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กรณีการประชุมสามัญประจําปขององคการผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวางประเทศ  

(International Association of Insolvency Regulators - IAIR)  

ระหวางวันที่ ๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ The World Bank กรุงวอชิงตันดีซ ี

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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การประชุม สามัญประจําปขององคการเจาพนักงานผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวางประเทศ  

(International Association of Insolvency Regulators - IAIR) ประจําป ๒๐๑๔ จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๘ – ๑๑ 

กันยายน ๒๕๕๗  โดยมี Rosemary Winter-Scott ประธาน International Association of Insolvency 

Regulators – IAIR เปนประธานการประชุม ประกอบดวยตัวแทนจาก ๒๓ ประเทศ ผูแทนสํานักงานทรัสตี              

แหงสหรัฐอเมริกา ผูแทนสถาบันลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา  ผูแทนองคการการคาโลก รวมถึงผูแทนองคกร

เอกชน ในหัวขอเรื่อง “นวัตกรรมของกฎระเบียบดานลมละลาย  (Innovation in Insolvency Regulation)” 

ท้ังนี้ การประชุมดังกลาวแบงออกเปน ๒ สวน ไดแก  

๑) การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนของการลมละลายในสหรัฐอเมริกา                

(The changing landscape of bankruptcy in the USA), การควบคุมคาใชจายในคดีลมละลา ย 

(Reining in the cost of bankruptcy), การถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอ             

กรณีการปฏิรูปดานการลมละลายของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา  (The case for business 

bankruptcy reform in the U.S.) และการใหขอมูลตอบกลับตอโครงการของ IAIR เรื่อง

คาธรรมเนียมในคดีลมละลายและแนวการคิดคาธรรมเนียม (Feedback on IAIR projects – 

Bankruptcy fees and approaches to charging (Scotland)) 

๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดการคดีลมละลายขามชาติ (Cross border 

arrangements), วิกฤตการณดานการจํานอง  (The mortgage crisis) และการทําใหลูกหนี้  

ชําระหนี้อยางเปนธรรม (Getting debtors to make a fair contribution)  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอ ถกแถลงเชิงวิชาการ พิจารณาประเด็นตางๆ เก่ียวกับกฎหมายลมละลาย 

แลกเปลี่ยนองคความรู ข้ันตอน และกระบวนการลมละลายของแตละประเทศ สรุปสาระสําคัญของการประชุม 

IAIR ประจําป ๒๐๑๔ ดังนี้ 

 

 

 



-๒- 

 

๑. การเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของการลมละลายในสหรัฐอเมริกา (The changing landscape of bankruptcy in 

the USA)  

ผูอํานวยการสํานักงานทรัสตีแหงสหรัฐอเมริกา ไดแนะนําหลักการสําคัญของตัวแทนท่ีมีหนาท่ีในการ

ควบคุม หรือบังคับใชกฎหมายจะตองมีคุณสมบัติ ๒ ประการคือ ประการแรก ตัวแทนดังกลาวจะตองอยูใน

ศีลธรรมอันดี และมีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติ               

ประการท่ีสอง ตัวแทนท่ีมีหนาท่ีนั้นจะตองปฏิบัติงานดวยความคลองแคลววองไว แมวาจะประสบกับปญหาหรือ

อุปสรรคใดๆ 

การปฏิบัติงานในกระบวนการลมละลายเปนการดําเนินงานดานกระบวนการยุติธรรม และ                       

ความมีประสิทธิภาพในการแกปญหาความยุงยากทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ผูควบคุม และผูบังคับใชกฎหมายลมละลาย

จึงจําตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย ภายใตการออกกฎระเบียบ ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายแมบท 

สภาพสังคม และเศรษฐกิจ แมในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความรุนแรงเชนนี้ อาจมิใชเรื่องท่ีงาย แตก็เปนสิ่งจําเปน               

ในการท่ีจะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการท่ีจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของการลมละลาย เพ่ือประโยชนของ

เจาหนี้ ลูกหนี้ และมหาชนชาวอเมริกัน 

สํานักงานทรัสตีแหงสหรัฐอเมริกา (The United States Trustee Program - USTP) มีหนาท่ีเปนกลาง

ระหวางฝายบริหาร , ฝายออกกฎระเบียบ และฝายบังคับใชกฎหมาย ท้ังยังมีหนาท่ีดําเนินการจัดการแกไข 

เปลี่ยนแปลงปญหาความไดเปรียบเสียเปรียบของระบบกฎหมายลมละลาย ขอบเขตความไดเปรียบเสียเปรียบ

เหลานี้มีความสําคัญเนื่องจากสงผลกระทบตอทิศทาง และอุปสรรคของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาในวงกวาง

อยางเห็นไดชัด 

เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วในชวงป ๑๙๘๐ นักเศรษฐศาสตรหลายคน

อธิบายวา เปนชวงระยะเวลาท่ีสงบสุข และเจริญรุงเรืองยาวนานท่ีสุดของประวัติศาสตรประเทศสหรัฐอเมริกา             

ผลจากความเจริญรุงเรืองดังกลาวทําใหเกิดการขยายวงกวางในการปลอยสินเชื่อ และการกูยืมเงิน จึงไมเปนท่ี              

นาแปลกใจท่ีผูประกอบการและธุรกิจท้ังหลายเริ่มขยายตัวเกินขีดความสามารถ และเปนเหตุใหไมสามารถ               

ชําระหนี้ในคดีลมละลายไดเปนจํานวนมากอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน ในชวงป ๑๙๙๐ – ๑๙๙๙ การยื่นฟองคดี

ลมละลายมีเพ่ิมมากข้ึนกวา ๔ เทา โดยเพ่ิมข้ึนจากประมาณ ๓๐๐ ,๐๐๐ คดี เปนมากกวา ๑.๓ ลานคดีตอป               

การเพ่ิมข้ึนของจํานวนการยื่นฟองคดีลมละลายไมจํากัดเฉพาะในคดีผูประกอบการ หากรวมถึงคดีของนิติบุคคล 

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก จากประมาณ ๖,๐๐๐ คดี ในป ๑๙๘๐ เพ่ิมสูงข้ึนเกือบ ๒๔,๐๐๐ คดี ในป ๑๙๙๑ 

การเพ่ิมข้ึนอยางไมนาเชื่อในการฟองคดีลมละลายนําไปสูการเรียกประชุมของรัฐสภาเพ่ือแกไขกฎหมาย

ลมละลาย แตอยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายดังกลาว ก็ไมอาจทําไดอยางรวดเร็ว ขณะนั้นทําได

เพียงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลมละลายในป ๑๙๘๔ , ๑๙๘๖ และ ๑๙๙๔ ซ่ึงตองใชระยะเวลาหลายปกอนระบบ

กฎหมายลมละลายฉบับแกไขสมบูรณจะถูกนําไปประกาศใช 
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เนื่องจากการลมละลายเปนทางออกท่ีสําคัญอยางยั่งยืนของความยุงยากทางเศรษฐกิจ ภายหลังจากป 

๑๙๙๔ รัฐสภาเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการลมละลาย จึงไดกอตั้งคณะกรรมาธิการ

ทบทวนกฎหมายลมละลายข้ึน เพ่ือศึกษาคนควาประเด็นท่ีเก่ียวของกับกฎหมายลมละลาย ซ่ึงในขณะนั้น

คณะกรรมาธิการไดยื่นขอเสนอแนะกวา ๑๗๐ วาระ ผานรัฐสภาแตไมมีวาระใดไดรับมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท 

ความพยามยามดังกลาวใชเวลาเกือบ ๑๒ ป กอนท่ีรัฐสภาจะตรากฎหมายแกไขในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ

ประมวลกฎหมายลมละลายนี้ 

ในชวงระยะเวลา ๑๒ ป ดังกลาวขางตน กอนท่ีรัฐสภาจะแกไขกฎหมายลมละลาย สํานักงาน ทรัสตี               

แหงสหรัฐอเมริกา ใชอํานาจท่ีมีอยูดําเนินการจัดการกับปญหาดานการบังคับคดีท่ีเกิดข้ึนท้ังหลาย อีกท้ังยัง

ดําเนินการเปลี่ยนหนาท่ีของตนจากฝายบริหารเปนหนาท่ีในดานการบังคับคดีแพงโดยตรง ดําเนินการยกระดับ

กระบวนการลมละลายใหเกิดความยุติธรรมระหวางเจาหนี้ ลูกหนี้ และผูมีสวนไดเสีย และไดมีความพยายาม

ผลักดันใหมีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการคนหาขอมูลคดี รวมถึงการนําบทบัญญัติ เรื่องการปองกันการใช

กฎหมายลมละลายในทางท่ีผิด และการคุมครองผูบริโภคมาบังคับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคูความ  

ผูอํานวยการสํานักงานทรัสตีแหงสหรัฐอเมริกากลาวสรุปไววา การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของการลมละลาย

ในสหรัฐอเมริกานอกจากจะมีกฎหมายลมละลายท่ีดี มีความสอดคลองกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปจจุบัน  

ยังตองมีผูควบคุม และผูบังคับใชกฎหมายท่ีมีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันอีกดวย 

 

๒. การควบคุมคาใชจายในคดีลมละลาย (Reining in the cost of bankruptcy) 

 Bill James ตัวแทนจากประเทศแคนนาดารับหนาท่ีเปนผูบรรยาย เก่ียวกับเรื่องคาวิชาชีพในเชิงพาณิชย

ในการดําเนินกระบวนการลมละลายไววา ประเทศแคนนาดามีประมวลกฎหมายท่ีเก่ียวกับการลมละลาย ๒ เรื่อง 

คือ 

๑. The Bankruptcy and Insolvency Act (BIA) ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ัวไปท่ีใชกับบุคคลธรรมดา และ              

นิติบุคคลทุกประเภท โดยไมจํากัดจํานวนหนี้ข้ันต่ําในการยื่นฟองลมละลาย 

๒. The Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีใชกับการปรับโครงสราง

หนี้ของบริษัทท่ีมีจํานวนหนี้มากกวา ๕ ลาน US Dollar ข้ึนไป เพียงอยางเดียว 

การลมละลายภายใตบทบัญญัติ BIA (มีประมาณ ๓ ,๒๐๐ คดี ในป ๒๐๑๓) คดีแบบนี้สวนใหญแลว              

ทรัสตีจะเปนผูมีหนาท่ีในการยื่นฟองลมละลาย กฎหมาย BIA จึงบัญญัติใหทรัสตีไดรับคาธรรมเนียมวิชาชีพ 

จํานวน ๗.๕% ของจํานวนทรัพยสินท่ีลูกหนี้มีอยู และไดรับสวนแบงภายหลังจากไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้มีประกัน

เสร็จสิ้นแลว แตอยางไรก็ตามศาลอาจเพ่ิมหรือลดจํานวนเงินดังกลาวได หากทรัสตีเปนผูดําเนินการจัดกิจการ

ทรัพยสินของลูกหนี้ กฎหมาย BIA จึงบัญญัติใหคาจางเปนกรณีพิเศษได แตตองไดรับความยินยอมจากเจาหนี้ 
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การฟนฟูกิจการทรัพยสินภายใตบทบัญญัติ BIA (มีประมาณ ๑ ,๑๐๐ คํารองขอฟนฟูกิจการ ในป ๒๐๑๓) 

ผูเชี่ยวชาญทางคดี เชน ท่ีปรึกษากฎหมายของลูกหนี้ และทรัสตีอาจเขามามีสวนเก่ียวของกับคดีได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

ความยุงยากซับซอนของคํารองขอฟนฟูกิจการ กฎหมายจึงไดบัญญัติใหทรัสตีมีสิทธิไดรับคาจางภายใต                   

ความยินยอมของลูกหนี้ ในทางปฏิบัติทรัสตีจะไดรับคาเสียเวลาตามจริง ในอัตราท่ีกําหนดไว   

การปรับโครงสรางหนี้ภายใตบทบัญญัติ CCAA (มีประมาณ ๓๓ คํารองขอ ในป ๒๐๑๓) มิไดกําหนดอัตรา

การจายเงินคาธรรมเนียมวิชาชีพไวเปนหลักเกณฑอยางแนชัด การปรับโครงสรางหนี้ภายใตกฎหมาย CCAA นี้

จะตองมีผูตรวจสอบ ซ่ึงมีหนาท่ีและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว โดยศาลจะเปน                      

ผูแตงตั้งให และผูตรวจสอบจะไดรับคาจางตามท่ีปฏิบัติงานจริง ในอัตรามาตรฐานท่ัวไป สวนผูเชี่ยวชาญทางคดี

อ่ืนๆ จะเขามาสูกระบวนการของกฎหมาย CCAA ได ข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกตางๆ เชน ขนาดและความยุงยาก

ซับซอนของโครงสรางบริษัทในประเภทธุรกิจนั้นๆ หรือการปรับโครงสรางบริษัทไดขยายขอบเขตไปยังประเทศอ่ืน 

ดังนั้นผูเชี่ยวชาญเหลานี้จะไดรับคาจางเปนอัตรารอยละ จากจํานวนทรัพยสินของลูกหนี้ท่ีมีอยู 

 บทบัญญัติ BIA ทรัสตีจะตองทําการประมาณคาธรรมเนียมสําหรับการจัดกิจการทรัพยสินของลูกหนี้ 

ตั้งแตขณะยื่นฟองคดีลมละลายหรือรองขอฟนฟูกิจการ ซ่ึงกรณีนี้จะนําไปใชกับคดีท่ีไมมีความยุงยากแตอยางใด 

โดยการประมาณการคาใชจายไวลวงหนานี้จะไมมีผลผูกพัน หากภายหลังไดรูวาคดีมีกิจการทรัพยสิน                          

ท่ีตองดําเนินการเพ่ิมข้ึน ผูมีสวนไดเสียชอบท่ีจะตรวจสอบคาธรรมเนียมและการใชจายเงินของทรัสตีเม่ือใดก็ได

ตั้งแตระยะเวลาแหงการเริ่มตนจนคดีเสร็จสิ้นไป และผูมีสวนไดเสียยังมีสิทธิโตแยงคาธรรมเนียมดังกลาว                   

ในระหวางท่ีศาลพิจารณาคําฟองคดีลมละลาย หรือคํารองขอฟนฟูกิจการ รวมถึงกอนคดีจะถึงท่ีสุดทรัสตีตองทํา

บัญชีรับ-จายครั้งสุดทาย และสรุปคาธรรมเนียมวิชาชีพทุกรายการ เพ่ือแจงใหคูความทราบตอไป 

ในสวนของบทบัญญัติ CCAA กําหนดวาคาธรรมเนียมผูตรวจสอบ และคาธรรมเนียมผูเชี่ยวชาญทางคดี 

(บางประเภท) จะตองทําการเปดเผยไวในรายงานของผูตรวจสอบ และจะตองผานความเห็นชอบจากศาลกอนท่ีจะ

ทําการจายเงิน ยกเวนคาธรรมเนียมในกรณีใหคําปรึกษาทางคดีแกลูกหนี้ไมจําตองไดรับความเห็นชอบจากศาล 

และกฎหมาย CCAA ระบุอีกวารายงานของผูตรวจสอบตองเปดเผยตอสาธารณะ แตมิไดกําหนดถึงรูปแบบ หรือ

ฟอรมท่ีใชในการรายงาน หรือตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับคาธรรมเนียม และคาใชจายมากนอยแคไหนอยางไร 

แนวทางการควบคุมคาใชจาย เรื่องคาวิชาชีพในการดําเนินกระบวนการลมละลาย นอกจากจะกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมไวอยางชัดเจน ปราศจากขอสงสัยแลว ยังตองสามารถเปดเผยตอสาธารณะได เพ่ือความ

โปรงใสและยุติธรรม 
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๓. การถกแถลงแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหัวขอ กรณีการปฏิรูปดานการลมละลายของธุรกิจใน

สหรัฐอเมริกา (The case for business bankruptcy reform in the U.S.) 

เปนระยะเวลากวา ๓๐ ป ตั้งแตประมวลกฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกาฉบับปจจุบัน ( the “๑๙๗๘ 

Code”) ถูกประกาศใช และเสียงสวนใหญไดกลาวถึงวา กฎหมายฉบับปจจุบันจําเปนท่ีจะตองไดรับการยกราง 

และแกไขใหม กฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา ( the “๑๙๗๘ Code”) จึงไดถูกแกไขใหทันกับยุคสมัยและ

สามารถปรับใชไดดีกับสถานการณตางๆ อยูหลายป โดยมีความเชื่อ วากฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา                         

มีความยุติธรรมในเรื่องการมีสวนไดเสียระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ ขณะประกาศใชเปนครั้งแรก ผูสนับสนุนประมวล

กฎหมายฉบับนี้เห็นวา  ทําใหเกิดผลดีแกทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบจากลูกหนี้ รวมถึงลูกจาง สังคมโดยรอบ 

สาธารณะประโยชน สวนได สวนเสียของเจาหนี้ แมจะเปนวิธีปฏิบัติท่ียืดหยุน แตทําใหเกิดความเทาเทียมกัน

ระหวางผลประโยชนของบุคคลท้ังหลาย ขณะเดียวกันยังบรรลุวัตถุประสงคของลูกหนี้ในการท่ีจะรักษากิจการ                         

ใหคงอยูตอไป   

ในทางกลับกันผูมีความเห็นตางไดยืนยันวา กฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา ( the “๑๙๗๘ Code”) 

เอ้ือประโยชนใหแกลูกหนี้มากจนเกินไป ทํา ให คดีเกิดความยืดเยื้อ ขาดประสิทธิภาพ และใหอํานาจ                 

ศาลลมละลายในการวินิจฉัยชี้ขาดมากจนเกินไป ดังนั้นกฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกาจึงไดรับการแกไข

หลังจากป ๑๙๗๘ แตผูสนับสนุนกฎหมายฉบับเกา มีความเห็น วา การแกไขบทบัญญัติตางๆ ตลอดระยะเวลา                 

ท่ีผานมามิไดชวยใหบรรลุจุดมุงหมายของการฟนฟูกิจการ หรือผลลัพธไมไดเปนไปอยางท่ีคาดหวังไว 

กรณี ขอถกเถียงท่ีกลาวมาขางตน เปนเรื่องยากท่ีจะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกกรอบ                  

กฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา (the “๑๙๗๘ Code”) ท่ีมีผลกระทบตอการฟนฟูกิจการบริษัท ตัวอยางเชน 

ตั้งแตมีการตรากฎหมายลมละลายฉบับนี้  จะเห็นไดอยางชัดเจนวามีการใชหลักการหนี้มีประกันเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปน

ประกันการชําระหนี้เกือบทุกประเภทในโครงสรางการลงทุน สวนมากกฎหมายลมละลายสันนิษฐานการมีอยูทาง

มูลคาของทรัพยสินเหนือหนี้ท่ีมีประกัน แตบทบัญญัติเรื่อง มูลคาทางทรัพยสินไมมีปรากฏมากนักใน chapter ๑๑ 

ฉบับปจจุบัน โครงสรางหนี้และการลงทุนของลูกหนี้ท่ีเปนบริษัทสวนมากมีความยุงยากซับซอน ซ่ึงมีความ

หลากหลายท้ังหนี้มีประกัน และหนี้ไมมีประกัน โดยสวนใหญแลวจะถูกควบคุมตาม “สัญญาท่ีเก่ียวกับการบังคับ

ชําระหนี้จากหลักประกันและการตัดสินใจรวมกันของบรรดาเจาหนี้มีประกันท้ังหลาย ” กรณีเชนนี้ไมอาจพูดไดวา

เปนความผิดพลาดของการเจริญเติบโตในดานการแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพย อยางแนนอนความเจริญเติบโต

นี้นําไปสูการไดรับสินเชื่อของหลายบริษัทท่ีไมอาจหาไดโดยวิธีอ่ืน อยางไรก็ตาม กฎหมายลมละลายแหง

สหรัฐอเมริกา (the “๑๙๗๘ Code”) ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของมูลคาเหนือจํานวนบุริมสิทธิท่ีอยูบนทรัพยสิน ซ่ึงก็เปน

อีกหนึ่งปญหาหากทรัพยนั้นไมอาจแบงแยกไดอยางชัดแจง 
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ปจจุบันบริษัทจํานวนมากขาดความเปนอิสระใน การนําทรัพยสินมีรูปราง  (Hard assets) ไปใชในธุรกิจ  

เชน ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  (Real estate) เครื่องจักรและอุปกรณ (Machinery and Equipment) หรือ             

สิ่งของตางๆ  (Inventory) ข้ึนอยูกับขอสัญญา และทรัพยสินทางปญญา  (Intellectual property) ท่ีเปนหลักการ

ของเรื่องทรัพยท้ังหลาย กฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา ( the “๑๙๗๘ Code”) มิไดบัญญัติไวอยางชัดเจน                     

ในเรื่องความมีประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาทรัพยสินเชนวานั้นและผลกระทบตอคูสัญญา สวนใหญลูกหนี้เปน

บริษัทขามชาติ ซ่ึงหมายความวาขบวนการผลิต และการดําเนินการข้ันตอนอ่ืนๆ อยูภายนอกประเทศ อาจนําไปสู

การใชกฎหมายระหวางประเทศ และตองเลือกใชกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยปริยาย ทุกวันนี้ลูกหนี้  

มีลักษณะเปนกลุมท่ีมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน และตองพ่ึงพาอาศัยกันบอยครั้ง ดังนั้น ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลง ท้ังหลาย เหลานี้ ในความไมมีประสิทธิภาพของหลักเกณฑการฟนฟูกิจการจะ แพรกระจาย ไปอยาง

รวดเร็วในสังคมปจจุบัน 

แนวทางปฏิบัติของ ศาล และผูแสดงความคิดเห็น ท่ีไดถกเถียงกันถึงวัตถุประสงคของ chapter ๑๑                

เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน ความคิดเห็นในชวงแรก ตั้งแตประวัติการตรากฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา 

(the “๑๙๗๘ Code”) เนนไปท่ีวัตถุประสงคดั้งเดิมของกฎหมายลมละลายฉบับนี้ คือการฟนฟูกิจการบริษัท             

การปกปองอาชีพ และภาษีมลรัฐ ทองถ่ิน และสหพันธรัฐ แตเม่ือเวลาผานไป วัตถุประสงคเหลานี้ถูกเปลี่ยนแปลง

ไปโดยสิ้นเชิงกลายเปนมุมมองในเรื่อง “มูลคาสูงสุด ” (Value maximization) เม่ือไมนานมานี้ การแสดง                   

ความคิดเห็นถึงวัตถุประสงคของ chapter ๑๑ พยายามท่ีจะเนนเรื่อง “มูลคาสูงสุด” (Value maximization) 

โดยใหแยกตางหากจากจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคอ่ืนๆ  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เปนการประเมิน

วัตถุประสงค และจุดมุงหมายในหลักเกณฑการฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาใหมอีกครั้ง 

ยิ่งไปกวานั้น การเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหครบถวนและบอยครั้ง มิใชวิธีการหรือคําตอบท่ีดีท่ีสุดท่ีจะจัดการ

กับปญหาท่ีเกิดข้ึน แมวาในกรณีนี้จะไดรับการจัดการแกไขใหมอีกครั้ง แตดูเหมือนวาจะเปนการสิ้นเปลือง

คาใชจาย การฟนฟูกิจการอาจจะมีประสิทธิภาพลดลง และมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนกวาทางเลือกอ่ืนๆ เจาพนักงานและ

ศาลไดรับความสําเร็จอยางนาประหลาดใจ ท้ังๆท่ี ผลจากการแกไขกฎหมายมีจุดออนมากมาย แตอยางไรก็ตาม 

ตองยอมรับวาโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ตั้งแตมีการบัญญัติกฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา 

(the “๑๙๗๘ Code”) และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงนําไปสูการปรับโครงสรางชุมชน การพิจารณาถึงเรื่องความ

จําเปนอยางทันทวงที และการประเมินผลของตัวบทกฎหมายท่ีถูกเปลี่ยนแปลงใหมอีกครั้งโดยละเอียด ดังนั้น  

การเตรียมความพรอมไวจึงเปนสิ่งท่ีดี 
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๔. การใหขอมูลตอบกลับตอโครงการของ IAIR เรื่องคาธรรมเนียมในคดีลมละลาย และแนวการคิด

คาธรรมเนียม (Feedback on IAIR projects – Bankruptcy fees and approaches to charging (Scotland)) 

ประเทศสกอตแลนดในฐานะเจาภาพการประชุมองคการเจาพนักงานผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวาง

ประเทศ (Association of Insolvency Regulators - IAIR) ประจําป ๒๐๑๓ ไดรองขอประเทศสมาชิก IAIR ให

ดําเนินการตอบกลับแบบสอบถาม โดยท่ีแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจและเปรียบเทียบแนวการคิด

อัตราคาธรรมเนียมท่ีถือปฏิบัติในแตละประเทศ และจะเก็บรวบรวมขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวไวในท่ีแหงเดียว 

เพ่ือจะไดนําแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศไปใชในการพัฒนานโยบายตอไปในอนาคต 

จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวผลปรากฏวา ประเทศสวนใหญคิดอัตราคาธรรมเนียม , คาใชจาย และ

คาตอบแทน ๓ ประการคลายคลึงกัน แตความแตกตางอยูท่ีวิธีการคํานวณของแตละประเทศ เชน ใชวิธีการ

คํานวณแบบอัตรารอยละ , คํานวณแบบอัตราสวนปรับลดได , คาธรรมเนียมท่ีกําหนดอัตราไวโดยเฉพาะ และ               

คาภาษีอากร 

ความแตกตางบางประการในข้ันตอนของการคิดอัตราคาธรรมเนียมในประเทศสกอตแลนด  ภายใต

บทบัญญัติ The Bankruptcy Fees etc. (Scotland) Regulations ๒๐๑๒ มีดังนี้ 

• ไมคิดคาธรรมเนียมในการยื่นคํารองขอใหลมละลาย 

• ไมคิดคาธรรมเนียมในกรณีท่ีไมสามารถรวบรวมทรัพยสินได 

• เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากทรัสตี ซ่ึงตองรับผิดในหนี้สวนท่ีขาด 

• เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเจาหนี้ ซ่ึงขอรับชําระหนี้ในสวนท่ีขาด 

• เรียกใหวางหลักประกันมากกวาเก็บคาธรรมเนียมในการยื่นคํารอง 

• ไมอนุญาตใหบุคคลท่ีมีทรัพยสิน ไมถึง ข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือไมมีทรัพยสินใดๆ                 

เขาสูกระบวนการลมละลาย 

• เรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราคงท่ีในกรณีมีคําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  

• สามารถเปลี่ยนจากการตกเปนบุคคลลมละลายไปสูโปรแกรมการฟนฟูสภาพหนี้อ่ืนท่ีเหมาะสม 

• สามารถยื่นคํารองเปนบุคคลลมละลายไดกรณีท่ีมีจํานวนหนี้สูงมาก 

จากการสํารวจมีเพียงประเทศเดียวท่ีมีวิธีปฏิบัติในเรื่อง การไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน เหมือนกับ

ประเทศสกอตแลนดคือประเทศแคนนาดา ซ่ึงประเทศท้ังสองจะไดรับเงินอุดหนุน จากกองทุนรัฐบาล ซ่ึงไมจําตอง

ใชประโยชนจากโครงสรางการเรียกเก็บคาธรรมเนียม นั่นหมายความวาประเทศท้ังสองจะไมประสบปญหากับ การ

คิดคาธรรมเนียมในการขอรับชําระหนี้ในสวนท่ีขาด 

ประเทศออสเตรเลียไดรับประโยชนจากเงินอุดหนุน กองทุนรัฐบาล แตการไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน              

จะไดรับเฉพาะในงบการเงินปปจจุบัน ซ่ึงคลายกับประเทศแคนนาดา และประเทศสกอตแลนด 
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ประเทศอังกฤษ และประเทศเวลสใชระบบการไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน โดยเรียกเก็บจาก                       

อัตราคาธรรมเนียมคงท่ีและอัตราสวนรอยละท่ีปรับลดลง แตอยางไรก็ตาม การคิดคาธรรมเนียมและกําหนด

อัตราสวนรอยละ แตกตางกันเปนอยางมากกับระบบของประเทศสกอตแลนด เนื่องจากมีการกําหนดอัตราท่ีสูงกวา 

ประเทศสิงคโปรมีการดําเนินการในเรื่อง การไดรับชําระหนี้เต็มจํานวนเชนกัน ซ่ึงปจจุบันใชอัตรา

คาธรรมเนียมคงท่ีและอัตราสวนรอยละท่ีปรับลดลง ถึงแมวาตารางกําหนดคาธรรมเนียมจะคลายคลึงกับระบบ 

ของประเทศสกอตแลนด แตในประเทศสิงคโปรมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก ซ่ึงมิไดกําหนดไว

ในประเทศสกอตแลนด 

ประเทศรัสเซียใชระบบการไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน แตเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะใชในกรณีคาใชจายท่ี

เก่ียวกับบทบาทการใชอํานาจ เชน การออกกฎหมาย และการควบคุมกํากับดูแล มิใชคาใชจายในดานการบริหาร

จัดการคดี สวนหนี้ท่ีไมอาจไดรับชําระหนี้โดยปกติจะไมมีกรณีนี้เกิดข้ึน เพราะศาลจะสั่งรับคํารองในคดีลมละลาย

เฉพาะกรณีคดีมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะชําระหนี้เทานั้น 

ประเทศไอรแลนดใชระบบการคิดคาธรรมเนียมแบบอัตราสวนรอยละคงท่ี สําหรับคาธรรมเนียม                   

ทุกประเภท ซ่ึงจะไมเกิดความยุงยากซับซอนแกบรรดาเจาหนี้ในการคํานวณอัตราตางๆ แตอยางไรก็ตาม                   

ในประเทศไอรแลนดมีการกําหนดอัตรารอยละท่ีสูงกวาประเทศสกอตแลนด  

 

๕. การจัดการคดีลมละลายขามชาติ (Cross border arrangements) 

Mike Wilkins ตัวแทนจากประเทศ Jersey เปนประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอเรื่อง                 

การจัดการคดีลมละลายบุคคลธรรมดาท่ีลูกหนี้มีทรัพยสินตั้งอยูในหลายประเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้                      

ไดหยิบยกสถานการณจําลองมาใหผูเขารวมประชุมไดทําการวิเคราะหแยกแยะถึงปญหา เพ่ือหาแนวทางแกไข

ระหวางประเทศรวมกัน ปรากฏตามขอเท็จจริงดังนี้ 

คดีลมละลายในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไอรแลนด ขณะนี้ยังไมมีสนธิสัญญาระหวางประเทศ

สําหรับการจัดกิจการทรัพยสินของลูกหนี้ท่ีบังคับใชรวมกัน มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับเอา UNCITRAL 

Model Law on Cross – Border Insolvency ไปบังคับใชภายในประเทศของตน แตประเทศไอรแลนดก็ยังมิได

บังคับใชกฎหมายดังกลาว เชนเดียวกันกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหราชอาณาจักร ซ่ึงเปนคดีลมละลาย             

ท่ีมิไดอยูในกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) ยังมิไดรับหลักการของ Model Law อีกท้ังศาลก็ยังมิไดรับคํารอง               

ในคดีลมละลายขามชาติอยางเต็มรูปแบบ เพ่ือใหผูเขารวมประชุมมองเห็นถึงปญหาไดชัดเจนมากข้ึน                      

Mike Wilkins จึงไดยกตัวอยางสถานการณจําลองดังนี้    

นายไมค นักธุรกิจชาวอเมริกัน มีภูมิลําเนาอยูรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกศาลสูงประเทศ

ไอรแลนดพิพากษาใหลมละลาย เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๑๓ จึงทําใหทรัพยสินของนายไมคท้ังหมด                       

มีผลกระทบตออํานาจของเจาพนักงานในการรวบรวมตามคําสั่งศาลลมละลายประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือตนป 
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๒๐๑๓ นายไมคไดดําเนินการยื่นคําขอใหตนเองเปนบุคคลลมละลายดวยความสมัครใจภายใตกระบวนการของ

ศาลสหรัฐอเมริกา ตามภาคท่ี  ๑๑ U.S.C. มาตรา ๓๐๑ และเริ่มดําเนินคดีตาม  Chapter ๗ ประมวลกฎหมาย

ลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา จึงเปนเหตุใหศาลสหรัฐอเมริกามีหนาท่ีในการดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําสั่ง             

ในคดีลมละลายตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา คดีนี้นายไมคมีหนี้เงิน จํานวน ๙๐๐ ลาน US Dollar และทรัพยสิน                  

ท่ีเปนหนี้อีก จํานวน ๕๐ ลาน US dollar โดย ๙๕% ของหนี้ท้ังหมดอยูในประเทศไอรแลนด ท้ังยังมีการโอน

ทรัพยสินไปใหคูสมรสระหวางป ๒๐๐๕ – ๒๐๑๐ ประมาณ ๑๐๐ ลาน US Dollar        

Mike Wilkins ไดกลาวถึงประเด็นปญหาตางๆ ของศาลท้ังสองประเทศในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี

ลมละลายคดีนี้ และตอมาแจงใหผูเขารวมประชุมทราบในภายหลังวา คดีนี้เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงขณะนี้คดี

อยูระหวาง คําวินิจฉัยของศาลสูงประเทศไอรแลนดซ่ึงถูกปฏิเสธโดยศาลอุทธรณสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา             

ใหยกการกระทําขามประเทศท่ีฝาฝนตอการรวบรวมทรัพยสิน ศาลทองถ่ินประเทศสหรัฐอเมริกาถูกปฏิเสธกลับ

เชนเดียวกัน เนื่องจากศาลสูงประเทศไอรแลนดอางวาในชวงระยะเวลาท่ีมีคําพิพากษาใหนายไมคลมละลาย         

ในประเทศไอรแลนดนั้น มิไดกระทําการท่ีฝาฝนคําสั่งใดๆ ของศาลทองถ่ินประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม 

ปรากฏวาเรื่องนี้ไดรับ อนุญาต จากศาลอุทธรณประเทศสหรัฐอเมริกาใหดําเนินกระบวนพิจารณาซํ้าได                      

เนื่องจากทรัสตีประเทศสหรัฐอเมริกามีความเห็นวา กระบวนการลมละลายของสหรัฐอเมริกามิไดหมดสิ้นไป               

จากการมีอยูของกระบวนการลมละลายในประเทศไอรแลนด  

ศาลลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไอรแลนดแยกการดําเนินกระบวนพิจารณา                 

เม่ือเร็วๆ นี้ โดยปฏิเสธการใชกฎหมายแมแบบ Cross-Border Insolvency PROTOCOL รวมกัน แตใหระยะเวลา

แกทรัสตีในการท่ีจะตัดสินรวมงานกันเฉพาะบางเรื่อง ขณะนี้ความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกันเปนไปดวยดี               

โดยใชวิธีการติดตอทางโทรศัพทและอีเมล ซ่ึงเปนกระบวนการท่ียอมรับไดในทุกวันนี้ และเม่ือไมนานนี้ ไดมีการยื่น

คํารองขอปลดลมละลายในคดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถูกคัดคานโดยตัวแทนเจาหนี้ และทรัสตีของท้ังสอง

ประเทศ 

Mike Wilkins ไดกลาวโดยสรุปวา การแกปญหาในระยะยาวสําหรับประเด็นนี้ คือประเทศไอรแลนด          

ควรท่ีจะรับเอา UNCITRAL Model Law มาบัญญัติไวเปนกฎหมายภายในประเทศของตน โดยใหการยอมรับและ

บังคับใชกฎหมายลมละลายตางประเทศท่ีหลากหลายในระดับท่ีดีท่ีสุด (ภายนอกกลุมสหภาพยุโรป EU) ในการ

ดําเนินการจัดการทรัพยสินภายในประเทศไอรแลนด  และควรจะอนุญาตใหทรัสตีของประเทศสหรัฐอเมริกา

ดําเนินการรวบรวมทรัพยสินในประเทศไอรแลนดดวย เนื่องจากทรัพยสินเชนวานั้นเปนสวนหนึ่งของทรัพยสิน             

ในคดีลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไมจําตองมีกระบวนการลมละลายลําดับรองของประเทศไอรแลนด

ดําเนินการซํ้าซอนอีก รวมถึงทรัสตีของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตการมีอยูของกฎหมายไอรแลนดควรจะให

ความชวยเหลือประเทศไอรแลนดตามท่ีเขารองขอในการจัดการทรัพยสิน เพ่ือขจัดความจําเปนสําหรับ

กระบวนการลมละลายลําดับรองออกไป        
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๖. วิกฤตการณดานการจํานอง (The mortgage crisis) 

Christopher Lehane ผูแทนจากประเทศไอรแลนดไดกลาวถึงวิกฤตการณดานการจํานอง โดยมุงเนน           

ไปในสวนท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการลมละลาย เนื่องจากเทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปน และมีบทบาทสําคัญในการ

ใหบริการดานสินเชื่อแกลูกคา (ผูจํานอง) แตการนําเทคโนโลยีดังกลาว ไปใชมากจนเกินไปอาจทําใหเกิดปญหาหรือ

อุปสรรคได สํานักงานยุติขอพิพาทวาดวยการจํานองแหงชาติ (the National Mortgage Settlement)                     

จึงเขามามีบทบาท และเปนผูควบคุมกํากับดูแลในเรื่องนี้ มีความเห็นวาระบบการใหบริการ และนโยบายในการ

ปฏิบัติงานท่ีมีอยูนั้น เริ่มเกิดความไมสอดคลองในการรองรับการเปดเผยขอมูลในปจจุบัน รวมถึงเง่ือนไขการให

เจาหนี้ผูรับจํานองมีหนาท่ีตองยื่นคํารองตอศาลในคดีลมละลายบุคคลธรรมดาก็ไมสอดคลองเชนเดียวกัน 

วิกฤตการณดานการจํานองยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดปญหาดานความไมเหมาะสม และความ              

ไมถูกตองแมนยําของผูใหบริการ (เจาหนี้ผูรับจํานอง) ท่ีจะตองยื่นคํารองในคดีลมละลายท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

และยังเกิดปญหาความไมมีประสิทธิภาพของผูใหบริการ ท่ีมีฐานะเปนเจาหนี้ผูรับจํานองอีกหนึ่งฐานะ ในดานความ

ถูกตองและความสมเหตุสมผลในการคิดอัตราคาธรรมเนียม และคาปรับกรณีผิดสัญญาท่ีผูกูยืม (ผูจํานอง)                     

ไมอาจยอมรับในคาธรรมเนียมท่ีสูงเกินความเปนจริงได  

หลายครั้งปญหาท่ีเก่ียวกับนโยบายการใชเทคโนโลยี และบุคคลภายนอกไดเคยมีการปรับปรุง                     

การใหบริการและการยื่นคํารองใหมีประสิทธิภาพแลว แตผูใหบริการดานการจํานองยังคงประสบกับปญหา และ

เง่ือนไขตางๆ เม่ือใหบริการสินเชื่อแกผูกูยืมในคดีลมละลาย ซ่ึงวิกฤตการณการจํานองทําใหเรียนรูไดวา ผูใหบริการ

มิไดเตรียมความพรอมอยางเพียงพอท่ีจะจัดการกับปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมจํานวนของผูกูยืม              

ในคดีลมละลายท่ีพยายามจะปกปองท่ีอยูอาศัยของตนใหพนจากการถูกบังคับจํานอง ดังนั้น ผูใหบริการจะตอง

พิจารณาประเด็นหลักท่ีสําคัญ เม่ือใหบริการสินเชื่อแกผูกูยืมในคดีลมละลายตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 

และผูกูยืมเองจะตองมีความสามารถในการผอนชําระหนี้ ๒ ทาง คือประการแรก ชําระหนี้ในบัญชีเงินคางชําระ

กอนท่ีจะมีการลมละลาย และประการท่ีสอง ชําระหนี้จํานองเปนรายเดือนภายหลังจากการลมละลาย 

ตั้งแตเกิดวิกฤตการณดานการจํานอง ผูใหบริการดานการจํานองประสบกับปญญาตางๆ มากมาย                     

จึงไดมีการบัญญัติกฎหมายลมละลาย เรื่องเจาหนี้จํานองฉบับใหม และเง่ือนไขท่ีเครงครัดของกฎหมายไดถูกนําไป

ปฏิบัติใช เพ่ือพัฒนาดานความโปรงใส ความเชื่อม่ัน และความถูกตอง ซ่ึงกฎหมายฉบับใหมนี้ถูกกําหนดเง่ือนไข

โดยผูควบคุมทางดานการเงินและการบริโภค มากกวานั้น ความเปนมาตรฐานไดถูกกําหนดภายใตขอยุติของ

สํานักงานยุติขอพิพาทวาดวยการจํานองแหงชาติ (the National Mortgage Settlement) ทําใหการปฏิบัติหนาท่ี

ของผูใหบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน สํานักงานยุติขอพิพาทวาดวยการจํานองแหงชาติ                      

(the National Mortgage Settlement) จึงมีนโยบายท่ีจะเดินหนานําการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนในการใหบริการ

สินเชื่อสําหรับผูกูยืมในคดีลมละลายดังกลาวมาพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
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๗. การทําใหลูกหนี้ชําระหนี้อยางเปนธรรม (Getting debtors to make a fair contribution) 

การควบคุมกํากับดูแลการชําระหนี้ของลูกหนี้ในคดีลมละลายอยางถูกตองเหมาะสมเปนหลักการสําคัญ

ของสํานักงานบริการทางดานการเงิน (The new Financial Health Service) โดยบุคคลลมละลายสามารถท่ีจะ

ชําระหนี้ผานทางสํานักงานบริการทางดานการเงินได ไมวาจะเปนการชําระดวยเงิน หรือโดยวิธีการขายทอดตลาด 

ซ่ึงจะไดจายเงินใหแกเจาหนี้ท้ังหลายภายหลังหักคาธรรมเนียม และคาใชจายในการรวบรวมทรัพยสิน เนื่องจาก

วิกฤตการณทางดานการเงินมีผลทําใหราคาอสังหาริมทรัพยต่ําลง ผูถือกรรมสิทธิ์นอยคนท่ีจะไดรับความยุติธรรม

ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยของตนเอง ดังนั้น จึงเกิดมีความจําเปนท่ีจะตองมีการควบคุมกํากับดูแลใน

เรื่องการชําระหนี้ดังกลาว 

ยิ่งไปกวานั้น เม่ือไมก่ีปท่ีผานมาไดมีการถกเถียงเก่ียวกับเรื่อง วิธีการคํานวณอัตราการผอนชําระหนี้      

ท่ีเหมาะสมกับบุคคลลมละลายในประเทศสกอตแลนด เนื่องจากหนวยงานผูใหคําปรึกษาดานการเงินของทรัสตี 

และนักบัญชีในคดีลมละลายใชหลักเกณฑในการคํานวณหนี้ของบุคคลลมละลายแตกตางกันไป ทําใหลูกหนี้                

เกิดความสับสนกับจํานวนหนี้ท่ีตนตองชําระ ภายหลังจากนั้น จึงไดมีคําสั่งใหใช “Common Financial Tool” 

(CFT) เปนแนวทางในการคํานวณหนี้ของบุคคลลมละลายวาจะตองชําระหรือไม และเปนจํานวนเทาใด เพ่ือลูกหนี้

ท้ังหลายจะไดรับความม่ันใจวาไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน เกิดความโปรงใส และปราศจากขอสงสัย                   

ในการรวบรวมทรัพยสิน   

บุคคลลมละลายสามารถขอรับคําแนะนําไดจากผูใหคําปรึกษาทางดานการเงิน ซ่ึงบุคคลเชนวานี้จะตอง

ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพใหคําปรึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย และใหหมายรวมถึงผูปฏิบัติงาน

ดานลมละลาย และเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย หรือผูใหคําปรึกษาดานการเงินทองถ่ิน ผูใหคําปรึกษาจะตอง              

ทําการประเมินรายไดและคาใชจายตางๆ ของลูกหนี้ โดยใชวิธีการคํานวณแบบ CFT 

The Common Financial Statement (CFS) เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดวิธีการคํานวณแบบ CFT นี้              

โดยลูกหนี้มีสิทธิไดรับคาใชจายข้ันพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันเชน คาอาหาร , คาโทรศัพท , คาเดินทาง และคาใชจาย

อ่ืนๆ ตามสมควร การประเมินหนี้ท่ีลูกหนี้ตองชําระ ผูใหคําปรึกษาทางดานการเงินจะพิจารณาจากเงินรายได           

สวนท่ีเหลือ ภายหลังจากหักคาใชจายข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เงินสวนท่ีเหลือนี้จึงจะนําไปชําระหนี้ใหแก

บรรดาเจาหนี้ตอไป ซ่ึงระยะเวลาในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ในประเทศสกอตแลนดรวมท้ังสิ้น ๔๘ เดือน 

(๔ ป) เวนเสียแตลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดครบถวนกอนสิ้นระยะเวลาดังกลาว ท่ีไดกลาวมาท้ังหมดขางตน              

รัฐบาล ประเทศสกอตแลนดจะเริ่มนําไปบังคับใชในป ๒๐๑๕ 
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๘. ทัศนะศึกษาท่ีศาลลมละลาย  

เยี่ยมชมศาลลมละลายกลาง ณ เมือง Greenbelt, Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนศาลท่ีไดรับ              

คําชื่นชมวา มีการจัดการนวัตกรรมดานเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ตัวแทนของ                   

แตละประเทศจะไดรับความรูในข้ันตอน กระบวนการตางๆ ในชั้นศาล ซ่ึงใชเทคโนโลยีในการดําเนินการขับเคลื่อน

กระบวนการลมละลาย รวมถึงตัวอยางการแสดงเสมือนจริงของการออกนั่งพิจารณาคดีของศาล โดยผูพิพากษา 

Nancy Alquist ใหเกียรติมาตอนรับ ดําเนินการบรรยาย และแสดงเหตุการณจําลองดังกลาว 

 

๙. เรื่องอ่ืนๆ ไดแก กรณีการเชื่อมโยงขอมูลเครือขายของคอมพิวเตอรและขอมูลในอินเตอรเนต ซ่ึงแวดลอมอยูใน

ชีวิตประจําวันท่ีเราใชติดตอสื่อสาร หรือการสืบคนขอมูล รวมไปถึงการเขาถึงหรือสืบคนขอมูลของลูกหนี้ท่ีเปน

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดูประวัติการติดตอบุคคล หมายเลขโทรศัพท เว็บไซตท่ีลูกหนี้ติดตอหรือทําธุรกรรม 

เว็บไซตท่ีแนะนํา ไดแก www.duedil.com  

 

๑๐. การประชุมสามัญสมาชิกประจําป ๒๐๑๔ ( Annual General Meeting) ประธานไดเสนอวาระเพ่ือขอ          

ลงมติจากประเทศสมาชิก มี ๒ ประเด็นดังตอไปนี้ 

(๑) เรื่องการข้ึนคาธรรมเนียมสมาชิก  จากเดิมกําหนดคาสมาชิกรายปเปนเงิน จํานวน ๑,๐๕๒ ปอนด                     

โดยคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมและขอเสนอใหมีการปรับคาธรรมเนียมโดยรวมคาสมาชิกรายป                          

กับคาธรรมเนียมการเขารวมประชุมของสมาชิก ๑ รายโดยเพ่ิมคาสมาชิกเปนเงิน ๑,๙๐๐.- ปอนด โดยใหเหตุผล

วาการเพ่ิมคาสมาชิกดังกลาวเพ่ือเปนหลักประกันใหกับประเทศเจาภาพวาจะไดรับเงินอุดหนุนจากประเทศสมาชิก

เหลานั้นเปนจํานวนท่ีแนนอนโดยไมตองคํานึงวาประเทศนั้นจะไดเขารวมประชุมหรือไม หรือมีจํานวนผูเขารวม

เปนจํานวนเทาไหร ซ่ึงประเทศท่ีไมไดเขารวมประชุมก็อาจสามารถดาวนโหลดหรือเขาถึงขอมูลการประชุมไดทาง

เว็บไซต และเปนการชวยบรรเทาประเทศเจาภาพท่ีจะตองหากองทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบไมข้ึนคาธรรมเนียมดังกลาว ประธานในท่ีประชุมจึงแจงใหทราบวาในการประชุมครั้งตอไปในป ๒๐๑๕  

จะไดเก็บคาธรรมเนียมสมาชิกในอัตราเดิมเปน จํานวน ๑,๐๕๒ ปอนด 

(๒) เรื่องการเลือกประเทศเจาภาพการจัดประชุมสามัญประจําป ๒๐๑๕ ประธานไดขอใหประเทศท่ีมี                  

ความประสงคขอเสนอตัวเปนเจาภาพ ไดแก ประเทศเบอรมิวดานําเสนอพรีเซนตเทชั่นประกอบการบรรยาย               

ในการแนะนําประเทศของตน ซ่ึงประเทศเบอรมิวดามีความพรอมเปนอยางมากท่ีจะจัดประชุมในครั้งตอไป ดังนั้น 

ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหประเทศเบอรมิวดารับเปนเจาภาพในป ๒๐๑๕ นี้ สวนประเทศสิงคโปรเสนอ                 

ความพรอมในการเปนเจาภาพในป ๒๐๑๖ อยางไรก็ตามในท่ีประชุมยังมิไดมีการลงมติและยังไมมีบทสรุปวาจะให

ประเทศใดเปนเจาภาพในป ๒๐๑๖ ประธานจึงขอเลื่อนการพิจารณาไปกอนและจะไดขอมติจากประเทศตางๆ 

รวมถึงการนําเสนอพรีเซ็นตเทชั่นประเทศอ่ืนๆ ท่ีเสนอขอเปนเจาภาพทางเว็บไซตของ IAIR ตอไป 

http://www.duedil.com/
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ขอเสนอแนะ 

จากการไดเขารวม ประชุมสามัญประจําปขององคการผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวางประเทศ 

(International Association of Insolvency Regulators - IAIR) ประจําป ๒๐๑๔ นางรสพร สุขสมพร               

รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวศิริขวัญ แสงจันทร นิติกรชํานาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและ

ประเมินราคาทรัพยพิจารณาแลวเห็นวา กรมบังคับคดีควรมีหนวยงานเฉพาะท่ีใหคําปรึกษาทางดานการเงิน               

แกลูกหนี้ในคดีลมละลาย หากลูกหนี้มีความสามารถในการผอนชําระหนี้ และประสงคท่ีจะประนอมหนี้กอน                

หรือหลังลมละลาย โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย และใหหมายรวมถึงผูปฏิบัติงานดานลมละลาย  หรือเจาหนาท่ี               

ท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังหลายจะตองผานการอบรม และไดรับอนุญาตใหเปนผูใหคําปรึกษาดานการเงิน                         

ซ่ึงผูใหคําปรึกษาจะตองทําการประเมินรายได คาใชจายตางๆ และหนี้ท่ีลูกหนี้ตองชําระ ท้ังนี้เงินรายไดสวนท่ีเหลือ 

ภายหลังจากหักคาใชจายข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต นี้ จะนําไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตอไป  ภายใตหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด และหรือคําสั่งกรมบังคับคดีท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาวอยางเครงครัด และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน เพ่ือขจัดปญหาการชําระหนี้ของลูกหนี้ท่ีไมไดรับความเปนธรรม 

 เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูปฏิบัติงานดานลมละลาย  หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ยังมีหนาท่ีในการ

ติดตามการชําระหนี้ของลูกหนี้ใหเกิดความถูกตองครบถวนเพ่ือประโยชนแกกองทรัพยสิน และเจาหนี้ท้ังหลาย 

รวมถึงมีอํานาจในการอนุญาตใหลูกหนี้สามารถพักการชําระหนี้ได หากลูกหนี้ไดยื่นคํารองวาขณะนั้นตนมีเหตุ

จําเปนอันไมอาจชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาทุกเดือน เนื่องจากสาเหตุการวางงาน ปวยอยางรายแรง หรือหยาราง 

แตท้ังนี้การขอหยุดพักการชําระหนี้ตองมีระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน ดังนั้น การจัดตั้งหนวยงานใหคําปรึกษา

ทางดานการเงินแกลูกหนี้ในคดีลมละลายนาจะกอใหเกิดความเปนธรรมระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้ อีกท้ังยังชวย

สงเสริมภาพลักษณของกรมบังคับคดีในดานการดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐาน นาเชื่อถือ และตรวจสอบได 

 

บทสรุป 

การประชุมสามัญประจําปขององคการผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวางประเทศ (International 

Association of Insolvency Regulators - IAIR) ทําใหไดทราบถึงแนวปฏิบัติและการพัฒนากฎหมายลมละลาย

ของประเทศสมาชิก เชน การปฏิรูปดานการลมละลายของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา  รวมถึงประเด็นตางๆ ท่ีนาสนใจ

เก่ียวกับการจัดการคดีลมละลายของประเทศสมาชิก เชน การควบคุมคาใชจาย , วิธีการคิดอัตรา คาธรรมเนียม,  

การใหความรวมมือในคดีลมละลายขามชาติ , การแกไขวิกฤตการณดานการจํานอง และการทําใหลูกหนี้ชําระหนี้

อยางเปนธรรม อีกท้ังทราบถึงผลการดําเนินการประจําปขององคการ และมีเครือขายเจาพนักงานผูปฏิบัติงานดาน

ลมละลายอีกดวย ซ่ึงการเขารวมประชุมดังกลาวกอใหเกิดประโยชนแกผูเขารวมประชุมในดานการแลกเปลี่ยน



-๑๔- 

 

ประสบการณ ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน จริง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนระหวางกัน              

ไปเปนขอมูลประกอบการศึกษาพัฒนาแนวทางการดําเนินคดีลมละลายในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

        นางสาวศิริขวัญ แสงจันทร       นิติกรชํานาญการ กองพัฒนาระบบ                  ผูรายงาน  

                                                                การบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย           

                 นางรสพร สุขสมพร              รองอธิบดีกรมบังคับคดี              ผูรายงาน                       

 

 

 


