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Cross-Border Insolvency : The English Law Approach
1. การเขาถึงกฎหมายลมละลายขามแดนในกฎหมายอังกฤษ The English Law Approach
1.1 หลักการพื้นฐาน กระบวนการพิจารณาเรื่องการบังคับคดีขามแดน
เนื่องจากมีสวนเกี่ยวของกันกับหลายๆ สวนในหลายๆ ประเทศ ไดแก
- ธุรกิจของลูกหนี้ Debtor’s business
- กิจการของลูกหนี้มีหลายสาขา Debtor’s Corporate affiliates
- เจาหนี้ Creditors
- ทรัพยสิน Assets
- ใชกฎหมายใด เริ่มคดีที่ใด Parallel proceedings in relation to the
Debtor and/or its affiliates
แนวคิดในการการนํากฎหมายลมละลายขามแดนมาใชมี 2 แนวคิดคื อ
1.แบบ Universalism มีศาลที่พิจารณาศาลเดียวตามที่กําหนด
ขอดี - ทําใหธุรกิจมีมูลคาสูงขึ้น ไมวาจะเกี่ยวของกี่ประเทศ ก็กําหนดใหศาล
เดียว เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณา
ขอเสีย - ศาลที่กําหนดจะเปนศาลที่ดีที่สุดในการชี้ขาดหรือไม
- จะเหมาะสมกับธุรกิจ และกฎหมายที่ใชหรือไม
2.แบบ Territoriality ใชหลักดินแดน กระบวนการพิจารณาจะเปนของแตละประเทศ
ขอดี

- ศาลที่มีสวนเกี่ยวของ มีสิทธิในการพิจารณา
- เปนที่ยอมรับในทางการเมือง

ขอเสีย -ไมสามารถรวบรวมทรัพยสินเปนกอนเพื่อแบงได (รวมธุรกิจมาแบงได
ยาก)
-กฎหมายแตละประเทศมีประสิทธิภาพแคไหนในการดําเนินการนั้น
ไดมีการพัฒนาการใชกฎหมายทั้งสองระบบมากวา 20 ป จนไดแนวทางการปฏิบัติแบบ
ผสมผสานคือ ใหศาลพิจารณาที่เปนศาลหลักศาลเดียว แตใหศาลที่เกี่ยวของมีอํานาจพิจารณาคูขนานใน
ฐานะศาลรองดวย โดยมีการใชในประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งแตป 2008
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กฎหมายของอังกฤษนํามาจากกฎหมายตางๆ ดังนี้
1.กฎหมายสหภาพยุโรป (EC Insolvency Regulation) โดยใชตามกิจการหลัก
ของลูกหนี้ (ยกเวน Denmark)
2. UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and section
426 of Insolvency Act 1986.
3. Insolvency Act 1986 and Companies Act 2006
4.Common law rules on applicable law (i.e. “conflicts of laws” rules)
2.กฎหมายลมละลายขามแดนของ UNCITRAL
(Cross-border Insolvency Law: UNCITRAL Model Law)
บทนํา
เนื่องจากในปจจุบัน การดําเนินในทุกรูปแบบในโลก สามารถดําเนินการไปอยางรวดเร็ว
และสามารถทําไดทั่วโลก ทําใหโลกแคบลง การบังคับใชกฎหมายลมละลาย จึงไมสามารถที่จะใชเฉพาะใน
ประเทศเทานั้น เนื่องจากกิจการบางอยางอาจเกี่ยวพันหรือดําเนินการอยูในหลายประเทศ จะทําอยางไรให
มีการใชกฎหมายลมละลาย ในกิจการนั้นใหเปนประโยชนแกทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ ที่สุด
คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL)
ไดออกกฎหมายแมแบบวาดวยการลมละลายขามแดน (Model Law on Cross-border Insolvency )
ซึ่งเปนการกําหนดกรอบกฎหมายวิธีสบัญญัติที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวก
และประสานการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายระหวางประเทศ (กรณีที่ลูกหนี้มีทรัพยสินอยูใน
หลายประเทศ หรือกรณีที่เจาหนี้ไมไดอยูในประเทศที่มีการพิจารณาคดีลมละลาย) ทั้งนี้ กฎหมายแมแบบ
ฯ ไมไดมุงแกไขเนื้อหาของกฎหมายสารบัญญัติในประเทศตางๆ ที่จะนํากฎหมายแมแบบไปใช ดังนั้น สิทธิ
และหนาที่ของคูความจึงยังเปนไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เชนเดิม
ในปจจุบัน มีประเทศที่นํากฎหมายแมแบบไปใชแลวจํานวนกวา 20 ประเทศ อาทิเชน
ญี่ปุน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายแมแบบฯ ครอบคลุมกระบวน
พิจารณาของตางชาติที่เกี่ยวกับคดีลมละลายอันมีวัตถุประสงคในการฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชีของ
ลูกหนี้ในกรณีที่เปนกระบวนพิจารณารวมกัน ทรัพยสินและกิจการของลูกหนี้อยูภายใตการควบคุมหรือ
กํากับดูแลของศาล ทั้งนี้ กฎหมายแมแบบฯ ไมครอบคลุมถึงกิจการลมละลายของธนาคาร บริษัท
ประกันภัย สถาบันทางการเงินและสถาบันการลงทุน ซึ่งอยูในบังคับของกฎหมายอื่นแยกตางหาก
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หลักการสําคัญของกฎหมายแมแบบ
1.การเขาถึง (Access) การที่ผูแทนในคดีลมละลายขามแดนของตางประเทศและเจาหนี้สามารถเขาถึง
ศาลของรัฐที่มีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นได
ผูแทนของตางประเทศมีอํานาจที่จะดําเนินการในกระบวนพิจารณาคดีของรัฐอื่นและมี
สิทธิที่จะ
1.1 .เขาถึงกระบวนพิจารณาของศาลในรัฐที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย
โดยตรง
1.2. ยื่นคํารองขอเริ่มกระบวนพิจารณาในศาลทองถิ่นภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายของ
รัฐที่ตรากฎหมายนั้น
1.3. มีสวนรวมในกระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายภายใต
กฎหมายของรัฐที่ตรากฎหมายนั้น
ทั้งนี้ เจาหนี้ตางชาติมีสิทธิเชนเดียวกับเจาหนี้ทองถิ่น ในการริเริ่มกระบวนพิจารณาและ
เขารวมในกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย
2. การรับรอง (Recognition) การตกลงรับรองคําสั่งบางประเภทของศาลตางประเทศ
ผูแทนของตางประเทศสามารถยื่นคํารองขอใหมีการรับรองคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลตางประเทศได โดยกฎหมายแมแบบฯ กําหนดใหมีกระบวนการที่เรียบงาย ซึ่งมีความมุงหมายเพื่อ
หลีกเลี่ยงกระบวนการรับรองทางกฎหมายที่ยุงยาก โดยการรับรองตองมีหลักฐานดังนี้
2.1.สําเนาคําวินิจฉัยของศาล (ที่รับรองถูกตอง) ใหริเริ่มกระบวนพิจารณาในตางประเทศ
และแตงตั้งผูแทนตางประเทศ หรือ
2.2.หนังสือรับรองจากศาลตางประเทศเกี่ยวกับกรณี ตามขอ 2.1 หรือ
2.3.หลักฐานที่ไดรับการยอมรับจากศาลที่รับรองเกี่ยวกับกรณี ตามขอ 2.1. และ
2.4.คําแถลงระบุถึงกระบวนพิจารณาของศาลในตางประเทศทั้งหมดที่ดําเนินการตอ
ลูกหนี้ ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูแทนตางประเทศรับทราบ
เมื่อมีหลักฐานขางตนครบถวน โดยหลักแลว ศาลจะรับรองใหมีกระบวนพิจารณาคดี
ลมละลายในตางประเทศได เวนแตการดําเนินกระบวนพิจารณาในตางประเทศดังกลาวจะเปนการขัดกับ
นโยบายสาธารณะของรัฐที่มีการรับรองอยางรายแรง ทั้งนี้ ขอยกเวนในประเด็นนโยบายสาธารณะไมได
ถูกกําหนดไวในกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ
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ศาลควรใหการรับรองกระบวนพิจารณาคดีลมละลายของศาลตางประเทศไมวาในฐานะ
ที่เปน
-กระบวนพิจารณาหลัก (Main Proceedings) ซึ่งจะดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ประเทศ ที่มีการจดทะเบียนกอตั้งบริษัท หรือถิ่นที่อยูประจําของลูกหนี้ (ดูผลประโยชนสวนใหญเปน
หลัก) (COMI)
-กระบวนพิจารณาที่ไมใชหลัก (Non-main Proceedings) ซึ่งจะดําเนินกระบวน
พิจารณาในประเทศที่มีการประกอบกิจการของลูกหนี้ มีการจางงานและผลิตสินคาหรือบริการ ที่ไมใช
เปนการชั่วคราว
3. มาตรการชวยเหลือ (Relief) การมีมาตรการชวยเหลือใหแกกระบวนพิจารณาของตางประเทศ
รัฐตางๆ ตองกําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือที่จําเปน ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและ
เปนธรรม ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลายขาม แดน เพื่อชวยเหลือ-สนับสนุนกระบวน
พิจารณาของศาลตางประเทศ ไมวาจะเปนมาตรการเฉพาะการหรือมาตรการอันเปนผลสืบเนื่องจากการ
รับรองกระบวนพิจารณาของศาลตางประเทศ
การพิจารณาใหการชวยเหลือ ก็นําเอา ศาลหลัก และศาลรอง มาพิจารณาใหการ
ชวยเหลือ โดยใหศาลหลักสามารถดําเนินการไดโดยอิสระ เชน การหามเจาหนี้ยุงเกี่ยวกับทรัพยสิน
3.1. กําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือเฉพาะการ (ขอกอนศาลรับรอง) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของศาล
3.2. กําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือโดยอัตโนมัติ (ขอหลังจากที่ศาลรับรองแลว) ตามที่
ระบุไวในกฎหมายแมแบบ ฯ เมื่อมีการรับรองกระบวนการหลัก
3.3. กําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือเพิ่มเติมสําหรับกระบวนการหลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของศาลที่ใหการรับรอง
3.4 .กําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือโดยดุลพินิจ สําหรับกระบวนการที่มิใช
กระบวนการหลัก
กฎหมายแมแบบฯ กําหนดวาในกรณีตามขอ 3.2.ขอบเขตของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการเริ่มกระบวนพิจารณาจะขึ้นอยูกับขอยกเวนหรือขอจํากัดในกฎหมายของประเทศที่ตรากฎหมาย
นั้นๆ เชน ขอจํากัดที่อาจใชกับการบังคับเอากับสิทธิเรียกรองที่เปนหลักประกัน ในขณะที่ กรณีตามขอ
3.1 และ 3.3 ศาลสามารถกําหนดเงื่อนไขและยกเลิกมาตรการชวยเหลือ เพื่อปกปองผลประโยชนของ
เจาหนี้และบุคคลอื่นๆ ผูที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการชวยเหลือที่ศาลไดสั่งไปแลว
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4.ความรวมมือ (Coordination and Cooperation) การรวมมือระหวางศาลของรัฐที่มีทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตั้งอยู เพื่อประสานกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย
กฎหมายแมแบบ ฯ กําหนดอยางชัดแจงใหอํานาจศาลในการรวมมือ ภายใตกรอบที่
กําหนดไวในกฎหมายแมแบบ ฯ รวมถึงการติดตอโดยตรงไปยังศาลหรือผูแทนของตางประเทศที่มีสวน
รวมในกระบวนพิจารณา ไมใชเฉพาะหลังจากที่มีการรับรองเทานั้น แตรวมถึงกอนที่จะมีการรับรองดวย
โดยความรวมมืออาจเปนไประหวางศาลกับศาล หรือระหวางศาลกับผูแทนตางประเทศ หรือระหวาง
ผูแทนตางประเทศในคดีลมละลายของตางประเทศ ซึ่งกระบวนการที่เหมาะสมและมาตรการคุมครอง
สําหรับการติดตอประสานงานระหวางกันจะถูกกําหนดไวในกฎหมายและ กระบวนการภายในของแตละ
ประเทศ
ในกฎหมายแมแบบฯ มีบทบัญญัติหลายประการที่เกี่ยวกับการประสานกระบวนการ
พิจารณาคดีลมละลายที่ดําเนินการไปควบคูพรอมๆ กัน ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมเกื้อกูลคําวินิจฉัยของ
ศาล อันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนพิจารณาทั้งสองฝายใหมากที่สุด โดยการรับรองกระบวน
พิจารณาหลักของศาลตางประเทศ จะไมตัดสิทธิ์การริเริ่มกระบวนพิจารณาของศาลทองถิ่น และการเริ่ม
กระบวนพิจารณาของศาลทองถิ่นก็จะไมสงผลใหมีการเพิกถอนกระบวนพิจารณาของศาลตางประเทศที่
ไดมีการรับรองไปแลว หรือไมสงผลตอการรับรองกระบวนพิจารณาของศาลตางประเทศ
3. กฎหมายสารบัญญัติ ที่มาจาก กฎหมายลมละลายป1986 และ2006
กฎหมายลมละลาย Insolvency Act
ศาลอังกฤษมีอํานาจชําระบัญชีกิจการที่มีความเกี่ยวของกับประเทศอังกฤษ บุคคลของ
อังกฤษมีประโยชนในการชําระบัญชีและกิจการนั้นไมสามารถดําเนินการตอไปได และเพื่อประโยชน แหง
ความยุติธรรม
ศาลอังกฤษอาจสั่งฟนฟูกิจการบริษัทตางชาติ ที่ตั้งอยูในสหภาพยุโรป หรือบริษัท
ตางชาติที่สมัครใจเขากระบวนการฟนฟูกิจการ ภายใตศาลอังกฤษ
กฎหมายลมละลายบริษัท Companies Act
แผนการจัดการชําระหนี้ Scheme of Arrangement ศาลอังกฤษจะผอนปรนใน
วิธีการนี้ เนื่องจากสวนใหญเงินกูยืมเปนของรัฐบาล
Insolvency reform in the European Union
สหภาพยุโรปมีสมาชิก 28 ประเทศ เปนสถาบันที่มีความเขมแข็ง มีอธิปไตยในการ
ออกกฎหมายของประเทศตน โดยมีกฎระเบียบของ EU เชื่อมเขาดวยกัน ในสหภาพยุโรปจะมี
คณะกรรมการยุโรป มีรัฐสภายุโรป คณะมนตรียุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป
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คณะกรรมการยุโรปประกอบดวยผูแทนจาก 28 ประเทศ ดําเนินในดาน การเสนอ
กฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย ใหคําแนะนําสภายุโรป
ประเทศอังกฤษในสหภาพยุโรป อังกฤษมิไดตกลงในทุกเรื่องของสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะกิจการภายในประเทศมีการกําหนดดวยตนเอง ในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายลมละลายของ
สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษอยูระหวางการตัดสินใจเขารวมหรือไม
การปฏิรูปกฎหมายลมลายของสหภาพยุโรป ไดมีการปรับปรุงในป2012 มีหลัก
ใหญที่มีการปรับปรุง 5 ขอคือ
1.การขยายขอบเขตการบังคับใช
2.การกําหนดเขตอํานาจศาล ปรับปรุงกระบวนการพิจารณา COMI
3.ประสานความรวมมือ การตีความขอกฎหมายที่แตกตางกัน
4.เจาหนี้สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
5.ทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางศาลภายในสหภาพยุโรป
ความคืบหนาของการออกขอกําหนดกฎหมายในสหภาพยุโรป ขอกฎหมายที่ไดราง
ขึ้น ในชั้นตนรัฐสภาสหภาพยุโรปไดผานวาระแรกแลว อยูระหวางการตกลงรวมกัน ซึ่งคาดวาอาจจะมี
การรับรองภายในเดือนธันวาคม 2014
สรุป
ในการศึกษาดูงานกฎหมายลมละลายขามแดน (Cross-border Insolvency)
ในสวนของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหราชอาณาจักรไดนํากฎหมายแมแบบวาดวยการบังคับ
คดีลมละลายขามแดน (Model Law on Cross-border Insolvency) มาบัญญัติเปนกฎหมายในการ
บังคับคดีลมละลายในประเทศ ซึ่งกฎหมายแมแบบฯไดออกโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวาง
ประเทศแหงสหประชาชาติเปนการกําหนดกรอบกฎหมายวิธีสบัญญัติที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพใน
การอํานวยความสะดวกและประสานการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายระหวางประเทศ
(กรณีที่ลูกหนี้มีทรัพยสินอยูในหลายประเทศ หรือกรณีที่เจาหนี้ไมไดอยูในประเทศที่มีการพิจารณาคดี
ลมละลาย) ทั้งนี้ กฎหมายแมแบบ ฯ ไมไดมุงแกไขเนื้อหาของกฎหมายสารบัญญัติในประเทศตางๆ ที่จะ
นํากฎหมายแมแบบไปใช ดังนั้น สิทธิ และหนาที่ของคูความยังเปนไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
เชนเดิมโดยเนื้อหาสาระของกฎหมายแมแบบฯครอบคลุมกระบวนการพิจารณาของตางชาติที่เกี่ยวกับคดี
ลมละลายอันมีวัตถุประสงคในการฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชีของลูกหนี้ในกรณีที่เปนกระบวนการ
พิจารณารวมกัน ทรัพยสินและกิจการของลูกหนี้อยูภายใตการควบคุมของศาล
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การปฏิรูปกฎหมายของสหภาพยุโรป ไดมีการปรับปรุงรางกฎหมายการบังคับคดี
ลมละลายขามแดนที่ใชเปนกฎหมายสําหรับประเทศในเครือสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งคาดวาจะมีการ
ประชุมตกลงยอมรับรวมกันในเดือนธันวาคม 2014
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานครั้งนี้เปนการเปดมุมมอง โลกทัศนเพิ่มพูนความรูของเจาหนาที่ ไดรับรู
ความกาวหนาของการบังคับใชกฎหมายลมละลายของประเทศสหราชอาณาจักร การนํากฎหมายแมแบบ
วาดวยการบังคับคดีลมละลายขามแดน (Model Law on Cross border Insolvency) ของ
คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL) เปนตนแบบในการ
พัฒนากฎหมายลมละลายขามแดน ของประเทศสหราชอาณาจักร และการปฏิรูปกฎหมายลมละลาย
ของประเทศในเครือสหภาพยุโรป ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาแนวคิดดานการบังคับคดี
ลมละลายขามแดนตอไป
ขอเสนอแนะ
ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดมีการนํากฎหมายแมแบบวาดวยลมละลายขามแดนมาใชใน
การบังคับคดีลมละลายในประเทศไทย แตในอนาคตอันใกลนี้ ในปพ.ศ.2558 ประเทศไทยเขาสูการ
รวมมือกันของสมาคมอาเชี่ยน ซึ่งมีการเนนในดานเศรษฐกิจและสังคม เมื่อมีความรวมมือในทาง
เศรษฐกิจ การบังคับใชกฎหมายจึงควรมีการกําหนดกฎ ระเบียบ วิธีการเกี่ยวกับการบังคับคดีเนื่องจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก็จะเกิดนิติสัมพันธ เกิดในหลายประเทศ โดยดูไดจากการรวมตัวของสหภาพ
ยุโรป ดังนั้น หากตองการใหมีการลงทุน รวมกันในเครือสมาชิก การใชกฎหมายลมละลายระหวาง
ประเทศ โดยนํากฎหมายแมแบบลมละลายขามแดน มาปรับใช ในสมาชิกลุมอาเชี่ยนเหมือนสหภาพยุโรป
ก็นาจะเปนประโยชนในทางเศรษฐกิจตอไป.
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