
ตอเจาหนี้ การปฏิบัติงานตองไมทําใหเกิดความเคลือบแคลงกับศาล เจาหนี้ และรัฐบาล เพราะการดําเนินคดี
ลมละลายมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ กระบวนการทางวินัย เปนการดําเนินการเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนไปอยางโปรงใส แตละปจะมีการจัดทํารายงานกรณี เจาพนักงาน
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พิทักษทรัพยไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย การลงโทษทางวินัย กรรมการกํากับ
ดูแลตรวจสอบอาจมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตการปฏิบัติงานเปน
เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรืออาจ
มีคําสั่งใหปรับปรุงการทํางาน ซึ่งหากถูกคําสั่งปรับปรุงการทํางานอีกอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได ซึ่งในป ค.ศ.
2013 มีเจาพนักงานพิทักษทรัพย 2 คน ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไมใหเขาเกี่ยวของกับการดําเนินคดีลมละลาย
นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถยื่นคํารองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตอรัฐ ไดเชน
กรณีมีการรองเรียนเจาพนักงานพิทักษทรัพยคนใด เจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ถูกรองเรียนจะตองยื่นคําชี้แจง
วาทําหรือไม จริงตามขอรองเรียนหรือไม ภาระการพิสูจนความผิดอยูที่ตัวเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอง ซึ่งใน
รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการกํากับดูแล
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะมีรายงานการยื่นคํารอง
สถิติคดีรองเรียนดวย ในป ค.ศ. 2013 มีเรื่องรองเรียน 718 เรื่อง มี 28 เรื่องที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยผู
ถูกรองเรียนถูกดําเนินการทางวินัยเพื่อสรางความโปรงใสเปนธรรมในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย นอกจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมจะถูกลงโทษทางวินัยแลว อาจ
ถูกดําเนินคดีอาญาดวย ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดไววา การกระทําเปนความผิด โดยหลักทางวิชาชีพ หาก
เจาหนี้ไดรับความเสียหายถาไมใชเปนการกระทําสวนตัว บริษัทที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยสังกัดอยู จะเปน
ผูรับผิดชอบชําระคาเสียหายที่เกิดขึ้น คดีที่มีการดําเนินคดีกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยสวนใหญจะเปนกรณีที่
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ปฏิบัติหนาที่แลวทําใหทรัพยสินที่เจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้เสียหาย หรือไดรับ
ชําระหนี้ไมเพียงพอ จากการที่ศาลและเจาหนี้มีสิทธิเลือกบุคคลที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่เปนเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยในคดีลมละลายได จึงทําให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ไมเปนมืออาชีพจึงคอนขางนอย
2.

Insolvency Practitioners System หรือ IPs
Insolvency Practitioners System เปนระบบคอมพิวเตอรซึ่งใชบันทึกขอมูลในคดีลมละลายของ
ประเทศอังกฤษ โดยผูกํากับควบคุมดูแลจะเปนผูกําหนด และเขามาดูในระบบคอมพิวเตอรดังกลาวดวย
Insolvency Practitioners System ประกอบไปดวย
1. Transaction Processing
2. Diary
3. Statutory documents
4. Letter packs
5. Contacts
ระบบ Insolvency Practitioners System เปนระบบที่ใชแพรหลายในอังกฤษ ระบบนี้เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยสามารถปรับไดตามความเหมาะสมของคดี ระบบพัฒนามาเพื่อใชบันทึกการทําธุรกรรมในคดี การ
จายเงินในคดีใหแกผูเกี่ยวของ มีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ระบบนี้เปนกลไกในการตรวจสอบดูแล
เจาพนักงานพิทักษทรัพยของผูตรวจสอบควบคุมดูแลดวย โดยทํา Transaction Processing จัดทํารายงาน
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อใหผูตรวจสอบสามารถเขาไปตรวจสอบในระบบงานของเจาพนักงานพิทักษ
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ทรัพยได แตหลักฯ ที่ผูตรวจสอบดูแลเขาไปตรวจสอบคือ Diary ซึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยใชบันทึกกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการในชวงเวลาปฏิบัติงาน นอกจากนี้เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองดําเนินการ
Statutory documents คือ ตองเตรียมเอกสารการดําเนินคดีเพื่อใหศาลหรือใหคูความ โดยเอกสารดังกลาว
จะถูกผลิตจากคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ระบบจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อใชควบคุมการปฏิบัติงานในคดี
ลมละลายทั้งคดี ปจจุบันสามารถพัฒนาอยางกาวกระโดด คือ การจายเงินในคดีไดถูกบันทึกในระบบ
Insolvency Practitioners System (IPs) แลวในมุมมองผูตรวจสอบแลวบริษัทจะตองดําเนินการคดีใหเกิด
ความเชื่อมั่นวา ไดปฏิบัติงานโดยถูกตองตามกฎหมาย และการจายเงินในคดีใหแกเจาหนี้ตองถูกตองและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ในการออกเอกสารแจงนายทะเบียน Letter packs ตางๆ ทางเจาพนักงานพิทักษทรัพยก็
จะตองออกหนังสือแจงตามแบบในระบบงาน หากออกหนังสือแจงโดยมิใชแบบในระบบงาน เอกสารอาจถูกตี
กลับได เนื่องจากระบบงานเปนระบบที่ใหญ จึงจะมีขอมูลเกี่ยวกับ ลูกหนี้ ผูแทนบริษัท ผูเกี่ยวของ ขอมูล
ทรัพยสินลูกหนี้ หลักฐานทางการเงิน สมุดบัญชีแสดงทรัพยสินของบริษัท และขอมูลที่เกี่ยวของ ระบบนี้
นอกจากจะใชติดตามทรัพยสินของลูกหนี้ในคดีลมละลายแลว การทํารายงานเอกสารเสนอศาล หรือเสนอ
เจาหนี้ก็ใชระบบนี้ ประโยชนของระบบนี้คือ ทําใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานในคดี และทราบ
เหตุขัดของตางๆ ในคดีและสํานวนคดี
การจัดจําหนายทรัพยสินคดีลมละลายในประเทศอังกฤษ
เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรับการแตงตั้งแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเขาดําเนินกิจการธุรกิจ
นั้นๆ ผูบริหารบริษัทลูกหนี้จะถูกระงับอํานาจไว หนาที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยในกระบวนการฟนฟูคือ
going concern จําหนายทรัพยทั้งหมดทั้งธุรกิจไมแยกขาย แมวาบริษัทจะยังปฏิบัติงานอยูก็ขายกิจการได ใน
คดีลมละลายของประเทศอังกฤษใชเวลาการจําหนาย 6 – 12 สัปดาห การจําหนายกิจการจะเร็วกวาการ
จําหนายทรัพยสินของธนาคารหรือกิจการอื่นๆ
1. กระบวนการฟนฟูโดยการจําหนายทรัพยสินทั้งกิจการ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินบริษัทฯลูกหนี้ สงไปใหผูมีอํานาจซื้อ
กิจการนั้นๆ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะพิมพประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ หรือสื่อที่สามารถใหขอมูลผู
มีอํานาจซื้อ เมื่อผูมีศักยภาพซื้อไดรับขาวก็จะทําหนังสือแสดงความประสงคเขาซื้อทรัพยหลังจากนั้น เจา
พนักงานพิทักษทรัพยจะตรวจสอบขอเสนอที่ไดรับ และคัดเลือกเฉพาะผูมีศักยภาพเพียง 2 - 3 รายในการ
เขาประมูลขายตอไป โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะใหขอมูลเชิงลึกใหแกผูมีศักยภาพดังกลาวเพิ่มเติม เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจ เมื่อผูซื้อเห็นขอมูลในครั้งนี้ก็จะทําหนังสือถึงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งจะมีผลตาม
กฎหมายตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ๆ จะเปนผูเลือกผูซื้อเพื่อทําขอตกลงซื้อขายกิจการตอไป ระหวาง
ดําเนินการขายกิจการ เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจหนาที่ดูแล ปฏิบัติงานกิจการนั้นไปพลางกอนใน
ระหวางที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยดูแลกิจการมีประเด็นที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองใหความสนใจ
คือกิจการตองใชเม็ดเงินเทาใดเพื่อมิใหธุรกิจชะงักงัน ในสวนผูจัดการแผนก เจาหนาที่ในบริษัทซึ่งตอง
ปฏิบัติงานเพื่อใหกิจการประกอบกิจการตอไปได เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองประเมินบุคคลเหลานี้วาจะ
ดําเนินกิจการกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดหรือไม ในสวนปจจัยเรื่องเวลาก็สําคัญ ถาเจาพนักงานพิทักษ
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ทรัพยมีเวลาใหผูซื้อตัดสินใจประเมินกิจการก็จะทําใหสามารถขายกิจการไดราคาดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อ
ผูซื้อจะไดตรวจสอบขอมูล ศักยภาพธุรกิจนั้น นอกจากนี้ยังมีปจจัยหลายปจจัยที่สงผลตอการขายกิจการ
ทรัพยสิน เชนระยะเวลาการขาย ขอมูลที่จะใหผูซื้อ การรวมมือของพนักงาน กรรมการบริษัท กับเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ในการขับเคลื่อนกิจการ
2. การขายทรัพยสินคดีลมละลายใน
Prepackaged Sales (pre-packs)
ถาเปนการฟนฟูกิจการเริ่มตนจากการตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อใหขอมูลผูซื้อในการขาย
กิจการ แตวิธีนี้จะตางไป กระบวนการขายวิธีนี้จะขายทรัพยสินกอนเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาไป คือ มีการ
ทําสัญญาขายกันไวกอน เหตุผลที่สําคัญที่ตองใชวิธี Prepackaged Sales เพราะตองการเม็ดเงินในระหวางเจา
พนักงานพิทักษทรัพยจะเขาบริหารงาน เพื่อใหกิจการดําเนินธุรกิจตอไปได ปกติในกระบวนการลมละลาย
บริษัทฯไมมีอํานาจดําเนินกิจการตอไป ซึ่งทําใหการโอนกิจการใหผูซื้อเปนไปไมได การขายในกระบวนการ
Prepackaged Sales ทําใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมมีโอกาสตรวจสอบ ซึ่งอาจทําใหเกิดการใช Pre-packs
ในทางที่ผิด ดังนั้นสภาอังกฤษและเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดหารือกันเพื่อหาทางแกไข จึงทําใหเกิดมี
กฎหมายเขมงวดในเรื่อง Prepackaged Sales ใน Statement of Insolvency Practice 16 (SIP 16)
ที่กําหนดใหตองจัดทํารายงานใหเจาหนี้ทราบวาการขายตามวิธี Pre-packs จะเกิดประโยชนตอเจาหนี้สูงสุดมี
องคประกอบ 5 องคประกอบ คือ
1. Initial Introduction.
2. Pre – appointment considerations. (considerations)
3. Marketing of business and assets.
4. Valuation of business and assets.
5. The transaction
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเขาไปตรวจสอบการขายโดยวิธี Prepackaged วาทําไมตองขายโดยวิธี
Pre-packs การขายโดย Pre-packs ดีกวาวิธีอื่นอยางไร (ควรใชวิธีนี้มากกวาการชําระบัญชี หรือวิธีการขาย
อื่นอยางไร) ในรายงานจะตองระบุถึงการประเมินราคาทรัพยใครเปนผูประเมิน ราคาประเมินเทาใด การทํา
ธุรกรรมใครเปนผูซื้อ และซื้อไปในราคาเทาใด
ผลดีของการขาย Prepackaged Sales
1. มูลคาของกิจการที่จะขายไดเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีโอกาสที่จะไดพูดคุยกับผูมีสวนไดเสียในคดี
2. ราคาเหมาะสม เพราะกระบวนการทํา Marketing ใชเวลาเหมาะสมในราคาสมเหตุสมผล
3. การขายตาม Pre-packs เมื่อตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะโอนขาย
ทรัพยสินใหแกผูซื้อตามกฎหมายโดยมีทนายความเขาชวย และไมตองไดรับอนุญาตจากศาล และ
ไมตองรับผิดชอบในการกระทํา เพราะเปนการทําตามหนาที่
ในประเทศอังกฤษกระบวนการฟนฟูโดยการจําหนายทรัพยสินทั้งกิจการไดรับความนิยมมากกวา
กระบวนการขายระบบ Prepackaged
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การจําหนายทรัพยสินในคดีลมละลายของประเทศอังกฤษจะมีวิธีการที่แตกตางกันไป เชน สิ่งของที่
จับตองได , สิ่งของที่จับตองไมได , คาลิขสิทธิ์ , หลักประกันตาง ๆ , หลักประกันลอย , หุน , กิจการ (กรณีเอา
กิจการมาเปนหลักประกัน) , สินคาไมใชหลักประกัน ไมวาจะเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ไดรับแตงตั้งโดย
กระบวนการใดก็ตาม จะมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา ขายทอดตลาดทรัพย อํานาจในการ
ขายเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และกฎหมายยังไดกําหนดหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย วาจะตอง
ดําเนินการโดยสุจริต และตองคํานึงวาวิธีใดดีที่สุดสําหรับเจาหนี้ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองรายงาน
ผลดําเนินการตอเจาหนี้ดวย เจาหนี้มีสิทธิคัดคานไดถาไมพอใจ ราคาขายทอดตลาดหรือขายใหบุคคลที่
ไมถูกตอง
3. การขายแบบ Private
เปนการขายที่มีขอตกลงการขายกับเอกชนดวยกัน ทรัพยสินที่ขายโดยวิธีนี้เชน พวกอสังหาริมทรัพย
ที่ดิน ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยเชื่อวาถาขายใหบุคคลนั้นแลว จะไดราคาสูงสุด เพื่อใหการขายไดราคาสูงจึง
ตองมีผูประเมินราคาที่ประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรัพยสิน ผูซื้อจะเสนอราคาเขามากอนทําการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน เชน การขายทรัพยสินกรรมสิทธิ์รวมระหวางสามี-ภริยา การถือกรรมสิทธิ์รวมถือวามีสวน
ไดเสียของเจาของกรรมสิทธิ์รวมอยูดวยใน Statement of Insolvency Practice ขอ 13 จึงกําหนดวา
การขายทอดตลาดทรัพยใหแกผูมีสวนเกี่ยวของกับลูกหนี้ขายได หากขายในราคาที่ สูงกวาที่จะเปน
และเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองรายงานการขายใหผูตรวจสอบทราบดวย
4. การขายทรัพยแบบยื่นซองประกวดราคา
การขายทรัพยโดยยื่นซองประกวดราคาเปนการขายใหบุคคลเปนกลุมๆ โดยจะมีการประเมินราคา
ทรัพย และวางหลักเกณฑ การขายใหผูซื้อทรัพย หลังจากประเมินราคาก็จะแจงใหผูสนใจซื้อยื่นหนังสือ ซอง
ประกวดราคา (มี Date time) เพื่อคัดเลือกวาใครใหราคาดีที่สุด ( Best offer) การขายจะเปนผลดีแกเจาหนี้
ที่สุด การขายโดยการประมูลราคาเปนการขายโดยโปรงใส
5. การขายโดยวิธี Online option
เปนการขายใน Internet สะดวกตอการขายขอดีคือเขาถึงผูซื้อไดมากขึ้น
6. การขายโดยมีผูเชี่ยวชาญมาชวยในการขายทอดตลาด
เปนการขายทรัพย จําพวก เพชร พลอย โดยตองมีผูเชี่ยวชาญมาชวยดูแลการขายทอดตลาด
7. การขายโดยการโอนสิทธิเรียกรองของลูกหนี้
เปนการขายโดยเจรจาขายกันตรงๆ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปนผูดําเนินการตอไป ถาเปน
การขายหนี้ธุรกิจซับซอนหลายประเภทที่อยูในกิจการ ตองมีผูเชี่ยวชาญการขายดวย เพื่อใหไดราคาดีที่สุด
แตหากมีการขายสิทธิเล็กๆนอยๆ ก็อาจจะไปทํานอกกระบวน
8. การขายทรัพยสินทางปญญา Intellectual Property โดยวิธีใดเพื่อ
เมื่อตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองคํานึงวาจะขายใหราคาสูงสุด
โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองพูดคุยกับเจาของทรัพยสินทางปญญา และตองไดรับความรวมมือกับ
ผูเชี่ยวชาญ และผูทําการตลาด เพื่อใหไดรับ

-๘-

จากการศึกษาดูงานในวันดังกลาวจะเห็นไดวา ในประเทศอังกฤษใหความสําคัญเกี่ยวกับระบบ
กฎหมายลมละลายอยางมาก เนื่องจากประเทศอังกฤษเปนประเทศที่มีการดําเนินการทางธุรกิจสูง
ความนาเชื่อถือในเรื่องเกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง จึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับ
กฎหมายลมละลายอยางยิ่งยวด เพราะกฎหมายลมละลายไมไดหมายถึงเฉพาะการขายทอดตลาดทรัพย
เทานั้น แตตองจัดการเยียวยาใหบริษัทฯ ดําเนินกิจการตอไปไดอีกดวย
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลายของประเทศอังกฤษมีความแตกตางจากประเทศไทยหลาย
ประการ ซึ่งในสวนที่ไดศึกษาดูงานจะเห็นไดวา เจาพนักงานพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 นั้นเปนเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น แตสําหรับประเทศอังกฤษแลวจะมีเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยในสวนภาคเอกชนเพิ่มเขามา ซึ่งก็มีวิธีการคัดกรองและคัดสรรบุคคลที่จะเขามาเปนเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยซึ่งเปนผูที่จะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการตามกฎหมายลมละลายใหเปนไปตามเจตนารมณ
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษเพื่อใหสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษสามารถเดินตอไปไดอยาง
คลองตัว สรางความเชื่อมั่นใหกับบุคคลทั้งในประเทศและตางประเทศที่จะเขามาดําเนินธุรกิจภายในประเทศ
อังกฤษ อันนี้มีความแตกตางจากกฎหมายไทย เนื่องจากบุคคลทั่วไปมักมองและมีความเขาใจวากฎหมาย
ลมละลายเปนเครื่องมือสุดทายที่จะบังคับลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดแลว มิไดมีความหมาย
ในลักษณะของการเยียวยาลูกหนี้ใหสามารถกลับไปดําเนินการทางธุรกิจไดอีกครั้งจนตองออกกฎหมายในเรื่อง
ฟนฟูกิจการออกมา แตกฎหมายอังกฤษกลับมีความแตกตางออกไป เพราะกฎหมายเปดโอกาสใหลูกหนี้
สามารถที่จะมาขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของตนไดแมไมตองผาน
กระบวนการทางศาล เพื่อใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดการทรัพยสินของตนเพื่อแบงใหแกบรรดาเจาหนี้
ทั้งหลายไดอยางรวดเร็ว และอาจทําใหลูกหนี้สามารถดําเนินการทางธุรกิจตอไปไดอยางตอเนื่อง
ดังนั้น คุณสมบัติ และความสามารถของบุคคลที่จะเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงมีความสําคัญ และจาก
การศึกษาดูงานจะพบวา เจาพนักงานพิทักษทรัพยของประเทศอังกฤษจะเปนบุคคลที่มีความสามารถในการ
บริหารจัดการทรัพยสินออกมาในรูปของผลกําไรจากทรัพยสินที่มีอยู ทั้งนี้ผลกําไรมิไดหมายความถึงมีรายได
มากกวาตนทุนเพียงอยางเดียว แตยังหมายรวมถึงความรวดเร็วในการจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้
เปรียบเทียบกับราคาหรือความคุมคาดวย ซึ่งอันนี้แตกตางจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยในประเทศไทยที่มัก
มองการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้วาเปนเพียงแบบพิธีที่จะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น อีกทั้ง
สถานะของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในประเทศไทยเปนเพียงเจาหนาที่ของรัฐที่มีกรอบในการปฏิบัติงาน
คอนขางจํากัด และมีความสามารถหรือประสบการณในการจัดการทรัพยสินนอยกาวาภาคเอกชน จึงทําให
การจัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในประเทศไทยไมคอยมีประสิทธิภาพทั้งในดานความเร็ว
และมูลคาหรือความคุมคาจากการจัดการทรัพยสิน
นอกจากเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขามาเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพย และฐานะของเจา
พนักงานพิทักษทรัพยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ตางกันแลว การที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยของประเทศ
อังกฤษเปนภาคเอกชนนั้น จะกอใหเกิดการแขงขันกันระหวางเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวยกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดังที่ไดกลาวไป หากเจาพนักงานพิทักษทรัพยภาคเอกชนใดที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
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ทรัพยสินไดดี ก็จะไดรับความไววางใจใหดําเนินการในคดีลมละลายที่มากขึ้นและนํามาซึ่งรายไดจากการ
ดําเนินการดังกลาว ดังนั้น เจาพนักงานพิทักษทรัพยประเทศอังกฤษจึงมีการแขงขันกันสูงทําใหเกิดผลดีกับ
ลูกหนี้ และดวยเหตุผลที่มีการแขงขันกันสูงดังกลาว ทําใหเกิดระบบการบริหารจัดการในกลุมเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเพื่อตรวจสอบวา เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตละคนภายในสังกัดของตนมีการทํางานอยางไร
เปนไปตามกรอบระยะเวลาหรือไม ทําใหเกิดการสรางระบบควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย ซึ่งในสถานที่ที่ไดไปศึกษาดูงานจะใหระบบคอมพิวเตอรในการควบคุม มีการเชื่อมโยงระบบให
ผูควบคุมสามารถเห็นผลการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยแต
ละรายได ซึ่งกรณีดังกลาวควรศึกษาและนํามาปรับเปนแนวทางในการชวยเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตละคน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
ประเด็นสุดทายที่ผูศึกษาดูงานเห็นวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับกระบวนการลมละลายของบริษัท
คือ การจําหนายทรัพยสินตาง ๆ ของบริษัท ฯ ลูกหนี้ ซึ่งกฎหมายอังกฤษมีวิธีการจําหนายทรัพยสินของ
ลูกหนี้ถึง 8 วิธีดวยกัน แมกฎหมายลมละลายของไทย จะเปดกวางไวใหสามารถขายโดยวิธีอื่นนอกจากการ
ขายทอดตลาดก็ตาม แตก็ไมไดอธิบายขยายความไววา การขายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายโดยวิธีการขาย
ทอดตลาดนั้น มีวิธีใดบาง และแตละวิธีมีการดําเนินการในแตละขั้นตอนอยางไรบาง ซึ่งจากการศึกษาดูงาน
แลว ผูศึกษาดูงานมีความเห็นวา การขายทั้ง 8 วิธีดังกลาวขางตนก็ตางมีขอดีขอเสียแตกตางกันออกไป
แตสําหรับวิธีที่ควรจะนํามาปรับใชในตอนนี้ ซึ่งก็มีใหเห็นกันบางแลว คือ วิธีการประกวดราคา ซึ่งเปนวิธีที่
นาจะเปนผลดีกับลูกหนี้มาก เนื่องจากการประกวดราคาจะเกิดขึ้นจากผูที่สนใจที่จะเขาซื้อทรัพยนั้นโดย
เฉพาะเจาะจงมากกวาการขายทอดตลาด และการประกวดราคาจะทําใหทรัพยสินที่ขายโดยวิธีนี้ไดราคาสูง
กวาการขายทอดตลาด ซึ่งวิธีที่เห็นและปฏิบัติอยูในตอนนี้ไดแก การประกวดราคาของกระทรวงการคลัง
ซึ่งผูศึกษาดูงานมีความเห็นวา ควรนําวิธีประกวดราคาดังกลาวมาพิจารณาเพื่อหาหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลจริงตอไป และนอกจากนั้นหากสามารถตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยภาคเอกชนซึ่งมี
ความสามารถเฉพาะการจัดการทรัพยสินนั้น ๆ โดยเฉพาะขึ้นมาได ก็จะสามารถทําใหการจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้ไดประโยชนอยางสูงสุดตอไป
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