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  Cross-Border Insolvency    : The English Law Approach 

1. การเขาถึงกฎหมายลมละลายขามแดนในกฎหมายอังกฤษ  The English Law Approach  

 

                           1.1 หลักการพ้ืนฐาน กระบวนการพิจารณาเรื่องการบังคับคดีขามแดน  

เนื่องจากมีสวนเก่ียวของกันกับหลายๆ สวนในหลายๆ ประเทศ  ไดแก 

                           - ธุรกิจของลูกหนี้  Debtor’s business 

                           - กิจการของลูกหนี้มีหลายสาขา   Debtor’s Corporate affiliates 

                           - เจาหนี้   Creditors  

                           - ทรัพยสิน Assets 

                           - ใชกฎหมายใด เริ่มคดีท่ีใด Parallel proceedings in relation to the 

Debtor and/or its affiliates 

แนวคิดในการการนํากฎหมายลมละลายขามแดนมาใชมี 2 แนวคิดคือ 

                  1.แบบ  Universalism   มีศาลท่ีพิจารณาศาลเดียวตามท่ีกําหนด 

               ขอดี     - ทําใหธุรกิจมีมูลคาสูงข้ึน ไมวาจะเก่ียวของก่ีประเทศ ก็กําหนดใหศาล

เดียว เปนศาลท่ีมีอํานาจพิจารณา 

               ขอเสีย   - ศาลท่ีกําหนดจะเปนศาลท่ีดีท่ีสุดในการชี้ขาดหรือไม 

                      - จะเหมาะสมกับธุรกิจ และกฎหมายท่ีใชหรือไม 

      2.แบบ Territoriality   ใชหลักดินแดน กระบวนการพิจารณาจะเปนของแตละประเทศ 

                        ขอดี       - ศาลท่ีมีสวนเก่ียวของ มีสิทธิในการพิจารณา 

                     - เปนท่ียอมรับในทางการเมือง 

      ขอเสีย    -ไมสามารถรวบรวมทรัพยสินเปนกอนเพ่ือแบงได (รวมธุรกิจมาแบงได

ยาก) 

                    -กฎหมายแตละประเทศมีประสิทธิภาพแคไหนในการดําเนินการนั้น 

                    ไดมีการพัฒนาการใชกฎหมายท้ังสองระบบมากวา 20 ป จนไดแนวทางการปฏิบัติแบบ

ผสมผสานคือ  ใหศาลพิจารณาท่ีเปนศาลหลักศาลเดียว แตใหศาลท่ีเก่ียวของมีอํานาจพิจารณาคูขนานใน

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

และสามารถทําไดท่ัวโลก ทําใหโลกแคบลง การบังคับใชกฎหมายลมละลาย จึงไมสามารถท่ีจะใชเฉพาะใน

ประเทศเทานั้น เนื่องจากกิจการบางอยางอาจเก่ียวพันหรือดําเนินการอยูในหลายประเทศ จะทําอยางไรให

มีการใชกฎหมายลมละลาย ในกิจการนั้นใหเปนประโยชนแกทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีสุด 

                  คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL) 

ไดออกกฎหมายแมแบบวาดวยการลมละลายขามแดน (Model Law on Cross-border Insolvency )  

ซ่ึงเปนการกําหนดกรอบกฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวก

และประสานการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายระหวางประเทศ (กรณีท่ีลูกหนี้มีทรัพยสินอยูใน

หลายประเทศ หรือกรณีท่ีเจาหนี้ไมไดอยูในประเทศท่ีมีการพิจารณาคดีลมละลาย) ท้ังนี้ กฎหมายแมแบบ 

ฯ ไมไดมุงแกไขเนื้อหาของกฎหมายสารบัญญัติในประเทศตางๆ ท่ีจะนํากฎหมายแมแบบไปใช ดังนั้น สิทธิ

และหนาท่ีของคูความจึงยังเปนไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เชนเดิม 

                 ในปจจุบัน มีประเทศท่ีนํากฎหมายแมแบบไปใชแลวจํานวนกวา 20 ประเทศ อาทิเชน

ญี่ปุน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายแมแบบฯ ครอบคลุมกระบวน

พิจารณาของตางชาติท่ีเก่ียวกับคดีลมละลายอันมีวัตถุประสงคในการฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชีของ

ลูกหนี้ในกรณีท่ีเปนกระบวนพิจารณารวมกัน ทรัพยสินและกิจการของลูกหนี้อยูภายใตการควบคุมหรือ

กํากับดูแลของศาล ท้ังนี้ กฎหมายแมแบบฯ ไมครอบคลุมถึงกิจการลมละลายของธนาคาร บริษัท

ประกันภัย สถาบันทางการเงินและสถาบันการลงทุน ซ่ึงอยูในบังคับของกฎหมายอ่ืนแยกตางหาก 
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หลักการสําคัญของกฎหมายแมแบบ 

1.การเขาถึง (Access) การท่ีผูแทนในคดีลมละลายขามแดนของตางประเทศและเจาหนี้สามารถเขาถึง

ศาลของรัฐท่ีมีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นได 

                 ผูแทนของตางประเทศมีอํานาจท่ีจะดําเนินการในกระบวนพิจารณาคดีของรัฐอ่ืนและมี

สิทธิท่ีจะ 

                   1.1 .เขาถึงกระบวนพิจารณาของศาลในรัฐท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย  

                         โดยตรง 

                   1.2. ยื่นคํารองขอเริ่มกระบวนพิจารณาในศาลทองถ่ินภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายของ  

                        รัฐท่ีตรากฎหมายนั้น 

                   1.3. มีสวนรวมในกระบวนการท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายภายใต 

                         กฎหมายของรัฐท่ีตรากฎหมายนั้น 

                   ท้ังนี้ เจาหนี้ตางชาติมีสิทธิเชนเดียวกับเจาหนี้ทองถ่ิน ในการริเริ่มกระบวนพิจารณาและ 

เขารวมในกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย 

2. การรับรอง (Recognition) การตกลงรับรองคําสั่งบางประเภทของศาลตางประเทศ 

                ผูแทนของตางประเทศสามารถยื่นคํารองขอใหมีการรับรองคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาลตางประเทศได โดยกฎหมายแมแบบฯ กําหนดใหมีกระบวนการท่ีเรียบงาย ซ่ึงมีความมุงหมายเพ่ือ

หลีกเลี่ยงกระบวนการรับรองทางกฎหมายท่ียุงยาก โดยการรับรองตองมีหลักฐานดังนี้ 

               2.1.สําเนาคําวินิจฉัยของศาล (ท่ีรับรองถูกตอง) ใหริเริ่มกระบวนพิจารณาในตางประเทศ 

และแตงตั้งผูแทนตางประเทศ หรือ 

                2.2.หนังสือรับรองจากศาลตางประเทศเก่ียวกับกรณี ตามขอ 2.1 หรือ 

                2.3.หลักฐานท่ีไดรับการยอมรับจากศาลท่ีรับรองเก่ียวกับกรณี ตามขอ 2.1. และ 

               2.4.คําแถลงระบุถึงกระบวนพิจารณาของศาลในตางประเทศท้ังหมดท่ีดําเนินการตอ

ลูกหนี้ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีผูแทนตางประเทศรับทราบ 

               เม่ือมีหลักฐานขางตนครบถวน โดยหลักแลว ศาลจะรับรองใหมีกระบวนพิจารณาคดี

ลมละลายในตางประเทศได เวนแตการดําเนินกระบวนพิจารณาในตางประเทศดังกลาวจะเปนการขัดกับ

นโยบายสาธารณะของรัฐท่ีมีการรับรองอยางรายแรง ท้ังนี้ ขอยกเวนในประเด็นนโยบายสาธารณะไมได

ถูกกําหนดไวในกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ 
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                 ศาลควรใหการรับรองกระบวนพิจารณาคดีลมละลายของศาลตางประเทศไมวาในฐานะ

ท่ีเปน 

                 -กระบวนพิจารณาหลัก (Main Proceedings)  ซ่ึงจะดําเนินกระบวนพิจารณาใน

ประเทศ ท่ีมีการจดทะเบียนกอตั้งบริษัท หรือถ่ินท่ีอยูประจําของลูกหนี้  (ดูผลประโยชนสวนใหญเปน

หลัก) (COMI) 

                -กระบวนพิจารณาท่ีไมใชหลัก (Non-main Proceedings) ซ่ึงจะดําเนินกระบวน

พิจารณาในประเทศท่ีมีการประกอบกิจการของลูกหนี้ มีการจางงานและผลิตสินคาหรือบริการ ท่ีไมใช

เปนการชั่วคราว 

3. มาตรการชวยเหลือ (Relief) การมีมาตรการชวยเหลือใหแกกระบวนพิจารณาของตางประเทศ 

                รัฐตางๆ ตองกําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือท่ีจําเปน ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและ

เปนธรรม ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลายขาม แดน เพ่ือชวยเหลือ-สนับสนุนกระบวน

พิจารณาของศาลตางประเทศ ไมวาจะเปนมาตรการเฉพาะการหรือมาตรการอันเปนผลสืบเนื่องจากการ

รับรองกระบวนพิจารณาของศาลตางประเทศ 

                การพิจารณาใหการชวยเหลือ ก็นําเอา ศาลหลัก และศาลรอง มาพิจารณาใหการ

ชวยเหลือ โดยใหศาลหลักสามารถดําเนินการไดโดยอิสระ  เชน การหามเจาหนี้ยุงเก่ียวกับทรัพยสิน  

                 3.1. กําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือเฉพาะการ (ขอกอนศาลรับรอง) ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ

ดุลพินิจของศาล 

                 3.2. กําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือโดยอัตโนมัติ (ขอหลังจากท่ีศาลรับรองแลว) ตามท่ี

ระบุไวในกฎหมายแมแบบ ฯ เม่ือมีการรับรองกระบวนการหลัก 

                 3.3. กําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือเพ่ิมเติมสําหรับกระบวนการหลัก ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ

ดุลพินิจของศาลท่ีใหการรับรอง 

                     3.4 .กําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือโดยดุลพินิจ สําหรับกระบวนการท่ีมิใช

กระบวนการหลัก 

                     กฎหมายแมแบบฯ กําหนดวาในกรณีตามขอ 3.2.ขอบเขตของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  

จากการเริ่มกระบวนพิจารณาจะข้ึนอยูกับขอยกเวนหรือขอจํากัดในกฎหมายของประเทศท่ีตรากฎหมาย

นั้นๆ เชน ขอจํากัดท่ีอาจใชกับการบังคับเอากับสิทธิเรียกรองท่ีเปนหลักประกัน ในขณะท่ี กรณีตามขอ 

3.1 และ 3.3 ศาลสามารถกําหนดเง่ือนไขและยกเลิกมาตรการชวยเหลือ เพ่ือปกปองผลประโยชนของ

เจาหนี้และบุคคลอ่ืนๆ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการชวยเหลือท่ีศาลไดสั่งไปแลว 
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4.ความรวมมือ (Coordination and Cooperation) การรวมมือระหวางศาลของรัฐท่ีมีทรัพยสินของ

ลูกหนี้ตั้งอยู เพ่ือประสานกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย 

                    กฎหมายแมแบบ ฯ กําหนดอยางชัดแจงใหอํานาจศาลในการรวมมือ ภายใตกรอบท่ี

กําหนดไวในกฎหมายแมแบบ ฯ รวมถึงการติดตอโดยตรงไปยังศาลหรือผูแทนของตางประเทศท่ีมีสวน

รวมในกระบวนพิจารณา ไมใชเฉพาะหลังจากท่ีมีการรับรองเทานั้น แตรวมถึงกอนท่ีจะมีการรับรองดวย 

โดยความรวมมืออาจเปนไประหวางศาลกับศาล หรือระหวางศาลกับผูแทนตางประเทศ หรือระหวาง

ผูแทนตางประเทศในคดีลมละลายของตางประเทศ ซ่ึงกระบวนการท่ีเหมาะสมและมาตรการคุมครอง

สําหรับการติดตอประสานงานระหวางกันจะถูกกําหนดไวในกฎหมายและ กระบวนการภายในของแตละ

ประเทศ 

                   ในกฎหมายแมแบบฯ มีบทบัญญัติหลายประการท่ีเก่ียวกับการประสานกระบวนการ

พิจารณาคดีลมละลายท่ีดําเนินการไปควบคูพรอมๆ กัน ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมเก้ือกูลคําวินิจฉัยของ

ศาล อันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนพิจารณาท้ังสองฝายใหมากท่ีสุด โดยการรับรองกระบวน

พิจารณาหลักของศาลตางประเทศ จะไมตัดสิทธิ์การริเริ่มกระบวนพิจารณาของศาลทองถ่ิน และการเริ่ม

กระบวนพิจารณาของศาลทองถ่ินก็จะไมสงผลใหมีการเพิกถอนกระบวนพิจารณาของศาลตางประเทศท่ี

ไดมีการรับรองไปแลว หรือไมสงผลตอการรับรองกระบวนพิจารณาของศาลตางประเทศ 

3. กฎหมายสารบัญญัติ ท่ีมาจาก กฎหมายลมละลายป1986 และ2006 

                   กฎหมายลมละลาย Insolvency Act  

                      ศาลอังกฤษมีอํานาจชําระบัญชีกิจการท่ีมีความเก่ียวของกับประเทศอังกฤษ บุคคลของ

อังกฤษมีประโยชนในการชําระบัญชีและกิจการนั้นไมสามารถดําเนินการตอไปได  และเพ่ือประโยชนแหง

ความยุติธรรม 

                      ศาลอังกฤษอาจสั่งฟนฟูกิจการบริษัทตางชาติ ท่ีตั้งอยูในสหภาพยุโรป หรือบริษัท

ตางชาติท่ีสมัครใจเขากระบวนการฟนฟูกิจการ ภายใตศาลอังกฤษ 

                      กฎหมายลมละลายบริษัท   Companies Act 

                      แผนการจัดการชําระหนี้   Scheme of  Arrangement  ศาลอังกฤษจะผอนปรนใน

วิธีการนี้ เนื่องจากสวนใหญเงินกูยืมเปนของรัฐบาล 

                         Insolvency  reform  in  the European Union 

                        สหภาพยุโรปมีสมาชิก 28 ประเทศ เปนสถาบันท่ีมีความเขมแข็ง 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

ใหญท่ีมีการปรับปรุง  5 ขอคือ 

                         1.การขยายขอบเขตการบังคับใช 

                         2.การกําหนดเขตอํานาจศาล ปรับปรุงกระบวนการพิจารณา COMI 

                         3.ประสานความรวมมือ การตีความขอกฎหมายท่ีแตกตางกัน 

                         4.เจาหนี้สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

                         5.ทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางศาลภายในสหภาพยุโรป 

                        ความคืบหนาของการออกขอกําหนดกฎหมายในสหภาพยุโรป ขอกฎหมายท่ีไดราง

ข้ึน ในชั้นตนรัฐสภาสหภาพยุโรปไดผานวาระแรกแลว อยูระหวางการตกลงรวมกัน ซ่ึงคาดวาอาจจะมี

การรับรองภายในเดือนธันวาคม 2014 

สรุป 

ในการศึกษาดูงานกฎหมายลมละลายขามแดน  (Cross-border Insolvency)    

ในสวนของประเทศสหราชอาณาจักร  ประเทศสหราชอาณาจักรไดนํากฎหมายแมแบบวาดวยการบังคับ

คดีลมละลายขามแดน (Model Law on Cross-border Insolvency)  มาบัญญัติเปนกฎหมายในการ

บังคับคดีลมละลายในประเทศ  ซ่ึงกฎหมายแมแบบฯไดออกโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวาง

ประเทศแหงสหประชาชาติเปนการกําหนดกรอบกฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพใน

การอํานวยความสะดวกและประสานการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายระหวางประเทศ 

(กรณีท่ีลูกหนี้มีทรัพยสินอยูในหลายประเทศ หรือกรณีท่ีเจาหนี้ไมไดอยูในประเทศท่ีมีการพิจารณาคดี

ลมละลาย) ท้ังนี้ กฎหมายแมแบบ ฯ ไมไดมุงแกไขเนื้อหาของกฎหมายสารบัญญัติในประเทศตางๆ ท่ีจะ

นํากฎหมายแมแบบไปใช ดังนั้น สิทธิ และหนาท่ีของคูความยังเปนไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

เชนเดิมโดยเนื้อหาสาระของกฎหมายแมแบบฯครอบคลุมกระบวนการพิจารณาของตางชาติท่ีเก่ียวกับคดี

ลมละลายอันมีวัตถุประสงคในการฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชีของลูกหนี้ในกรณีท่ีเปนกระบวนการ

พิจารณารวมกัน ทรัพยสินและกิจการของลูกหนี้อยูภายใตการควบคุมของศาล 
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                     การปฏิรูปกฎหมายของสหภาพยุโรป ไดมีการปรับปรุงรางกฎหมายการบังคับคดี

ลมละลายขามแดนท่ีใชเปนกฎหมายสําหรับประเทศในเครือสมาชิกสหภาพยุโรปซ่ึงคาดวาจะมีการ

ประชุมตกลงยอมรับรวมกันในเดือนธันวาคม 2014 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน   

                     การศึกษาดูงานครั้งนี้เปนการเปดมุมมอง โลกทัศนเพ่ิมพูนความรูของเจาหนาท่ี ไดรับรู  

ความกาวหนาของการบังคับใชกฎหมายลมละลายของประเทศสหราชอาณาจักร การนํากฎหมายแมแบบ

วาดวยการบังคับคดีลมละลายขามแดน (Model Law on Cross border Insolvency)  ของ

คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ  (UNCITRAL) เปนตนแบบในการ

พัฒนากฎหมายลมละลายขามแดน ของประเทศสหราชอาณาจักร   และการปฏิรูปกฎหมายลมละลาย

ของประเทศในเครือสหภาพยุโรป ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาแนวคิดดานการบังคับคดี

ลมละลายขามแดนตอไป 

ขอเสนอแนะ 

                  ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดมีการนํากฎหมายแมแบบวาดวยลมละลายขามแดนมาใชใน

การบังคับคดีลมละลายในประเทศไทย  แตในอนาคตอันใกลนี้ ในปพ.ศ.2558 ประเทศไทยเขาสูการ

รวมมือกันของสมาคมอาเชี่ยน ซ่ึงมีการเนนในดานเศรษฐกิจและสังคม เม่ือมีความรวมมือในทาง

เศรษฐกิจ การบังคับใชกฎหมายจึงควรมีการกําหนดกฎ ระเบียบ วิธีการเก่ียวกับการบังคับคดีเนื่องจาก

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก็จะเกิดนิติสัมพันธ เกิดในหลายประเทศ โดยดูไดจากการรวมตัวของสหภาพ

ยุโรป ดังนั้น หากตองการใหมีการลงทุน รวมกันในเครือสมาชิก การใชกฎหมายลมละลายระหวาง

ประเทศ โดยนํากฎหมายแมแบบลมละลายขามแดน มาปรับใช ในสมาชิกลุมอาเชี่ยนเหมือนสหภาพยุโรป  

ก็นาจะเปนประโยชนในทางเศรษฐกิจตอไป. 
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