รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
กรณีการประชุมสามัญประจําปขององคการผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวางประเทศ
(International Association of Insolvency Regulators - IAIR)
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ The World Bank กรุงวอชิงตันดีซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
---------------------------------------การประชุม สามัญประจําปขององคการเจาพนักงานผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวางประเทศ
(International Association of Insolvency Regulators - IAIR) ประจําป ๒๐๑๔ จัดขึ้นระหวางวันที่ 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)”
ทั้งนี้ 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)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ ถกแถลงเชิงวิชาการ พิจารณาประเด็นตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายลมละลาย
แลกเปลี่ยนองคความรู ขั้นตอน และกระบวนการลมละลายของแตละประเทศ สรุปสาระสําคัญของการประชุม
IAIR ประจําป ๒๐๑๔ ดังนี้
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๑. การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของการลมละลายในสหรัฐอเมริกา (The changing landscape of bankruptcy in
the USA)
ผูอํานวยการสํานักงานทรัสตีแหงสหรัฐอเมริกา ไดแนะนําหลักการสําคัญของตัวแทนที่มีหนาที่ในการ
ควบคุม หรือบังคับใชกฎหมายจะตองมีคุณสมบัติ ๒ ประการคือ ประการแรก ตัวแทนดังกลาวจะตองอยูใน
ศีลธรรมอันดี และมีความซื่อสัตยในการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ผานความเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติ
ประการที่สอง ตัวแทนที่มีหนาที่นั้นจะตองปฏิบัติงานดวยความคลองแคลววองไว แมวาจะประสบกับปญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ
การปฏิบัติงานในกระบวนการลมละลายเปนการดําเนินงานดานกระบวนการยุติธรรม และ
ความมีประสิทธิภาพในการแกปญหาความยุงยากทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ผูควบคุม และผูบังคับใชกฎหมายลมละลาย
จึงจําตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ภายใตการออกกฎระเบียบ ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายแมบท
สภาพสังคม และเศรษฐกิจ แมในภาวะเศรษฐกิจที่มีความรุนแรงเชนนี้ อาจมิใชเรื่องที่งาย แตก็เปนสิ่งจําเปน
ในการที่จะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของการลมละลาย เพื่อประโยชนของ
เจาหนี้ ลูกหนี้ และมหาชนชาวอเมริกัน
สํานักงานทรัสตีแหงสหรัฐอเมริกา (The United States Trustee Program - USTP) มีหนาที่เปนกลาง
ระหวางฝายบริหาร , ฝายออกกฎระเบียบ และฝายบังคับใชกฎหมาย ทั้งยังมีหนาที่ดําเนินการจัดการแกไข
เปลี่ยนแปลงปญหาความไดเปรียบเสียเปรียบของระบบกฎหมายลมละลาย ขอบเขตความไดเปรียบเสียเปรียบ
เหลานี้มีความสําคัญเนื่องจากสงผลกระทบตอทิศทาง และอุปสรรคของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาในวงกวาง
อยางเห็นไดชัด
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในชวงป ๑๙๘๐ นักเศรษฐศาสตรหลายคน
อธิบายวา เปนชวงระยะเวลาที่สงบสุข และเจริญรุงเรืองยาวนานที่สุดของประวัติศาสตรประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลจากความเจริญรุงเรืองดังกลาวทําใหเกิดการขยายวงกวางในการปลอยสินเชื่อ และการกูยืมเงิน จึงไมเปนที่
นาแปลกใจที่ผูประกอบการและธุรกิจทั้งหลายเริ่มขยายตัวเกินขีดความสามารถ และเปนเหตุใหไมสามารถ
ชําระหนี้ในคดีลมละลายไดเปนจํานวนมากอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ในชวงป ๑๙๙๐ – ๑๙๙๙ การยื่นฟองคดี
ลมละลายมีเพิ่มมากขึ้นกวา ๔ เทา โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ ๓๐๐ ,๐๐๐ คดี เปนมากกวา ๑.๓ ลานคดีตอป
การเพิ่มขึ้นของจํานวนการยื่นฟองคดีลมละลายไมจํากัดเฉพาะในคดีผูประกอบการ หากรวมถึงคดีของนิติบุคคล
ซึ่งเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จากประมาณ ๖,๐๐๐ คดี ในป ๑๙๘๐ เพิ่มสูงขึ้นเกือบ ๒๔,๐๐๐ คดี ในป ๑๙๙๑
การเพิ่มขึ้นอยางไมนาเชื่อในการฟองคดีลมละลายนําไปสูการเรียกประชุมของรัฐสภาเพื่อแกไขกฎหมาย
ลมละลาย แตอยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายดังกลาว ก็ไมอาจทําไดอยางรวดเร็ว ขณะนั้นทําได
เพียงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลมละลายในป ๑๙๘๔ , ๑๙๘๖ และ ๑๙๙๔ ซึ่งตองใชระยะเวลาหลายปกอนระบบ
กฎหมายลมละลายฉบับแกไขสมบูรณจะถูกนําไปประกาศใช
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เนื่องจากการลมละลายเปนทางออกที่สําคัญอยางยั่งยืนของความยุงยากทางเศรษฐกิจ ภายหลังจากป
๑๙๙๔ รัฐสภาเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการลมละลาย จึงไดกอตั้งคณะกรรมาธิการ
ทบทวนกฎหมายลมละลายขึ้น เพื่อศึกษาคนควาประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายลมละลาย ซึ่งในขณะนั้น
คณะกรรมาธิการไดยื่นขอเสนอแนะกวา ๑๗๐ วาระ ผานรัฐสภาแตไมมีวาระใดไดรับมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท
ความพยามยามดังกลาวใชเวลาเกือบ ๑๒ ป กอนที่รัฐสภาจะตรากฎหมายแกไขในสวนที่เปนสาระสําคัญของ
ประมวลกฎหมายลมละลายนี้
ในชวงระยะเวลา ๑๒ ป ดังกลาวขางตน กอนที่รัฐสภาจะแกไขกฎหมายลมละลาย สํานักงาน
ทรัสตี
แหงสหรัฐอเมริกา ใชอํานาจที่มีอยูดําเนินการจัดการกับปญหาดานการบังคับคดีที่เกิดขึ้นทั้งหลาย อีกทั้งยัง
ดําเนินการเปลี่ยนหนาที่ของตนจากฝายบริหารเปนหนาที่ในดานการบังคับคดีแพงโดยตรง ดําเนินการยกระดับ
กระบวนการลมละลายใหเกิดความยุติธรรมระหวางเจาหนี้ ลูกหนี้ และผูมีสวนไดเสีย และไดมีความพยายาม
ผลักดันใหมีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการคนหาขอมูลคดี รวมถึงการนําบทบัญญัติ เรื่องการปองกันการใช
กฎหมายลมละลายในทางที่ผิด และการคุมครองผูบริโภคมาบังคับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคูความ
ผูอํานวยการสํานักงานทรัสตีแหงสหรัฐอเมริกากลาวสรุปไววา การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของการลมละลาย
ในสหรัฐอเมริกานอกจากจะมีกฎหมายลมละลายที่ดี มีความสอดคลองกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปจจุบัน
ยังตองมีผูควบคุม และผูบังคับใชกฎหมายที่มีคุณธรรม และมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันอีกดวย
๒. การควบคุมคาใชจายในคดีลมละลาย (Reining in the cost of bankruptcy)
Bill James ตัวแทนจากประเทศแคนนาดารับหนาที่เปนผูบรรยาย เกี่ยวกับเรื่องคาวิชาชีพในเชิงพาณิชย
ในการดําเนินกระบวนการลมละลายไววา ประเทศแคนนาดามีประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับการลมละลาย ๒ เรื่อง
คือ
๑. The Bankruptcy and Insolvency Act (BIA) ซึ่งเปนบทบัญญัติทั่วไปที่ใชกับบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคลทุกประเภท โดยไมจํากัดจํานวนหนี้ขั้นต่ําในการยื่นฟองลมละลาย
๒. The Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใชกับการปรับโครงสราง
หนี้ของบริษัทที่มีจํานวนหนี้มากกวา ๕ ลาน US Dollar ขึ้นไป เพียงอยางเดียว
การลมละลายภายใตบทบัญญัติ BIA (มีประมาณ ๓ ,๒๐๐ คดี ในป ๒๐๑๓) คดีแบบนี้สวนใหญแลว
ทรัสตีจะเปนผูมีหนาที่ในการยื่นฟองลมละลาย กฎหมาย BIA จึงบัญญัติใหทรัสตีไดรับคาธรรมเนียมวิชาชีพ
จํานวน ๗.๕% ของจํานวนทรัพยสินที่ลูกหนี้มีอยู และไดรับสวนแบงภายหลังจากไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้มีประกัน
เสร็จสิ้นแลว แตอยางไรก็ตามศาลอาจเพิ่มหรือลดจํานวนเงินดังกลาวได หากทรัสตีเปนผูดําเนินการจัดกิจการ
ทรัพยสินของลูกหนี้ กฎหมาย BIA จึงบัญญัติใหคาจางเปนกรณีพิเศษได แตตองไดรับความยินยอมจากเจาหนี้
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การฟนฟูกิจการทรัพยสินภายใตบทบัญญัติ BIA (มีประมาณ ๑,๑๐๐ คํารองขอฟนฟูกิจการ ในป ๒๐๑๓)
ผูเชี่ยวชาญทางคดี เชน ที่ปรึกษากฎหมายของลูกหนี้ และทรัสตีอาจเขามามีสวนเกี่ยวของกับคดีได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความยุงยากซับซอนของคํารองขอฟนฟูกิจการ กฎหมายจึงไดบัญญัติใหทรัสตีมีสิทธิไดรับคาจางภายใต
ความยินยอมของลูกหนี้ ในทางปฏิบัติทรัสตีจะไดรับคาเสียเวลาตามจริง ในอัตราที่กําหนดไว
การปรับโครงสรางหนี้ภายใตบทบัญญัติ CCAA (มีประมาณ ๓๓ คํารองขอ ในป ๒๐๑๓) มิไดกําหนดอัตรา
การจายเงินคาธรรมเนียมวิชาชีพไวเปนหลักเกณฑอยางแนชัด การปรับโครงสรางหนี้ภายใตกฎหมาย CCAA นี้
จะตองมีผูตรวจสอบ ซึ่งมีหนาที่และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามที่กฎหมายบัญญัติไว โดยศาลจะเปน
ผูแตงตั้งให และผูตรวจสอบจะไดรับคาจางตามที่ปฏิบัติงานจริง ในอัตรามาตรฐานทั่วไป สวนผูเชี่ยวชาญทางคดี
อื่นๆ จะเขามาสูกระบวนการของกฎหมาย CCAA ได ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกตางๆ เชน ขนาดและความยุงยาก
ซับซอนของโครงสรางบริษัทในประเภทธุรกิจนั้นๆ หรือการปรับโครงสรางบริษัทไดขยายขอบเขตไปยังประเทศอื่น
ดังนั้นผูเชี่ยวชาญเหลานี้จะไดรับคาจางเปนอัตรารอยละ จากจํานวนทรัพยสินของลูกหนี้ที่มีอยู
บทบัญญัติ
BIA ทรัสตีจะตองทําการประมาณคาธรรมเนียมสําหรับการจัดกิจการทรัพยสินของลูกหนี้
ตั้งแตขณะยื่นฟองคดีลมละลายหรือรองขอฟนฟูกิจการ ซึ่งกรณีนี้จะนําไปใชกับคดีที่ไมมีความยุงยากแตอยางใด
โดยการประมาณการคาใชจายไวลวงหนานี้จะไมมีผลผูกพัน หากภายหลังไดรูวาคดีมีกิจการทรัพยสิน
ที่ตองดําเนินการเพิ่มขึ้น ผูมีสวนไดเสียชอบที่จะตรวจสอบคาธรรมเนียมและการใชจายเงินของทรัสตีเมื่อใดก็ได
ตั้งแตระยะเวลาแหงการเริ่มตนจนคดีเสร็จสิ้นไป และผูมีสวนไดเสียยังมีสิทธิโตแยงคาธรรมเนียมดังกลาว
ในระหวางที่ศาลพิจารณาคําฟองคดีลมละลาย หรือคํารองขอฟนฟูกิจการ รวมถึงกอนคดีจะถึงที่สุดทรัสตีตองทํา
บัญชีรับ-จายครั้งสุดทาย และสรุปคาธรรมเนียมวิชาชีพทุกรายการ เพื่อแจงใหคูความทราบตอไป
ในสวนของบทบัญญัติ CCAA กําหนดวาคาธรรมเนียมผูตรวจสอบ และคาธรรมเนียมผูเชี่ยวชาญทางคดี
(บางประเภท) จะตองทําการเปดเผยไวในรายงานของผูตรวจสอบ และจะตองผานความเห็นชอบจากศาลกอนที่จะ
ทําการจายเงิน ยกเวนคาธรรมเนียมในกรณีใหคําปรึกษาทางคดีแกลูกหนี้ไมจําตองไดรับความเห็นชอบจากศาล
และกฎหมาย CCAA ระบุอีกวารายงานของผูตรวจสอบตองเปดเผยตอสาธารณะ แตมิไดกําหนดถึงรูปแบบ หรือ
ฟอรมที่ใชในการรายงาน หรือตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาธรรมเนียม และคาใชจายมากนอยแคไหนอยางไร
แนวทางการควบคุมคาใชจาย เรื่องคาวิชาชีพในการดําเนินกระบวนการลมละลาย นอกจากจะกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมไวอยางชัดเจน ปราศจากขอสงสัยแลว ยังตองสามารถเปดเผยตอสาธารณะได เพื่อความ
โปรงใสและยุติธรรม
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๓.
การถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอ กรณีการปฏิรูปดานการลมละลายของธุรกิจใน
สหรัฐอเมริกา (The case for business bankruptcy reform in the U.S.)
เปนระยะเวลากวา ๓๐ ป ตั้งแตประมวลกฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกาฉบับปจจุบัน (the “๑๙๗๘
Code”) ถูกประกาศใช และเสียงสวนใหญไดกลาวถึงวา กฎหมายฉบับปจจุบันจําเปนที่จะตองไดรับการยกราง
และแกไขใหม กฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา ( the “๑๙๗๘ Code”) จึงไดถูกแกไขใหทันกับยุคสมัยและ
สามารถปรับใชไดดีกับสถานการณตางๆ อยูหลายป โดยมีความเชื่อ วากฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา
มีความยุติธรรมในเรื่องการมีสวนไดเสียระหวางเจาหนี้ กับลูกหนี้ ขณะประกาศใชเปนครั้งแรก ผูสนับสนุนประมวล
กฎหมายฉบับนี้เห็นวา ทําใหเกิดผลดีแกทุกฝายที่ไดรับผลกระทบจากลูกหนี้ รวมถึงลูกจาง สังคมโดยรอบ
สาธารณะประโยชน สวนได สวนเสียของเจาหนี้ แมจะเปนวิธีปฏิบัติที่ยืดหยุน แตทําใหเกิดความเทาเทียมกัน
ระหวางผลประโยชนของบุคคลทั้งหลาย ขณะเดียวกันยังบรรลุวัตถุประสงคของลูกหนี้ในการที่จะรักษากิจการ
ใหคงอยูตอไป
ในทางกลับกันผูมีความเห็นตางไดยืนยันวา กฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา ( the “๑๙๗๘ Code”)
เอื้อประโยชนใหแกลูกหนี้มากจนเกินไป ทํา
ให คดีเกิดความยืดเยื้อ ขาดประสิทธิภาพ และใหอํานาจ
ศาลลมละลายในการวินิจฉัยชี้ขาดมากจนเกินไป ดังนั้นกฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกาจึงไดรับการแกไข
หลังจากป ๑๙๗๘ แตผูสนับสนุนกฎหมายฉบับเกา มีความเห็น วา การแกไขบทบัญญัติตางๆ ตลอดระยะเวลา
ที่ผานมามิไดชวยใหบรรลุจุดมุงหมายของการฟนฟูกิจการ หรือผลลัพธไมไดเปนไปอยางที่คาดหวังไว
กรณี ขอถกเถียงที่กลาวมาขางตน เปนเรื่องยากที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกกรอบ
กฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา (the “๑๙๗๘ Code”) ที่มีผลกระทบตอการฟนฟูกิจการบริษัท ตัวอยางเชน
ตั้งแตมีการตรากฎหมายลมละลายฉบับนี้ จะเห็นไดอยางชัดเจนวามีการใชหลักการหนี้มีประกันเพิ่มขึ้น เพื่อเปน
ประกันการชําระหนี้เกือบทุกประเภทในโครงสรางการลงทุน สวนมากกฎหมายลมละลายสันนิษฐานการมีอยูทาง
มูลคาของทรัพยสินเหนือหนี้ที่มีประกัน แตบทบัญญัติเรื่อง มูลคาทางทรัพยสินไมมีปรากฏมากนักใน chapter ๑๑
ฉบับปจจุบัน โครงสรางหนี้และการลงทุนของลูกหนี้ที่เปนบริษัทสวนมากมีความยุงยากซับซอน ซึ่งมีความ
หลากหลายทั้งหนี้มีประกัน และหนี้ไมมีประกัน โดยสวนใหญแลวจะถูกควบคุมตาม “สัญญาที่เกี่ยวกับการบังคับ
ชําระหนี้จากหลักประกันและการตัดสินใจรวมกันของบรรดาเจาหนี้มีประกันทั้งหลาย ” กรณีเชนนี้ไมอาจพูดไดวา
เปนความผิดพลาดของการเจริญเติบโตในดานการแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพย อยางแนนอนความเจริญเติบโต
นี้นําไปสูการไดรับสินเชื่อของหลายบริษัทที่ไมอาจหาไดโดยวิธีอื่น อยางไรก็ตาม กฎหมายลมละลายแหง
สหรัฐอเมริกา (the “๑๙๗๘ Code”) ตั้งอยูบนพื้นฐานของมูลคาเหนือจํานวนบุริมสิทธิที่อยูบนทรัพยสิน ซึ่งก็เปน
อีกหนึ่งปญหาหากทรัพยนั้นไมอาจแบงแยกไดอยางชัดแจง
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ปจจุบัน บริษัทจํานวนมากขาดความเปนอิสระใน การนํา ทรัพยสินมีรูปราง (Hard assets) ไปใชในธุรกิจ
เชน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (Real estate) เครื่องจักรและอุปกรณ (Machinery and Equipment) หรือ
สิ่งของตางๆ (Inventory) ขึ้นอยูกับขอสัญญา และทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property) ที่เปนหลักการ
ของเรื่องทรัพยทั้งหลาย กฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา ( the “๑๙๗๘ Code”) มิไดบัญญัติไวอยางชัดเจน
ในเรื่องความมีประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาทรัพยสินเชนวานั้นและผลกระทบตอคูสัญญา สวนใหญลูกหนี้เปน
บริษัทขามชาติ ซึ่งหมายความวาขบวนการผลิต และการดําเนินการขั้นตอนอื่นๆ อยูภายนอกประเทศ อาจนําไปสู
การใชกฎหมายระหวางประเทศ และตองเลือกใชกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยปริยาย ทุกวันนี้ลูกหนี้
มีลักษณะเปนกลุมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน และตองพึ่งพาอาศัยกันบอยครั้ง ดังนั้น ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งหลายเหลานี้ ในความไม มีประสิทธิภาพของหลักเกณฑการฟนฟูกิจการจะ แพรกระจาย ไปอยาง
รวดเร็วในสังคมปจจุบัน
แนวทางปฏิบัติของ ศาล และผูแสดงความคิดเห็น ที่ได ถกเถียงกันถึงวัตถุประสงคของ chapter ๑๑
เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน ความคิดเห็นในชวงแรก ตั้งแต ประวัติการตรากฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา
(the “๑๙๗๘ Code”) เนนไปที่วัตถุประสงคดั้งเดิมของกฎหมายลมละลายฉบับนี้ คือการฟนฟูกิจการบริษัท
การปกปองอาชีพ และภาษีมลรัฐ ทองถิ่น และสหพันธรัฐ แตเมื่อเวลาผานไป วัตถุประสงคเหลานี้ถูกเปลี่ยนแปลง
ไปโดยสิ้นเชิงกลายเปนมุมมองในเรื่อง “มูล คาสูงสุด ” (Value maximization) เมื่อไมนานมานี้ การแสดง
ความคิดเห็นถึงวัตถุประสงคของ chapter ๑๑ พยายามที่จะเนนเรื่อง “มูลคาสูงสุด ” (Value maximization)
โดยใหแยกตางหากจากจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคอื่นๆ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เปนการประเมิน
วัตถุประสงค และจุดมุงหมายในหลักเกณฑการฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาใหมอีกครั้ง
ยิ่งไปกวานั้น การเพิ่มเติมบทบัญญัติใหครบถวนและบอยครั้ง มิใชวิธีการหรือคําตอบที่ดีที่สุดที่จะจัดการ
กับปญหาที่เกิดขึ้น แมวาในกรณีนี้จะไดรับการจัดการแกไขใหมอีกครั้ง แตดูเหมือนวาจะเปนการสิ้นเปลือง
คาใชจาย การฟนฟูกิจการอาจจะมีประสิทธิภาพลดลง และมีคาใชจายที่สูงขึ้นกวาทางเลือกอื่นๆ เจาพนักงานและ
ศาลไดรับความสําเร็จอยางนาประหลาดใจ ทั้งๆที่ ผลจากการแกไขกฎหมายมีจุดออนมากมาย แตอยางไรก็ตาม
ตองยอมรับวาโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตั้งแตมีการบัญญัติกฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา
(the “๑๙๗๘ Code”) และกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งนําไปสูการปรับโครงสรางชุมชน การพิจารณาถึงเรื่องความ
จําเปนอยางทันทวงที และการประเมินผลของตัวบทกฎหมายที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหมอีกครั้งโดยละเอียด ดังนั้น
การเตรียมความพรอมไวจึงเปนสิ่งที่ดี
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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 โดยที่แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและเปรียบเทียบแนวการคิด
อัตราคาธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติในแตละประเทศ และจะเก็บรวบรวมขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวไวในที่แหงเดียว
เพื่อจะไดนําแนวปฏิบัติที่ดีเลิศไปใชในการพัฒนานโยบายตอไปในอนาคต
จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวผลปรากฏวา ประเทศสวนใหญคิดอัตราคาธรรมเนียม , คาใชจาย และ
คาตอบแทน ๓ ประการคลายคลึงกัน แตความแตกตางอยูที่วิธีการคํานวณของแตละประเทศ เชน ใชวิธีการ
คํานวณแบบอัตรารอยละ , คํานวณแบบอัตราสวนปรับลดได , คาธรรมเนียมที่กําหนดอัตราไวโดยเฉพาะ และ
คาภาษีอากร
ความแตกตางบางประการในขั้นตอนของการคิดอัตราคาธรรมเนียมในประเทศสกอตแลนด
ภายใต
บทบัญญัติ The Bankruptcy Fees etc. (Scotland) Regulations ๒๐๑๒ มีดังนี้
• ไมคิดคาธรรมเนียมในการยื่นคํารองขอใหลมละลาย
• ไมคิดคาธรรมเนียมในกรณีที่ไมสามารถรวบรวมทรัพยสินได
• เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากทรัสตี ซึ่งตองรับผิดในหนี้สวนที่ขาด
• เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเจาหนี้ ซึ่งขอรับชําระหนี้ในสวนที่ขาด
• เรียกใหวางหลักประกันมากกวาเก็บคาธรรมเนียมในการยื่นคํารอง
• ไมอนุญาตใหบุคคลที่มีทรัพยสิน ไมถึง ขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด หรือไมมีทรัพยสินใดๆ
เขาสูกระบวนการลมละลาย
• เรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราคงที่ในกรณีมีคําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
• สามารถเปลี่ยนจากการตกเปนบุคคลลมละลายไปสูโปรแกรมการฟนฟูสภาพหนี้อื่นที่เหมาะสม
• สามารถยื่นคํารองเปนบุคคลลมละลายไดกรณีที่มีจํานวนหนี้สูงมาก
จากการสํารวจมีเพียงประเทศเดียวที่มีวิธีปฏิบัติในเรื่อง การไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน เหมือนกับ
ประเทศสกอตแลนดคือประเทศแคนนาดา ซึ่งประเทศทั้งสองจะไดรับเงินอุดหนุน จากกองทุนรัฐบาล ซึ่งไมจําตอง
ใชประโยชนจากโครงสรางการเรียกเก็บคาธรรมเนียม นั่นหมายความวาประเทศทั้งสองจะไมประสบปญหากับ การ
คิดคาธรรมเนียมในการขอรับชําระหนี้ในสวนที่ขาด
ประเทศออสเตรเลียไดรับประโยชนจากเงินอุดหนุน กองทุนรัฐบาล แตการไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน
จะไดรับเฉพาะในงบการเงินปปจจุบัน ซึ่งคลายกับประเทศแคนนาดา และประเทศสกอตแลนด
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ประเทศอังกฤษ และประเทศเวลสใชระบบการไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน โดยเรียกเก็บจาก
อัตราคาธรรมเนียมคงที่และอัตราสวนรอยละที่ปรับลดลง แตอยางไรก็ตาม การคิดคาธรรมเนียมและกําหนด
อัตราสวนรอยละ แตกตางกันเปนอยางมากกับระบบของประเทศสกอตแลนด เนื่องจากมีการกําหนดอัตราที่สูงกวา
ประเทศสิงคโปรมีการดําเนินการในเรื่อง การไดรับชําระหนี้เต็มจํานวนเชนกัน ซึ่งปจจุบันใชอัตรา
คาธรรมเนียมคงที่และอัตราสวนรอยละที่ปรับลดลง ถึงแมวาตารางกําหนดคาธรรมเนียมจะคลายคลึงกับระบบ
ของประเทศสกอตแลนด แตในประเทศสิงคโปรมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ซึ่งมิไดกําหนดไว
ในประเทศสกอตแลนด
ประเทศรัสเซียใชระบบการไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน แตเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะใชในกรณีคาใชจายที่
เกี่ยวกับบทบาทการใชอํานาจ เชน การออกกฎหมาย และการควบคุมกํากับดูแล มิใชคาใชจายในดานการบริหาร
จัดการคดี สวนหนี้ที่ไมอาจไดรับชําระหนี้โดยปกติจะไมมีกรณีนี้เกิดขึ้น เพราะศาลจะสั่งรับคํารองในคดีลมละลาย
เฉพาะกรณีคดีมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้เทานั้น
ประเทศไอรแลนดใชระบบการคิดคาธรรมเนียมแบบอัตราสวนรอยละคงที่ สําหรับคาธรรมเนียม
ทุกประเภท ซึ่งจะไมเกิดความยุงยากซับซอนแกบรรดาเจาหนี้ในการคํานวณอัตราตางๆ แตอยางไรก็ตาม
ในประเทศไอรแลนดมีการกําหนดอัตรารอยละที่สูงกวาประเทศสกอตแลนด
๕. การจัดการคดีลมละลายขามชาติ (Cross border arrangements)
Mike Wilkins ตัวแทนจากประเทศ Jersey เปนประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอเรื่อง
การจัดการคดีลมละลายบุคคลธรรมดาที่ลูกหนี้มีทรัพยสินตั้งอยูในหลายประเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้
ไดหยิบยกสถานการณจําลองมาใหผูเขารวมประชุมไดทําการวิเคราะหแยกแยะถึงปญหา เพื่อหาแนวทางแกไข
ระหวางประเทศรวมกัน ปรากฏตามขอเท็จจริงดังนี้
คดีลมละลายในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไอรแลนด ขณะนี้ยังไมมีสนธิสัญญาระหวางประเทศ
สําหรับการจัดกิจการทรัพยสินของลูกหนี้ที่บังคับใชรวมกัน มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับเอา
UNCITRAL
Model Law on Cross – Border Insolvency ไปบังคับใชภายในประเทศของตน แตประเทศไอรแลนดก็ยังมิได
บังคับใชกฎหมายดังกลาว เชนเดียวกันกับสถานการณที่เกิดขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนคดีลมละลาย
ที่มิไดอยูในกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) ยังมิไดรับหลักการของ Model Law อีกทั้งศาลก็ยังมิไดรับคํารอง
ในคดีลมละลายขามชาติอยางเต็มรูปแบบ เพื่อใหผูเขารวมประชุมมองเห็นถึงปญหาไดชัดเจนมากขึ้น
Mike Wilkins จึงไดยกตัวอยางสถานการณจําลองดังนี้
นายไมค นักธุรกิจชาวอเมริกัน มีภูมิลําเนาอยูรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกศาลสูงประเทศ
ไอรแลนดพิพากษาใหลมละลาย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๑๓ จึงทําใหทรัพยสินของนายไมคทั้งหมด
มีผลกระทบตออํานาจของเจาพนักงานในการรวบรวมตามคําสั่งศาลลมละลายประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อตนป
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๒๐๑๓ นายไมคไดดําเนินการยื่นคําขอใหตนเองเปนบุคคลลมละลายดวยความสมัครใจภายใตกระบวนการของ
ศาลสหรัฐอเมริกา ตามภาคที่ ๑๑ U.S.C. มาตรา ๓๐๑ และเริ่มดําเนินคดีตาม Chapter ๗ ประมวลกฎหมาย
ลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา จึงเปนเหตุใหศาลสหรัฐอเมริกามีหนาที่ในการดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําสั่ง
ในคดีลมละลายตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา คดีนี้นายไมคมีหนี้เงิน จํานวน ๙๐๐ ลาน US Dollar และทรัพยสิน
ที่เปนหนี้อีก จํานวน ๕๐ ลาน US dollar โดย ๙๕% ของหนี้ทั้งหมดอยูในประเทศไอรแลนด ทั้งยังมีการโอน
ทรัพยสินไปใหคูสมรสระหวางป ๒๐๐๕ – ๒๐๑๐ ประมาณ ๑๐๐ ลาน US Dollar
Mike Wilkins ไดกลาวถึงประเด็นปญหาตางๆ ของศาลทั้งสองประเทศในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ลมละลายคดีนี้ และตอมาแจงใหผูเขารวมประชุมทราบในภายหลังวา คดีนี้เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งขณะนี้คดี
อยูระหวาง คําวินิจฉัยของศาลสูงประเทศไอรแลนดซึ่งถูกปฏิเสธโดยศาลอุทธรณสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา
ใหยกการกระทําขามประเทศที่ฝาฝนตอการรวบรวมทรัพยสิน ศาลทองถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกาถูกปฏิเสธกลับ
เชนเดียวกัน เนื่องจากศาลสูงประเทศไอรแลนดอางวาในชวงระยะเวลาที่มีคําพิพากษาใหนายไมคลมละลาย
ในประเทศไอรแลนดนั้น มิไดกระทําการที่ฝาฝนคําสั่งใดๆ ของศาลทองถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม
ปรากฏวาเรื่องนี้ไดรับ อนุญาต จากศาลอุทธรณประเทศสหรัฐอเมริกาใหดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําได
เนื่องจากทรัสตีประเทศสหรัฐอเมริกามีความเห็นวา กระบวนการลมละลายของสหรัฐอเมริกามิไดหมดสิ้นไป
จากการมีอยูของกระบวนการลมละลายในประเทศไอรแลนด
ศาลลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไอรแลนดแยกการดําเนินกระบวนพิจารณา
เมื่อเร็วๆ นี้ โดยปฏิเสธการใชกฎหมายแมแบบ Cross-Border Insolvency PROTOCOL รวมกัน แตใหระยะเวลา
แกทรัสตีในการที่จะตัดสินรวมงานกันเฉพาะบางเรื่อง ขณะนี้ความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกันเปนไปดวยดี
โดยใชวิธีการติดตอทางโทรศัพทและอีเมล ซึ่งเปนกระบวนการที่ยอมรับไดในทุกวันนี้ และเมื่อไมนานนี้ ไดมีการยื่น
คํารองขอปลดลมละลายในคดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกคัดคานโดยตัวแทนเจาหนี้ และทรัสตีของทั้งสอง
ประเทศ
Mike Wilkins ไดกลาวโดยสรุปวา การแกปญหาในระยะยาวสําหรับประเด็นนี้ คือประเทศไอรแลนด
ควรที่จะรับเอา UNCITRAL Model Law มาบัญญัติไวเปนกฎหมายภายในประเทศของตน โดยใหการยอมรับและ
บังคับใชกฎหมายลมละลายตางประเทศที่หลากหลายในระดับที่ดีที่สุด (ภายนอกกลุมสหภาพยุโรป EU) ในการ
ดําเนินการจัดการทรัพยสินภายในประเทศไอรแลนด และควรจะอนุญาตใหทรัสตีของประเทศสหรัฐอเมริกา
ดําเนินการรวบรวมทรัพยสินในประเทศไอรแลนดดวย เนื่องจากทรัพยสินเชนวานั้นเปนสวนหนึ่งของทรัพยสิน
ในคดีลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมจําตองมีกระบวนการลมละลายลําดับรองของประเทศไอรแลนด
ดําเนินการซ้ําซอนอีก รวมถึงทรัสตีของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตการมีอยูของกฎหมายไอรแลนดควรจะให
ความชวยเหลือประเทศไอรแลนดตามที่เขารองขอในการจัดการทรัพยสิน เพื่อขจัดความจําเปนสําหรับ
กระบวนการลมละลายลําดับรองออกไป
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๖. วิกฤตการณดานการจํานอง (The mortgage crisis)
Christopher Lehane ผูแทนจากประเทศไอรแลนดไดกลาวถึงวิกฤตการณดานการจํานอง โดยมุงเนน
ไปในสวนที่มีผลกระทบตอกระบวนการลมละลาย เนื่องจากเทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปน และมีบทบาทสําคัญในการ
ใหบริการดานสินเชื่อแกลูกคา (ผูจํานอง) แตการนําเทคโนโลยีดังกลาว ไปใชมากจนเกินไปอาจทําใหเกิดปญหาหรือ
อุปสรรคได สํานักงานยุติขอพิพาทวาดวยการจํานองแหงชาติ (the National Mortgage Settlement)
จึงเขามามีบทบาท และเปนผูควบคุมกํากับดูแลในเรื่องนี้ มีความเห็นวาระบบการใหบริการ และนโยบายในการ
ปฏิบัติงานที่มีอยูนั้น เริ่มเกิดความไมสอดคลองในการรองรับการเปดเผยขอมูลในปจจุบัน รวมถึงเงื่อนไขการให
เจาหนี้ผูรับจํานองมีหนาที่ตองยื่นคํารองตอศาลในคดีลมละลายบุคคลธรรมดาก็ไมสอดคลองเชนเดียวกัน
วิกฤตการณดานการจํานองยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดปญหาดานความไมเหมาะสม และความ
ไมถูกตองแมนยําของผูใหบริการ (เจาหนี้ผูรับจํานอง) ที่จะตองยื่นคํารองในคดีลมละลายที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
และยังเกิดปญหาความไมมีประสิทธิภาพของผูใหบริการ ที่มีฐานะเปนเจาหนี้ผูรับจํานองอีกหนึ่งฐานะ ในดานความ
ถูกตองและความสมเหตุสมผลในการคิดอัตราคาธรรมเนียม และคาปรับกรณีผิดสัญญาที่ผูกูยืม (ผูจํานอง)
ไมอาจยอมรับในคาธรรมเนียมที่สูงเกินความเปนจริงได
หลายครั้งปญหาที่เกี่ยวกับนโยบายการใชเทคโนโลยี และบุคคลภายนอกไดเคยมีการปรับปรุง
การใหบริการและการยื่นคํารองใหมีประสิทธิภาพแลว แตผูใหบริการดานการจํานองยังคงประสบกับปญหา และ
เงื่อนไขตางๆ เมื่อใหบริการสินเชื่อแกผูกูยืมในคดีลมละลาย ซึ่งวิกฤตการณการจํานองทําใหเรียนรูไดวา ผูใหบริการ
มิไดเตรียมความพรอมอยางเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มจํานวนของผูกูยืม
ในคดีลมละลายที่พยายามจะปกปองที่อยูอาศัยของตนใหพนจากการถูกบังคับจํานอง ดังนั้น ผูใหบริการจะตอง
พิจารณาประเด็นหลักที่สําคัญ เมื่อใหบริการสินเชื่อแกผูกูยืมในคดีลมละลายตามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด
และผูกูยืมเองจะตองมีความสามารถในการผอนชําระหนี้ ๒ ทาง คือประการแรก ชําระหนี้ในบัญชีเงินคางชําระ
กอนที่จะมีการลมละลาย และประการที่สอง ชําระหนี้จํานองเปนรายเดือนภายหลังจากการลมละลาย
ตั้งแตเกิดวิกฤตการณดานการจํานอง ผูใหบริการดานการจํานองประสบกับปญญาตางๆ มากมาย
จึงไดมีการบัญญัติกฎหมายลมละลาย เรื่องเจาหนี้จํานองฉบับใหม และเงื่อนไขที่เครงครัดของกฎหมายไดถูกนําไป
ปฏิบัติใช เพื่อพัฒนาดานความโปรงใส ความเชื่อมั่น และความถูกตอง ซึ่งกฎหมายฉบับใหมนี้ถูกกําหนดเงื่อนไข
โดยผูควบคุมทางดานการเงินและการบริโภค มากกวานั้น ความเปนมาตรฐานไดถูกกําหนดภายใตขอยุติของ
สํานักงานยุติขอพิพาทวาดวยการจํานองแหงชาติ (the National Mortgage Settlement) ทําใหการปฏิบัติหนาที่
ของผูใหบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สํานักงานยุติขอพิพาทวาดวยการจํานองแหงชาติ
(the National Mortgage Settlement) จึงมีนโยบายที่จะเดินหนานําการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการใหบริการ
สินเชื่อสําหรับผูกูยืมในคดีลมละลายดังกลาวมาพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง
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๗. การทําใหลูกหนี้ชําระหนี้อยางเปนธรรม (Getting debtors to make a fair contribution)
การควบคุมกํากับดูแลการชําระหนี้ของลูกหนี้ในคดีลมละลายอยางถูกตองเหมาะสมเปนหลักการสําคัญ
ของสํานักงานบริการทางดานการเงิน (The new Financial Health Service) โดยบุคคลลมละลายสามารถที่จะ
ชําระหนี้ผานทางสํานักงานบริการทางดานการเงินได ไมวาจะเปนการชําระดวยเงิน หรือโดยวิธีการขายทอดตลาด
ซึ่งจะไดจายเงินใหแกเจาหนี้ทั้งหลายภายหลังหักคาธรรมเนียม และคาใชจายในการรวบรวมทรัพยสิน เนื่องจาก
วิกฤตการณทางดานการเงินมีผลทําใหราคาอสังหาริมทรัพยต่ําลง ผูถือกรรมสิทธิ์นอยคนที่จะไดรับความยุติธรรม
ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยของตนเอง ดังนั้น จึงเกิดมีความจําเปนที่จะตองมีการควบคุมกํากับดูแลใน
เรื่องการชําระหนี้ดังกลาว
ยิ่งไปกวานั้น เมื่อไมกี่ปที่ผานมาไดมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่อง วิธีการคํานวณอัตราการผอนชําระหนี้
ที่เหมาะสมกับบุคคลลมละลายในประเทศสกอตแลนด เนื่องจากหนวยงานผูใหคําปรึกษาดานการเงินของทรัสตี
และนักบัญชีในคดีลมละลายใชหลักเกณฑในการคํานวณหนี้ของบุคคลลมละลายแตกตางกันไป ทําใหลูกหนี้
เกิดความสับสนกับจํานวนหนี้ที่ตนตองชําระ ภายหลังจากนั้น จึงไดมีคําสั่งใหใช “Common Financial Tool”
(CFT) เปนแนวทางในการคํานวณหนี้ของบุคคลลมละลายวาจะตองชําระหรือไม และเปนจํานวนเทาใด เพื่อลูกหนี้
ทั้งหลายจะไดรับความมั่นใจวาไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน เกิดความโปรงใส และปราศจากขอสงสัย
ในการรวบรวมทรัพยสิน
บุคคลลมละลายสามารถขอรับคําแนะนําไดจากผูใหคําปรึกษาทางดานการเงิน ซึ่งบุคคลเชนวานี้จะตอง
ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพใหคําปรึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย และใหหมายรวมถึงผูปฏิบัติงาน
ดานลมละลาย และเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หรือผูใหคําปรึกษาดานการเงินทองถิ่น ผูใหคําปรึกษาจะตอง
ทําการประเมินรายไดและคาใชจายตางๆ ของลูกหนี้ โดยใชวิธีการคํานวณแบบ CFT
The Common Financial Statement (CFS) เปนบทบัญญัติที่กําหนดวิธีการคํานวณแบบ CFT นี้
โดยลูกหนี้มีสิทธิไดรับคาใชจายขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันเชน คาอาหาร , คาโทรศัพท , คาเดินทาง และคาใชจาย
อื่นๆ ตามสมควร การประเมินหนี้ที่ลูกหนี้ตองชําระ ผูใหคําปรึกษาทางดานการเงินจะพิจารณาจากเงินรายได
สวนที่เหลือ ภายหลังจากหักคาใชจายขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต เงินสวนที่เหลือนี้จึงจะนําไปชําระหนี้ใหแก
บรรดาเจาหนี้ตอไป ซึ่งระยะเวลาในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ในประเทศสกอตแลนดรวมทั้งสิ้น ๔๘ เดือน
(๔ ป) เวนเสียแตลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดครบถวนกอนสิ้นระยะเวลาดังกลาว ที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน
รัฐบาล ประเทศสกอตแลนดจะเริ่มนําไปบังคับใชในป ๒๐๑๕
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๘. ทัศนะศึกษาที่ศาลลมละลาย
เยี่ยมชมศาลลมละลายกลาง ณ เมือง Greenbelt, Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนศาลที่ไดรับ
คําชื่นชมวา มีการจัดการนวัตกรรมดานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกา ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ตัวแทนของ
แตละประเทศจะไดรับความรูในขั้นตอน กระบวนการตางๆ ในชั้นศาล ซึ่งใชเทคโนโลยีในการดําเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการลมละลาย รวมถึงตัวอยางการแสดงเสมือนจริงของการออกนั่งพิจารณาคดีของศาล โดยผูพิพากษา
Nancy Alquist ใหเกียรติมาตอนรับ ดําเนินการบรรยาย และแสดงเหตุการณจําลองดังกลาว
๙. เรื่องอื่นๆ ไดแก กรณีการเชื่อมโยงขอมูลเครือขายของคอมพิวเตอรและขอมูลในอินเตอรเนต ซึ่งแวดลอมอยูใน
ชีวิตประจําวันที่เราใชติดตอสื่อสาร หรือการสืบคนขอมูล รวมไปถึงการเขาถึงหรือสืบคนขอมูลของลูกหนี้ที่เปน
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดูประวัติการติดตอบุคคล หมายเลขโทรศัพท เว็บไซตที่ลูกหนี้ติดตอหรือทําธุรกรรม
เว็บไซตที่แนะนํา ไดแก www.duedil.com
๑๐. การประชุมสามัญสมาชิกประจําป ๒๐๑๔ ( Annual General Meeting) ประธานไดเสนอวาระเพื่อขอ
ลงมติจากประเทศสมาชิก มี ๒ ประเด็นดังตอไปนี้
(๑) เรื่องการขึ้นคาธรรมเนียมสมาชิก จากเดิมกําหนดคาสมาชิกรายปเปนเงิน จํานวน ๑,๐๕๒ ปอนด
โดยคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมและขอเสนอใหมีการปรับคาธรรมเนียมโดยรวมคาสมาชิกรายป
กับคาธรรมเนียมการเขารวมประชุมของสมาชิก ๑ รายโดยเพิ่มคาสมาชิกเปนเงิน ๑,๙๐๐.- ปอนด โดยใหเหตุผล
วาการเพิ่มคาสมาชิกดังกลาวเพื่อเปนหลักประกันใหกับประเทศเจาภาพวาจะไดรับเงินอุดหนุนจากประเทศสมาชิก
เหลานั้นเปนจํานวนที่แนนอนโดยไมตองคํานึงวาประเทศนั้นจะไดเขารวมประชุมหรือไม หรือมีจํานวนผูเขารวม
เปนจํานวนเทาไหร ซึ่งประเทศที่ไมไดเขารวมประชุมก็อาจสามารถดาวนโหลดหรือเขาถึงขอมูลการประชุมไดทาง
เว็บไซต และเปนการชวยบรรเทาประเทศเจาภาพที่จะตองหากองทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบไมขึ้นคาธรรมเนียมดังกลาว ประธานในที่ประชุมจึงแจงใหทราบวาในการประชุมครั้งตอไปในป ๒๐๑๕
จะไดเก็บคาธรรมเนียมสมาชิกในอัตราเดิมเปน จํานวน ๑,๐๕๒ ปอนด
(๒) เรื่องการเลือกประเทศเจาภาพการจัดประชุมสามัญประจําป ๒๐๑๕
ประธานไดขอใหประเทศที่มี
ความประสงคขอเสนอตัวเปนเจาภาพ ไดแก ประเทศเบอรมิวดานําเสนอพรีเซนตเทชั่นประกอบการบรรยาย
ในการแนะนําประเทศของตน ซึ่งประเทศเบอรมิวดามีความพรอมเปนอยางมากที่จะจัดประชุมในครั้งตอไป ดังนั้น
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหประเทศเบอรมิวดารับเปนเจาภาพในป ๒๐๑๕ นี้ สวนประเทศสิงคโปรเสนอ
ความพรอมในการเปนเจาภาพในป ๒๐๑๖ อยางไรก็ตามในที่ประชุมยังมิไดมีการลงมติและยังไมมีบทสรุปวาจะให
ประเทศใดเปนเจาภาพในป ๒๐๑๖ ประธานจึงขอเลื่อนการพิจารณาไปกอนและจะไดขอมติจากประเทศตางๆ
รวมถึงการนําเสนอพรีเซ็นตเทชั่นประเทศอื่นๆ ที่เสนอขอเปนเจาภาพทางเว็บไซตของ IAIR ตอไป
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ขอเสนอแนะ
จากการไดเขารวม ประชุมสามัญประจําปขององคการผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวางประเทศ
(International Association of Insolvency Regulators - IAIR) ประจําป ๒๐๑๔ นางรสพร สุขสมพร
รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวศิริขวัญ แสงจันทร นิติกรชํานาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและ
ประเมินราคาทรัพยพิจารณาแลวเห็นวา กรมบังคับคดีควรมีหนวยงานเฉพาะที่ใหคําปรึกษาทางดานการเงิน
แกลูกหนี้ในคดีลมละลาย หากลูกหนี้มีความสามารถในการผอนชําระหนี้ และประสงคที่จะประนอมหนี้กอน
หรือหลังลมละลาย โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย และใหหมายรวมถึงผูปฏิบัติงานดานลมละลาย หรือ เจาหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งหลายจะตองผานการอบรม และไดรับอนุญาตใหเปนผูใหคําปรึกษาดานการเงิน
ซึ่งผูใหคําปรึกษาจะตองทําการประเมินรายได คาใชจายตางๆ และหนี้ที่ลูกหนี้ตองชําระ ทั้งนี้เงินรายได สวนที่เหลือ
ภายหลังจากหักคาใชจายขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต นี้ จะนําไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตอไป ภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด และหรือคําสั่งกรมบังคับคดีที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวอยางเครงครัด และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อขจัดปญหาการชําระหนี้ของลูกหนี้ที่ไมไดรับความเปนธรรม
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูปฏิบัติงานดานลมละลาย หรือ เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ยังมีหนาที่ในการ
ติดตามการชําระหนี้ของลูกหนี้ใหเกิดความถูกตองครบถวนเพื่อประโยชนแกกองทรัพยสิน และเจาหนี้ทั้งหลาย
รวมถึงมีอํานาจในการอนุญาตใหลูกหนี้สามารถพักการชําระหนี้ได หากลูกหนี้ไดยื่นคํารองวาขณะนั้นตนมีเหตุ
จําเปนอันไมอาจชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาทุกเดือน เนื่องจากสาเหตุการวางงาน ปวยอยางรายแรง หรือหยาราง
แตทั้งนี้การขอหยุดพักการชําระหนี้ตองมีระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน ดังนั้น การจัดตั้งหนวยงานใหคําปรึกษา
ทางดานการเงินแกลูกหนี้ในคดีลมละลายนาจะกอใหเกิดความเปนธรรมระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้ อีกทั้งยังชวย
สงเสริมภาพลักษณของกรมบังคับคดีในดานการดําเนินงานที่เปนมาตรฐาน นาเชื่อถือ และตรวจสอบได
บทสรุป
การประชุมสามัญประจําปขององคการผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวางประเทศ
(International
Association of Insolvency Regulators - IAIR) ทําใหไดทราบถึงแนวปฏิบัติและการพัฒนากฎหมายลมละลาย
ของประเทศสมาชิก เชน การปฏิรูปดานการลมละลายของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ
เกี่ยวกับการจัดการคดีลมละลายของประเทศสมาชิก เชน การควบคุมคาใชจาย , วิธีการคิดอัตรา คาธรรมเนียม,
การใหความรวมมือในคดีลมละลายขามชาติ , การแกไขวิกฤตการณดานการจํานอง และการทําใหลูกหนี้ชําระหนี้
อยางเปนธรรม อีกทั้งทราบถึงผลการดําเนินการประจําปขององคการ และมีเครือขายเจาพนักงานผูปฏิบัติงานดาน
ลมละลายอีกดวย ซึ่งการเขารวมประชุมดังกลาวกอใหเกิดประโยชนแกผูเขารวมประชุมในดานการแลกเปลี่ยน

-๑๔-

ประสบการณ ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จริง เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนระหวางกัน
ไปเปนขอมูลประกอบการศึกษาพัฒนาแนวทางการดําเนินคดีลมละลายในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพตอไป

นางสาวศิริขวัญ แสงจันทร
นางรสพร สุขสมพร

นิติกรชํานาญการ กองพัฒนาระบบ
ผูรายงาน
การบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ผูรายงาน

