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บทที่ 3 มาตรฐานของกฎหมายล้มละลายในระดับสากล
1. แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL Legislative
Guide on Insolvency Law)
1.1 ความเป็นมา
1.2 วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายล้มละลายที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
กับการหาจุดสมดุลที่เหมาะสม
1.2.1 การสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นในตลาดเพื่อส่งเสริม
เสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
1.2.2 การเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินให้สูงที่สุด
1.2.3 การสร้างความสมดุลระหว่างกลไกการชาระบัญชี
ของลูกหนี้และการฟื้นฟูกิจการ
1.2.4 การดาเนินการให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม Equitable Treatment) ต่อเจ้าหนี้
ซึ่งอยู่ในสถานะคล้ายกัน
1.2.5 การสร้างกลไกของกฎหมายล้มละลายที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
1.2.6 การดูแลรักษาทรัพย์สินในคดีล้มละลายเพื่อการจัดสรร
แก่เจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม
1.2.7 การสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายล้มละลายมีความโปร่งใส
และสามารถคาดการณ์ได้ และเป็นกฎหมายที่ให้แรงจูงใจ
ในการเก็บรวบรวมและกระจายข้อมูล
1.2.8 การยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีอยู่และการกาหนดหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนในการจัดลาดับของสิทธิเรียกร้องในลาดับก่อน
1.2.9 การกาหนดกรอบของการล้มละลายข้ามชาติ
2. หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลายและ
ระบบสิทธิของเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
2.1 ความเป็นมา
2.1.1 Part A. Legal Framework for Creditor Rights
2.1.2 Part B. Risk Management and Corporate Workout
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2.1.3 Part C. Legal Framework for Insolvency
2.1.4 Part D. Implementation: Institutional & Regulatory
Frameworks
2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในเรื่องการให้สินเชื่อ
2.2.1 ระบบการให้สินเชื่อและการบังคับชาระหนี้
2.2.2 ระบบหลักประกัน
2.2.3 ระบบการบังคับชาระหนี้
2.3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและระบบการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินขององค์กรธุรกิจในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
2.3.1 ระบบข้อมูลสินเชื่อ
2.3.2 การดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินขององค์กรธุรกิจในรูปแบบ
ที่ไม่เป็นทางการ
2.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลาย
2.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับใช้ผ่านกลไกกฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6 ข้อพิจารณาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน
2.6.1 หลักการสร้างความโปร่งใส และระบบธรรมาภิบาล
2.6.2 หลักความชัดเจนคาดหมายได้
บทที่ 4 การจัดการหนี้โดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
1. สภาพปัญหา
2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 กระบวนการตามหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา
2.2 กระบวนการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
2.3 กลไกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
2.3.1 กลไกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย
2.3.2 กลไกการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2.4 อุปสรรคอืน่ ในการจัดการหนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ตามกฎหมายล้มละลาย
3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
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3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
3.1.1 เงื่อนไขที่ควรพิจารณาเพื่อเข้าสู่
กระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจ
3.1.2 องค์ประกอบของกระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจ
3.2 ข้อแถลงขององค์การระหว่างประเทศผู้ประกอบวิชาชีพ
ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ว่าด้วยหลักการสาหรับการเข้าถึง
การจัดการของบรรดาเจ้าหนี้ (INSOL International Statement
of Principles for a Global Approach to Multi–Creditor
Workouts)
3.3 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการ
ล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้ (The World Bank Principles
for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems)
3.4 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.4.1 กลไกพิเศษสาหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้จานวนไม่มาก
(Rehabilitation for Individuals with
Small-Scale Debts)
3.4.2 กลไกพิเศษสาหรับลูกหนี้ที่เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนประจา
(Rehabilitation for Salaried Workers, Etc.)
3.5 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.5.1 กรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคล
3.5.2 กรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา
3.6 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมจากหลักกฎหมายต่างประเทศ
4.2 ส่วนวิเคราะห์ผลการศึกษา
4.3 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
บทที่ 5 การร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหนี้
1. สภาพปัญหา
1.1 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่มุ่งให้โอกาสแก่ลูกหนี้
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3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4.1 เจ้าหนี้มีประกันและบุริมสิทธิของเจ้าหนี้
ในกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษ
3.4.2 สิทธิในหลักประกันลอยของเจ้าหนี้
ในกระบวนการล้มละลาย
3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.1 เจ้าหนี้มีประกันและบุริมสิทธิของเจ้าหนี้
ในกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.2 สิทธิในหลักประกันลอยของเจ้าหนี้
ในกระบวนการล้มละลาย
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมจากหลักกฎหมายต่างประเทศ
4.2 ส่วนวิเคราะห์ผลการศึกษา
4.2.1 การแก้ไขนิยามเจ้าหนี้มีประกันในประเด็น
เรื่องหนี้บุริมสิทธิ
4.2.2 การแก้ไขนิยามเจ้าหนี้มีประกัน เพื่อรองรับเจ้าหนี้
มีประกันตามทีก่ ฎหมายพิเศษอื่นได้กาหนดไว้
4.2.3 ประเด็นเรื่องการบังคับหลักประกันลอย
ในกระบวนการล้มละลาย
4.3 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
บทที่ 7 คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
1. สภาพปัญหา
2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 การถอนอานาจการครอบครอง
และจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
2.2 การกาหนดให้มีคนกลางเข้ามาจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
2.3 การประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
2.4 การกาหนดโทษทางอาญาสาหรับลูกหนี้ที่ฝ่าฝืนขืนทานิติกรรมใดๆ
ขึ้นภายหลังจากที่ศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล

7

151
151
153
155
155
156
158
158
159
159
160
161
161

164
166
166
166
167
167
168

สารบัญ

8

3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL

(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
168
3.1.1 นิติกรรมที่ทาขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลัง
การยื่นคาร้องขอให้ล้มละลายหรือการเริ่มต้นแห่ง
กระบวนการล้มละลาย
168
3.1.2 การจากัดอานาจในการจาหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินของลูกหนี้
169
3.1.3 ข้อเสนอของ UNCITRAL ตาม Legislative Guide
on Insolvency Law
170
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการ
ล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for
Effective Insolvency and Creditor Rights Systems)
170
3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
171
3.3.1 กระบวนการภายหลังศาลมีคาสั่งให้เริ่มต้น
กระบวนการล้มละลาย
173
3.3.2 ผลของคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย
174
3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
175
3.4.1 กระบวนการภายหลังศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย
176
3.4.2 ผลของคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย
177
3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
181
3.5.1 ผลของการยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย
181
3.5.2 ความแตกต่างของคดีล้มละลายโดยสมัครใจ
และไม่สมัครใจ
183
3.5.3 กระบวนการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
183
3.5.4 กระบวนการในการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน
ภายหลังจากที่คาสั่ง Order for Relief มีผลใช้บังคับ
184
3.5.5 อานาจของลูกหนี้ในการจัดการทรัพย์สินของตน
184
4. ข้อเสนอแนะ
185
บทที่ 8 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
1. สภาพปัญหา
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2. เจ้าพนักงานพิทักษ์ตามหลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 บทบาทในฐานะผู้แทนศาล
2.2 บทบาทในฐานะแทนเจ้าหนี้
2.3 บทบาทเป็นคนกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
3. เจ้าพนักพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้แทนในคดีล้มละลายตามหลักกฎหมายต่างประเทศ
และแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
3.2 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.3 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.3.1 ทรัสตี (Trustee)
3.3.2 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official receiver)
3.3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้
(Insolvency practitioner)
3.3.4 ผู้ชาระบัญชี
3.4 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4.1 United States Trustee (U.S. Trustee)
3.4.2 Bankruptcy Administrator
3.4.3 ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) และทรัสตีเฉพาะกาล
(Interim Trustee)
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 การมอบหมายหรือถ่ายโอนงานให้แก่ภาคเอกชน
4.2 คุณสมบัติของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
4.3 การแต่งตั้งเอกชนให้ทาหน้าที่เป็นผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
4.4 ประเภทคดีที่ให้เอกชนเข้ามาดาเนินการแทน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในคดีล้มละลาย
4.6 ค่าตอบแทนของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
4.7 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
4.8 การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
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4.9 ความรับผิดของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
4.10 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
4.11 ข้อพิจารณาในส่วนของบทบาทของเจ้าหนี้
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228
229
229

บทที่ 9 การขอรับชาระหนี้
1. สภาพปัญหา
232
2. การขอรับชาระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
234
2.1 ความสาคัญของการขอรับชาระหนี้
234
2.2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับชาระหนี้
234
2.2.1 เจ้าหนี้ไม่มีประกัน
234
2.2.2 เจ้าหนี้มีประกัน
236
2.2.3 ลูกหนี้ร่วม และผู้ค้าประกัน
238
2.2.4 ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ตามมาตรา 109 (3)
มาตรา 115 และมาตรา 112
239
3. การขอรับชาระหนี้ตามกฎหมายต่างประเทศและแนวทาง
การร่างกฎหมายล้มละลายสากล
240
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (The United Nations Commission
on International Trade Law - UNCITRAL)
240
3.2 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
241
3.2.1 หนี้ที่สามารถขอรับชาระหนี้ได้ในคดีล้มละลาย
242
3.2.2 กระบวนการยื่นขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
242
3.3 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
245
3.3.1 เจ้าหนี้ที่สามารถยื่นขอพิสูจน์หนี้ได้
245
3.3.2 ต้องเป็นหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Debt) 247
3.3.3 กาหนดเวลาในการยื่นขอพิสูจน์หนี้
247
3.3.4 วิธีการพิสูจนห์ นี้
248
3.3.5 บุคคลที่มีอานาจพิสูจน์หนี้ และอานาจในการดาเนิน
กระบวนพิจารณาการพิสูจน์หนี้
250
3.3.6 ผลของการยื่น และไม่ยื่นขอพิสูจน์หนี้
252
3.4 กฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา
253
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3.4.1 หนี้ที่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้
และการพิจารณาคาขอพิสูจน์หนี้
3.4.2 บุคคลที่สามารถยื่นพิสูจน์หนี้ได้
3.4.3 ระยะเวลาในการยื่นขอพิสูจน์หนี้
3.4.4 มาตรการเยียวยาเจ้าหนี้
ที่ไม่ได้ยื่นขอพิสูจน์หนี้ในกาหนดเวลา
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 การคุ้มครองเจ้าหนี้ที่สุจริต ที่ไม่สามารถยื่น
ขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลา
4.2 การโฆษณาคาขอรับชาระหนี้
4.3 อานาจในการยอมรับหรือปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้
4.4 ผลของการที่เจ้าหนี้ไม่ยื่นขอรับชาระหนี้
บทที่ 10 การเพิกถอนการโอน หรือการกระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
1. สภาพปัญหา
2. การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามกฎหมายไทย
2.1 การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
ช่วงก่อนมีพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 5)
2.1.1 การเพิกถอนการฉ้อฉลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 113 เดิม
2.1.2 การเพิกถอนการโอนทรัพย์สินและการกระทาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 114 เดิม
2.1.3 การเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้ ตามมาตรา 115
2.2 การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
ช่วงหลังมีพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 5)
2.2.1 การเพิกถอนการฉ้อฉล
2.2.2 การให้เปรียบเจ้าหนี้
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3. การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาที่เกี่ยวกับทรัพย์ของลูกหนี้
ตามหลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law: UNCITRAL)
3.1.1 ธุรกรรมที่อาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้
(The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.3.1 การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สามารถเพิกถอนได้
3.3.2 การใช้สิทธิเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4.1 การโอนทรัพย์สินที่ไม่สมมูลค่า
(Transaction at Undervalue)
3.4.2 การให้เปรียบเจ้าหนี้
3.4.3 ความแตกต่างระหว่างการทาสัญญาที่ไม่สมมูลค่า และ
การทาสัญญาที่เป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้
3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.1 การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่เป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้
3.5.2 การเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้ (Preference)
3.5.3 การโอนประโยชน์ในทรัพย์สินที่กฎหมายยกเว้น
มิให้เป็นการโอนอันให้เปรียบเจ้าหนี้
3.5.4 การปฏิบัติต่อสัญญาทางการเงิน
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 เพิ่มเติมข้อยกเว้นการเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้ ในมาตรา 115
4.1.1 นาหลักการกระทาตามปกติประเพณีการค้า
(Ordinary Cause of Business) มาปรับใช้
4.1.2 การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นการชาระหนี้ตามมูลหนี้เดิม
ซึ่งคู่สัญญาตกลงให้นาทรัพย์สินอื่นมาชาระหนี้
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4.1.3 สัญญากู้ยืมเงินที่ให้ประโยชน์ในหลักประกัน
4.1.4 การขยายสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้
เมื่อลูกหนี้ชาระหนี้เดิมครบถ้วนแล้ว
4.1.5 หลักประกันลอยในสินค้าคงคลังและสิทธิเรียกร้อง
4.1.6 สิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย
4.1.7 การโอนทรัพย์สินเพื่อหนี้ที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัว
4.1.8 การโอนทรัพย์สินที่มีมูลค่าน้อย
4.1.9 สัญญาทางการเงิน (Financial Transaction)
4.2 บัญญัติให้การเพิกถอนการฉ้อฉลเจ้าหนี้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
บทที่ 11 สถานะบุคคลล้มละลาย
1. สภาพปัญหา
2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
3.2 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.3 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ข้อเสนอแนะ
บทที่ 12 หลักเกณฑ์ของลูกหนี้ในการขอฟื้นฟูกิจการ
1. สภาพปัญหา
2. หลักกฎหมายไทย
2.1 การยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
2.1.1 บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคาร้อง
2.1.2 เงื่อนไขในการยื่นคาร้อง
2.2 ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการ
3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
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3.1.1 เกณฑ์ทดสอบด้วยสภาพคล่อง กระแสเงินสด
หรือการหยุดชาระหนี้เป็นการทั่วไป
3.1.2 เกณฑ์ทดสอบด้วยงบดุล
3.1.3 การกาหนดมาตรฐานสาหรับการเริ่มต้นดาเนิน
กระบวนการทางกฎหมาย
3.1.4 การใกล้ที่จะมีหนี้สินล้นพ้นตัว
(การขาดสภาพคล่องที่น่าจะมีขึ้น)
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้
(The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4.1 คุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะได้รับการฟื้นฟูกิจการ
3.4.2 ผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
3.4.3 เงื่อนไขในการขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.1 การยื่นคาร้องขอโดยสมัครใจ (Voluntary Petition)
3.5.2 การยื่นคาร้องขอโดยไม่สมัครใจ (Involuntary Petition)
3.5.3 เงื่อนไขในการขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้ในการขอฟื้นฟูกิจการ
4.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคาร้องขอฟืน้ ฟูกิจการครัง้ ที่สอง
บทที่ 13 สิทธิและความรับผิดของผู้ค้าประกันในคดีฟื้นฟูกิจการ
1. สภาพปัญหา
2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้ค้าประกัน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.2 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้ค้าประกันตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483
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2.2.1 สิทธิในการขอรับชาระหนี้และรับช่วงสิทธิ
2.2.2 สิทธิในการขอคัดค้านการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้
(The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับช่วงสิทธิของผู้ค้าประกัน
ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการโอนสิทธิในการขอรับชาระหนี้
4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลของสภาวะการพักชาระหนี้
(Automatic Stay) ต่อผู้ค้าประกันในกรณีที่มีความจาเป็น
บทที่ 14 สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรในการฟื้นฟูกิจการ
1. สภาพปัญหา
2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 การยื่นขอรับชาระหนี้
2.1.1 มูลหนี้ภาษีอากรที่เกิดก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
2.1.2 มูลหนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคาสั่งให้
ฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผน
2.1.3 มูลหนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผน
2.2 การจัดกลุ่มเจ้าหนี้
2.2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเจ้าหนี้
2.2.2 ผลของการจัดกลุ่มเจ้าหนี้
2.3 การพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในที่ประชุมเจ้าหนี้
2.4 แผนการฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบ
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3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้
(The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ข้อเสนอแนะ
บทที่ 15 มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
1. สภาพปัญหา
2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 แนวคิดในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.2 แนวคิดในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผน
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้
(The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4.1 แนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ของประเทศอังกฤษ
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3.4.2 แนวคิดในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ทาแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศอังกฤษ
443
3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
444
3.5.1 แนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา
444
3.5.2 แนวคิดในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา
445
4. ข้อเสนอแนะ
447

4.1 มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผน
โดยเจ้าหนีแ้ ละผูถ้ ือหุ้นของลูกหนี้
4.2 มาตรการในการควบคุมผู้ทาแผนเรื่องการกาหนดค่าตอบแทน
บทที่ 16 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
1. สภาพปัญหา
2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้
(The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4.1 แผนการจัดการ (Scheme of Arrangement)
ภายใต้ข้อบังคับ ม.425 The Companies Act 1985
3.4.2 แผนการจัดการโดยสมัครใจของนิติบุคคล
(Company voluntary Arrangement – CVA)
3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.1 การกาหนดคุณสมบัติลูกหนี้กิจการขนาดเล็ก
ที่จะขอรับการฟื้นฟูกิจการขนาดเล็ก
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3.5.2 การเสนอให้เป็นทางเลือก (Optional) ที่จะขอรับ
การฟื้นฟูกิจการขนาดเล็ก โดยให้สิทธิเพียงลูกหนี้เท่านั้น
3.5.3 การกาหนดระยะเวลาการจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการ
3.5.4 คณะกรรมการเจ้าหนี้
3.5.5 การให้อานาจศาลพิจารณาและมีคาสั่ง
เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดทารายการเปิดเผยข้อมูล
และแผนฟื้นฟูกิจการ
4. ข้อเสนอแนะ
บทที่ 17 แผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป (Pre-packaged Reorganization Plan)
1. สภาพปัญหา
2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้
(The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ข้อเสนอแนะ
บทที่ 18 ความรับผิดของกรรมการจากการบริหารงานบริษัท
ก่อนการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
1. ความรับผิดจากการกระทาโดยทุจริตอันเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้
(Fraudulent Trading)
1.1 สภาพปัญหา
1.2 หลักกฎหมายของประเทศไทย
1.2.1 หลักกฎหมายตัวแทนและนิติบุคคล
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1.2.2 หลักกฎหมายละเมิด
492
1.2.3 หลักการเจาะม่านนิติบุคคลตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
493
1.3 หลักกฎหมายต่างประเทศ
494
1.3.1 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
494
1.3.2 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
495
1.3.3 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
497
1.4 ข้อเสนอแนะ
497
2. ความรับผิดจากการดาเนินกิจการทั้งที่รู้หรือควรได้รู้ว่าบริษัท
กาลังเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Wrongful Trading)
498
2.1 สภาพปัญหา
498
2.2 หลักกฎหมายของประเทศไทย
498
2.3 หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทาง
การร่างกฎหมายล้มละลายสากล
499
2.3.1 แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL
(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
499
2.3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้
(The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
509
2.3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
509
2.3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
511
2.3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
515
2.4 ข้อเสนอแนะ
520
2.4.1 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมจากหลักกฎหมายต่างประเทศ
520
2.4.2 ส่วนวิเคราะห์ผลการศึกษา
521
2.4.3 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
523
บทที่ 19 กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Cross–Border Insolvency)
1. สภาพปัญหา
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1.1. ปัญหาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คาพิพากษาให้ล้มละลาย
และคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของศาลในประเทศหนึ่ง ไม่มีผลบังคับในอีก
ประเทศหนึ่ง
1.2 ปัญหาการขอรับชาระหนี้ในประเทศไทยของเจ้าหนี้ต่างประเทศ
ทั้งในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
1.3 ปัญหาการคุ้มครองเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายต่างประเทศ
ทั้งในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
1.4 ปัญหาการขอความร่วมมือกรมบังคับคดีเพื่อจาหน่ายทรัพย์สินและ
ส่งมูลค่าให้ศาลต่างประเทศ
1.5 ปัญหาความร่วมมือเพื่อดาเนินกระบวนพิจารณาคดี
แบบคู่ขนานกับต่างประเทศ
1.6 ปัญหาการเฉลี่ยมูลค่าทรัพย์สินให้เจ้าหนี้เพื่อความเป็นธรรม
2. หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน
2.1 ผลของคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือคาพิพากษาให้ล้มละลาย
ของศาลไทยในต่างประเทศ
2.2 ผลของคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือคาพิพากษาให้ล้มละลาย
ของศาลต่างประเทศในประเทศไทย
2.3 การขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ต่างประเทศในประเทศไทย
3. หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติของต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมาย
ล้มละลายสากล
3.1 หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับล้มละลายข้ามชาติ
3.1.1 ทฤษฎีว่าด้วยเขตอานาจศาล
3.1.2 หลักต่างตอบแทน (Reciprocity)
3.1.3 ทฤษฎีว่าด้วยจุดเกาะเกี่ยว (Connecting Points)
3.2 ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติประเทศต่างๆ
3.2.1 หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL
(UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency)
3.2.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้
(The World Bank-Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
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1.3 วัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลระหว่าง
กลไกการชาระบัญชีของลูกหนี้และการฟื้นฟูกิจการ
1.4 วัตถุประสงค์ในการทาให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
(Equitable Treatment) ต่อเจ้าหนี้ซึ่งอยู่ในสถานะคล้ายกัน
1.5 วัตถุประสงค์ในการสร้างกลไกของกฎหมายล้มละลายที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
1.6 วัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินเพื่อจัดสรรแก่เจ้าหนี้
ด้วยความเป็นธรรม
1.7 วัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายล้มละลาย
มีความโปร่งใสและสามารถคาดการณ์ได้ และเป็นกฎหมาย
ที่ให้แรงจูงใจในการเก็บรวบรวมและกระจายข้อมูล
1.8 วัตถุประสงค์ในการยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีอยู่
และการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดลาดับ
ของสิทธิเรียกร้องในลาดับก่อน
1.9 วัตถุประสงค์ในการกาหนดกรอบของการล้มละลายข้ามชาติ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาจากพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483
2.1 การปรับปรุงกฎหมายในส่วนกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย
2.1.1 การร้องขอล้มละลายโดยสมัครใจ
2.1.2 สิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
2.1.3 คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การขอรับชาระหนี้
และการคุ้มครองสิทธิของผู้สุจริต
2.1.4 บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
2.1.5 การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้
2.1.6 สถานะของบุคคลล้มละลาย
2.2 การปรับปรุงกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
2.2.1 การปรับเปลี่ยนความหมายของ “หนี้สินล้นพ้นตัว”
มุ่งหมายที่ความไม่สามารถชาระหนี้ได้
2.2.2 หลักเกณฑ์ของลูกหนี้ในการขอฟื้นฟูกิจการ

22

598
598
598
600

600

601
601
602
602
603
604
604
606
607
608
609
611
611

สารบัญ

2.2.3 สิทธิและความรับผิดของผู้ค้าประกัน
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
2.2.4 กลไกการคุ้มครองเจ้าหนี้ภาษีอากร
2.2.5 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผน
2.2.6 กลไกพิเศษสาหรับแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป
2.3 การเสริมสร้างกลไกใหม่เพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483
2.3.1 การเพิ่มเติมกลไกสาหรับการขอจัดการหนี้โดยสมัครใจ
สาหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดา
2.3.2 การเพิ่มเติมกลไกสาหรับเจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการ
ในกระบวนการล้มละลาย
2.3.3 การเพิ่มเติมกลไกความรับผิดของกรรมการผู้บริหารงาน
ในบริษัทซึ่งอยู่ในภาวะใกล้เข้าสู่การมีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.3.4 การเพิ่มเติมกระบวนการล้มละลายข้ามชาติ
3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 พ.ศ. ...
ภาคผนวก
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการเป็นกฎหมายที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ เนื่องจากเป็นกลไกที่ทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้คืนมาเป็นเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนครั้ง
ใหม่ และช่วยให้ลูกหนี้ได้ชาระบัญชี สะสางหนี้สินต่างๆ เพื่อมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่อีก
ครั้ง นอกจากนั้นยังเป็นกลไกช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนต่อเนื่อง ดังนั้นประสิทธิภาพ
ของระบบกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยตรง สาหรับกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการระดับนานาชาตินั้น ธนาคารโลก (World Bank)
ได้ทาการศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของประเทศต่างๆเพื่อประกอบการให้สินเชื่อและยัง
เป็ น ประโยชน์ แก่นั ก ลงทุน ข้ ามชาติ ได้แ ก่ ผลการวิจัย ภายใต้ โครงการ Doing Business ซึ่ งเป็ น
รายงานที่เสนอให้ทราบถึงความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก และได้
จัดอันดับประเทศต่างๆตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้เป็นประจาทุกปี โดยตัวชี้วัดในเรื่องการปิดกิจการ
(Resolving Insolvency) หรือการชาระบัญชี นั้น เป็นภารกิจโดยตรงของกรมบังคับคดี นอกจากนี้
ธนาคารโลกยังมีรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามมาตรฐานกฎหมาย หรือ ROSC (Report on the
Observance of Standard and Codes) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบกฎหมายล้มละลาย
การปฏิบัติงานในสานวนคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ การบังคับติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ โดย
เน้ น ศึกษาและวิเคราะห์ มาตรการการคุ้มครองเจ้าหนี้ และการจดทะเบียนทรัพย์สิ นที่นามาเป็ น
หลักประกัน เมื่อเปรียบเทียบระบบกฎหมายรวมถึงการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีตามหลักเกณฑ์
สากลดังกล่ าว ปรากฏว่ากฎหมายล้ มละลายของประเทศไทยยัง ขาดหลั กเกณฑ์ ที่ส อดคล้ องกั บ
กฎหมายล้มละลายที่นานาชาติใช้บังคับ ได้แก่ หลักเกณฑ์การให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาสามารถร้องขอ
เข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้โดยสมัครใจ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยอมรับคาพิพากษาคดีล้มละลาย
ของศาลต่ า งประเทศ บทบั ญ ญั ติ ก าหนดความรั บ ผิ ด ของกรรมการบริ ษั ท โดยตรง (Director
Liability) ระบบหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกั บสภาพการประกอบ
ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ คณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยกฎหมายการค้ า ระหว่ างประเทศแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ได้
จั ด ท าแนวทางการร่ างกฎหมายล้ ม ละลาย (Legislative Guide on Insolvency Law) ในการนี้
คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะทางานคณะที่ 5 เรื่องกฎหมายล้มละลาย (Working Group V
– Insolvency Law) ด าเนิ น การจั ด เตรี ย มรายละเอี ย ดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสาระส าคั ญ ของการ
ล้มละลาย ระบบการดาเนิ น การระหว่างเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างนอกศาล แนว
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ทางการร่างกฎหมาย ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และสาระสาคัญของ
การล้มละลายได้ง่าย ทั้งนี้ได้มีการจัดการประชุมระหว่างประเทศร่วมกับ INSOL International และ
สมาคมเนติ บั ณ ฑิ ต ระหว่ างประเทศ (International Bar Association) เพื่ อ หาข้ อ มู ล จากนานา
ประเทศเกี่ยวกับกระบวนการล้มละลายในเรื่องวัตถุประสงค์หลักและขอบเขตของสาระสาคัญของ
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการล้มละลายที่จะบรรจุไว้ในแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลาย (Legislative
Guide on Insolvency Law) ดังนั้น การศึกษาแนวทางดังกล่าว จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการ
ยกระดับกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ อันเป็นกฎหมายที่มีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล และเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
ความยากง่ายในการเข้ามาประกอบธุรกิจ ในลาดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากธนาคารโลก จึงมีความ
จาเป็นต้องศึกษาวิจัยการยกระดับกฎหมายล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์
(1) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกฎหมาย กฎระเบี ย บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เลิ ศ เกี่ ย วกั บ การบั งคั บ คดี
ล้ ม ละลาย เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการยกระดั บ การบั ง คั บ คดี ล้ ม ละลาย ให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
(2) ยกร่างกฎหมายล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. ขอบเขตของงำน
3.1 ขอบเขตในเชิงเนื้อหำ
ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีเลิศเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย จาก
เอกสารและรายงานภายใต้โครงการ Doing Business ของธนาคารโลก รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกฎหมาย (ROSC) ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund – IMF) เอกสารและรายงานของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (The United Nations Commission on International Trade Law) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลาย (Legislative Guide on Insolvency Law)

3.2 ขอบเขตในเชิงประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง
(1) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และผู้บริหารระดับสูงซึ่งปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย
และฟื้นฟูกิจการของกรมบังคับคดี
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(2) เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ เฉพาะผู้แทนของสถาบันการเงิน
(3) ลู กหนี้ ในคดีล้ มละลายและคดี ฟื้ น ฟู กิจการ โดยคณะผู้ วิจัยจะใช้ วิธีสุ่ มตั ว อย่างแบบ
บังเอิญจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
(4) ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ ทาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โดยคณะผู้วิจัยจะใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) ผลการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดีเลิศเกี่ยวกับการบังคับคดี
ล้มละลาย และแนวทางในการยกระดับการบังคับคดีล้มละลาย ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(2) ได้ร่างกฎหมายล้มละลายที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งผู้ มีส่วนได้เสียใน
กระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการจากทุกภาคส่ วน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ
ยกระดับการบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันเป็นภารกิจสาคัญ
ของกรมบังคับคดีซึ่งมุ่งพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อประเทศไทยจัก
ได้รับการจัดอันดับโดยธนาคารโลกทางด้านความยากง่ายในการเข้ามาประกอบธุรกิจให้มีลาดับที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

5. วิธีกำรดำเนินงำน
5.1 รูปแบบกำรวิจัย
เป็ น การวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพโดยการศึ ก ษาค้ น คว้าเอกสาร ต ารา ทั้ งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกฎหมายล้มละลายไทยที่ควรได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นนั้นๆ และสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสอบทานประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง และจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ ระดมรับฟังความคิดเห็ นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็น
ปัญหา และแนวทางแก้ไขปรับปรุง ต่างๆเหล่านั้น เพื่อให้ ได้มาซึ่งร่างกฎหมายล้มละลายที่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
(1) ศึ ก ษาจากกฎหมาย กฎระเบี ย บ เอกสาร ต ารา และบทความทางวิช าการ ทั้ งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ
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(2) แบบสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก ก าหนดประเด็น คาถามจากผลการวิเคราะห์ ท ฤษฎี และการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(3) การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อยเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และพิ จารณ์ ร่างกฎหมายล้ ม ละลายที่
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

5.3 ขั้นตอนกำรวิจัย
(1) ศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสาร ต ารา ทั้ ง ของประเทศไทยและต่ า งประเทศ เพื่ อ รวบรวม
เปรีย บเที ยบ และวิเคราะห์ ป ระเด็น ของกฎหมายล้ มละลายไทยที่ ควรได้รับการปรับปรุง พร้อ ม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขประเด็นต่างๆเหล่านั้น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(2) สอบทานประเด็นของกฎหมายล้มละลายไทยที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และข้อเสนอแนะที่ได้
จัดเตรียมไว้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี
ได้แก่ ผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมบังคับคดี รองอธิบดีกรมบังคับคดี ผู้อานวยการสานัก
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย ผู้อานวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(3) สรุปผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อปรับเปลี่ยนประเด็น และข้อเสนอแนะให้ มี
ความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการบังคับใช้
(4) สั งเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้รับจากการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก และประเด็นที่ ควรปรับปรุง แก้ไข
ประกอบกับข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายล้มละลายไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ
จัดทาร่างกฎหมายล้มละลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการระดม
ความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อย
(5) จัดการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ “การยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล” เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง กฎหมายล้ ม ละลาย
และพิจารณ์ร่างกฎหมายล้มละลายที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น โดยเชิญบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าร่วม
ประชุมได้แก่ ผู้ บริหารระดับสูงซึ่งปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของกรม
บังคับ คดี ตัวแทนกลุ่มเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หน่วยงานราชการอื่นภายในกระทรวงยุติธรรม
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ และตัวแทนกลุ่มลูกหนี้ในคดีล้มละลายและ
คดีฟื้ น ฟู กิจ การ ตั วแทนกลุ่ มผู้ ท าแผนและผู้ บริห ารฟื้ น ฟูกิจการ รวมถึงประชาชนทั่ ว ไปเข้าร่ว ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ กาหนดจานวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน ใช้เวลาในการประชุมตั้งแต่
เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมของโรงแรมหรือสถานที่อื่นซึ่งมีความเหมาะสม
(6) สรุ ป ผลการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย วิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการประชุ ม
และแก้ไขร่างกฎหมายล้มละลายให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
(7) สรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และร่างกฎหมายล้มละลาย เพื่อนาเสนอหน่วยงาน

บทที่ 2
ประวัติกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย
กฎหมายล้มละลายของไทยนั้น พบว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากความ
จาเป็นที่จะต้องมีการกากับดูแลความเป็นอยู่แห่งลูกหนี้ซึ่งใช้หนี้ไม่ได้ และในศุภมัสดุ 1278 ปีชวด
นักษัตรศก ได้ตรากฎหมายลักษณะกู้หนี้ซึ่ง มีข้อบังคับคล้ายกันกับกฎหมายล้มละลายอยู่บ้างแล้ว 1
ต่อมาได้มีการแก้ไขวิธีพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินล้นพ้นตัวอีก 3 ครั้งเพื่อให้มีรูปลักษณะเหมาะสม
กับเหตุการณ์ของสังคมในสมัยนั้นๆ ครั้งแรกเมื่อ ร.ศ. 110 เรียกว่า พระราชบัญญัติแก้ไขลักษณะกู้
หนี้ ร.ศ. 110 ครั้งที่สองเมื่อ ร.ศ. 127 เรียกว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 127 และครั้งที่สาม
เมื่อ ร.ศ. 130 เรียกว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 130 ซึ่งใช้อยู่จนถึงรัชการที่ 8 จึงมีการแก้ไข
โดยรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ ง เรีย กว่า พระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย พุ ทธศักราช 24832 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ล้มละลายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกทั้งสิ้น 6 ครั้ง
ประวัติกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยอาจแยกพิจารณาออกได้เป็น 3 ยุค ได้แก่
(1) ยุคที่หนึ่ง (ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2483) กฎหมายล้มละลายในยุคนี้จะมีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองเจ้าหนี้โดยตรง กล่าวคือ มุ่งนาทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นมาแบ่งชาระหนี้ให้แก่ บรรดาเจ้าหนี้ โดยในช่วงแรก
กฎหมายได้คุ้มครองเจ้าหนี้ โดยอนุญาตให้เจ้าหนี้ใช้วิธีทรมานให้ลูกหนี้ชาระหนี้ หากยังไม่ชาระอีกก็
ให้เจ้าหนี้เอาตัวลูกหนี้ รวมทั้งคนในครอบครัวและบริวารของลูกหนี้ ออกขายเป็น ทาสได้ด้วย ต่อมา
จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลดอานาจในการบังคับเอากับเนื้อตัวร่างกายของลูกหนี้ดังกล่าวลง
โดยใช้วิธีการบั งคับ ช าระหนี้ ที่ มีม นุษ ยธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ ตามหลั กกฎหมายล้ มละลายฉบั บ
ต่อๆมาในยุคนี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะที่มุ่งจะนาทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดและนาเงิน
ที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นมาแบ่งชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเท่าเทียมกัน อัน
เป็นการแบ่งทรัพย์สินกันตามหลักสัดส่วน (Pari Passu Principle) เพื่อจัดการชาระหนี้สินของลูกหนี้
ให้เสร็จสิ้นไปอยู่เท่านั้นเอง
(2) ยุ ค ที่ ส อง (ช่ ว งระหว่ างปี พ.ศ. 2483 จนถึ ง ก่ อ นปี พ.ศ. 2541) กฎหมาย
ล้มละลายในยุคนี้ได้รับ อิทธิพลจากแนวคิดของกฎหมายล้มละลายต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แก่ Bankruptcy Act 1914 ที่ผู้ร่างกฎหมายล้มละลาย

1

เลเดเกอร์, เอ. ซี., กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คาอธิบายพระราชบัญญัติล้มละลาย, พระนคร: เดลิเมล์, 2459,

หน้า 13.
2

ถนอมนวล เชื้อ บุ ญ ชัย , การฟื้ น ฟู องค์ก รธุ ร กิจที่ ป ระสบปั ญ หาทางการเงิน , วิท ยานิพ นธ์ นิติศาสตรมหาบั ณ ฑิต ,
กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532, หน้า 13.
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ของประเทศไทยได้นามาเป็นต้นแบบในการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ทาให้
กฎหมายล้มละลายของไทยมีความทันสมัยอย่างยิ่งในยุคสมัยนั้น โดยมีการรับ เอาแนวความคิดใหม่
ในการคุ้มครองลูกหนี้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การตราบทบัญญัติว่าด้วยคาสั่งพิ ทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนที่
ลูกหนี้จะถูกพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสประนอมหนี้ก่อนล้มละลายกับ
บรรดาเจ้าหนี้ก่อนได้ โดยหากลูกหนี้ขอประนอมหนี้ ก่อนล้มละลายกับเจ้าหนี้สาเร็จ ลูกหนี้ก็จะไม่
ต้องถูกพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ยุคที่สาม (ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ) กฎหมายล้มละลายในยุคนี้
ได้รับเอาแนวความคิดใหม่ว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของนิติบุคคลมาบัญญัติไว้เพิ่มเติม เนื่องจากแต่เดิม
นั้นกฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์ในการจัด กิจการของลูกหนี้ที่คั่งค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นไป และชาระ
บั ญ ชี โดยการน าทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ อ อกขายทอดตลาดเพื่ อน าเงิน ที่ ได้จ ากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นมาแบ่งชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้เท่านั้น โดยไม่คานึงถึงมูลค่าของทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ว่าจะลดน้อยถอยลงหรือไม่ และทาให้กิจการของลูกหนี้ต้องสิ้นสุดลง อันเป็นแนวความคิด
ในการจั ด กิจ การและทรั พ ย์ สิ น ในคดี ล้ ม ละลายของลู กหนี้ บุ คคลธรรมดา ซึ่ งการจั ด กิ จ การและ
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายของลูกหนี้ที่ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในลักษณะเดียวกับการจัด กิจการและ
ทรัพย์ สิน ในคดีล้ มละลายของลู กหนี้ บุคคลธรรมดาย่อมมีความไม่เหมาะสม และส่งผลเสียต่อทั้ง
เจ้าหนี้ ลูกหนี้และสังคมโดยรวม เนื่องจากกระบวนการจัดกิจการและทรัพย์สินในคดีล้มละลายปกติ
มีวัต ถุป ระสงค์ในการช าระหนี้ สิ น ของลู ก หนี้ให้ เสร็จไปโดยการน าทรัพ ย์ สิ น ของลู กหนี้ ออกขาย
ทอดตลาดและนาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นมาชาระหนี้ให้แก่ บรรดา
เจ้าหนี้ ดังนั้นการนาทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดจึงเป็นไปในลักษณะการแยกทรัพย์สิน
ออกขายเป็ น ชิ้น ๆ มิได้ขายรวมกันไปทั้งกิจการ หรือขายทรัพ ย์สิ น ในลั กษณะที่ ไม่ส ามารถนาไป
ดาเนิ น การผลิ ตสิ น ค้าต่อ ได้ ในทั นที ซึ่งทาให้ ได้ราคาต่า ส่ งผลให้ เจ้าหนี้ ได้รับช าระหนี้ ในจานวน
น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น และภายหลังจากที่การจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
เสร็จสิ้นลง องค์กรธุรกิจของลูกหนี้ย่อมสิ้นสุดลงด้วยการชาระบัญชี ทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถรักษา
องค์ กรธุร กิจ ของตนเอาไว้ได้ ส่ งผลให้ ลู กจ้ างของลู ก หนี้ ต้อ งตกงาน อัน จัก ก่อ ให้ เกิ ดปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามมา ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการเพิ่มเติมบทบัญ ญัติว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการลงใน
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อรักษามูลค่าของกิจการของลูกหนี้ไว้ให้ได้มากที่สุด
และเพื่อให้เจ้าหนี้มีโอกาสได้รับชาระหนี้ในจานวนที่มากขึ้นกว่าการบังคับคดีล้มละลายโดยปกติ อนึ่ง
บทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับกับลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น
กฎหมายล้มละลายในแต่ละยุคดังกล่าวอาจแยกพิจารณารายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
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1. ยุคที่หนึ่ง (ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2483)
กฎหมายล้ มละลายในยุ ค ที่ห นึ่งนี้ เป็น ช่ วงก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย
พุทธศักราช 2483 โดยกฎหมายล้มละลายในยุคนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองเจ้าหนี้โดยตรงที่จะบังคับ
เอาทรั พ ย์ สิ น จากลู กหนี้ อย่ างไรก็ดีก ฎหมายล้ มละลายในยุค นี้ ก็มีพั ฒ นาการขึ้น เป็ น ล าดับ โดย
กฎหมายล้มละลายในยุคที่หนึ่งนี้มีทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่
(1) กฎหมายลักษณะกู้หนี้ ศุภมัสดุ 1278 บทที่ 50 ถึงบทที่ 52 ซึ่งหมอบรัดเลได้
รวบรวมไว้ในกฎหมายเล่ม 1 หน้า 218 ถึงหน้า 2193
(2) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน ร.ศ. 110
(3) พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 127
(4) พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 130
กฎหมายล้มละลายทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

1.1 กฎหมายลักษณะกู้หนี้ ศุภมัสดุ 1278
เป็ น กฎหมายล้ ม ละลายฉบั บ แรกของประเทศไทยตราขึ้ น ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา มี
วัตถุประสงค์ในการเร่งรัดหนี้สินจากลูกหนี้ยิ่งกว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้า4 กล่าวคือ เมื่อได้ความว่า
ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กฎหมายก็จะให้โอกาสลูกหนี้ผัดการชาระหนี้ได้ 3 ครั้ง ครั้งแรก 3 วัน ครั้งที่
สอง 5 วัน และครั้งที่สาม 7 วัน รวม 15 วัน ถ้ายังไม่ได้ให้จาใส่ขื่อแช่น้า 3 วัน ตากแดด 3 วัน ถ้ายัง
ไม่ได้ให้ยึดลูกเต้า ข้าคน ช้า ง ม้า วัว ควาย เหย้าเรือน เรือกสวนไร่นาและที่ดินของลูกหนี้ออกขาย
ทอดตลาดเอาเงิน ใช้ห นี้ ถ้ายั งไม่พอให้ เอาตัวลู กหนี้ ออกขายทอดตลาด ได้เงินเท่ าใดให้ เฉลี่ ยแก่
เจ้าหนี้ตามส่วนมากน้อย โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ 2 ส่วน นอกนั้นได้คนละส่วน เจ้าหนี้ที่ไม่มีสัญญา
มาแสดงไม่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ ถ้าเงินที่ได้ไม่พอชาระหนี้ ส่วนที่ขาดอยู่ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ เห็นได้
ว่าการบังคับชาระหนี้ในสมัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นการทรมานลูกหนี้ให้ชาระหนี้ ทั้งยังถือว่าคนเป็น
ทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้ด้วย 5 การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนั้น ส่งผลร้ายต่อการค้าขายของ
ประเทศ 2 ประการ กล่าวคือ 1. เป็นที่เดือดร้อนต่อลูกหนี้ผู้ยากไร้ และ 2. เป็นการชักนาให้ลูกหนี้
ฉ้อโกง เพื่อพยายามหลบหลีกให้พ้นจากเหตุร้ายแห่งกฎหมาย6

3

หลวงสารกิจปรีชา, คาสอนชั้นปริญญาตรี กฎหมายลักษณะล้มละลาย, พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2501, หน้า 7.
4 วิชา มหาคุณ, กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ , กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม,
2530, หน้า 10.
5 อาพันธ์ สมบัติสถาพรกุล, บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีขอรับชาระหนี้, หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 14, กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม, 2553, หน้า 4.
6 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 11.
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1.2 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน ร.ศ. 110
เนื่องจากกฎหมายลักษณะกู้ห นี้ ศุภมัสดุ 1278 มีความบกพร่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในปี
ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2192) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 จึงทรงยกเลิกกฎหมาย
ลักษณะกู้หนี้ศุภมัสดุ 1278 เสีย และได้ทรงตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน ร.
ศ. 110 ขึ้นใช้บังคับแทน โดยมีส่วนอารัมภบทในการตรากฎหมายดังกล่าว ความว่า “มีพระบรมราช
โองการเหนือเกล้าฯ สั่งให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทววงษ์ วโร
ประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ นาข้อความขัดข้องขึ้นกราบบังคับทูลพระกรุณาว่า ทุกวันนี้
การค้าเจริญ รุ่งเรืองขึ้น กว่าเก่าก่อนโดยการที่ มีเกี่ยวข้องกับนานาประเทศแล้ ว และมีวิธีการเข้า
หุ้ น ส่ ว นเป็ น พวกเหล่ า และเจ้ าของทรัพ ย์สิ นทดรองทุน ให้ คนที่ มีแรงท าการค้าขายอเนกปริยาย
มาแล้ว และบรรดาการค้าขายก็ย่อมมีเวลาวัฒนะและหายนะตามกาลสมัยเหมือนการงานอื่นๆ บาง
คนบางพวกที่เคราะห์ร้ ายทาการค้าไปก็ขาดทุนโดยไม่ได้คิดฉ้อฉลผู้ใด เจ้าหนี้ที่ให้กู้ให้ยืมทรัพย์ไป
เห็ น ใจจริ งว่าลู กหนี้ เคราะห์ ร้ายแล้ ว ก็กรุณ าลดหย่อนผ่ อนเอาส่ วนทรัพ ย์คืนแต่น้อย พอควรแก่
กฎหมายและธรรมเนียมยุติธรรมที่เป็นอยู่ทั่วไปในประเทศอื่นๆเป็นอันมากแล้วก็ดี แต่เจ้าหนี้บางคน
มีใจโลภเหลือเกิน เห็นช่องที่กฎหมายเก่ามีอยู่ตามธรรมเนียมในโบราณกาล ก็คิดขัดขวางไม่ยอมคิด
ลดหย่อนผ่อนผันแก่ลูกหนี้ จะขืนเอาตามความในกฎหมายเก่านั้น ทาให้เกิดคดีมีถ้อยความค้างโรง
ศาลอยู่เป็นอันมาก ทั้งเป็นที่เดือดร้อนแก่ลูกหนี้ผู้มีความยากไร้ยิ่งนัก”7
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน ร.ศ. 110 มีเนื้อหาที่เป็นสาระสาคัญดังนี้8
1. ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทก็ดี มีสิทธิร้อง
ขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ไปตรวจบัญชีและจัดการรวบรวมทรัพย์สินและชาระหนี้สิน
ตามกระบวนการล้มละลายให้เสร็จสิ้นไป
2. ระหว่างการพิจารณา หากศาลเห็นสมควร จะเรียกประกันจากลูกหนี้ก็ได้ แต่
ห้ามกักขังจาจอง เว้นแต่จะมีเหตุผลว่าลูกหนี้จะหลบหนีหรือยักยอกทรัพย์
3. เมื่อเจ้าพนักงานจัดการล้มละลายเสนอบัญชีต่อศาล ให้ศาลแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน
ให้แก่เจ้าหนี้ มากและน้อยตามส่วน เมื่อได้แบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ให้ศาลพิพากษาว่า
ลูกหนี้ล้มละลายใช้หนี้เสร็จสิ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วหนี้เป็นอันเลิกกัน
4. แต่เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องร้องได้อีก ในเมื่อต่อมาปรากฏว่ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดใน
3 ประการดังต่อไปนี้ คือ
4.1 ลูกหนี้ทาการทุจริต ปิดบังเอาทรัพย์ไว้

7

หลวงสารกิจปรีชา, กฎหมายลักษณะล้มละลาย, ดุลพาห 1, กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สานักงาน
ส่งเสริมงานตุลาการ, กันยายน 2497, หน้า 9.
8 ปรีชา พาณิ ชวงศ์ , กฎหมายล้ม ละลาย, กรุงเทพฯ: บริษั ท ศรีส มบั ติ ก ารพิ มพ์ จ ากั ด , 2529, หน้ า 11 – 13; อ้ า งแล้ ว
เชิงอรรถที่ 4, หน้า 5.
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4.2 ลูกหนี้ทาการฉ้อโกงอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเจ้าหนี้ยังไม่ทราบในเวลาที่
ศาลพิจารณาคดีล้มละลาย
4.3 ลูกหนี้มีทรัพย์สินขึ้นอีกภายหลังล้มละลาย
เมื่อพิจารณาสาระสาคัญตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว สามารถสรุปหลักการของกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวได้ดังนี้
1. ลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ตนเป็น
บุคคลล้มละลายได้โดยสมัครใจ
2. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการไม่อนุญาตให้เจ้าหนี้บังคับชาระหนี้เอา
แก่เนื้อตัวร่างกายของลูกหนี้ได้อีกต่อไป
3. ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้ในการที่จะได้รับชาระหนี้ภายหลังศาลพิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลาย หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินขึ้นอีก
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน ร.ศ. 110 นี้
บัญญัติการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้เฉพาะกรณีลูกหนี้ร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจ
เท่านั้น แต่มิได้ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการฟ้องร้องให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่อย่างใด จึงส่งผลให้ลูกหนี้ที่
ทุจริตมีโอกาสฉ้อโกงเจ้าหนี้ได้โดยการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่นจนหมด แล้วจึง
ร้องขอให้ตนเองล้มละลาย หรือโดยการให้ เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย ทาให้เจ้าหนี้รายอื่นไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม การกระทาดังกล่าวนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้แล้ว ยังส่งผลเสียแก่
ลูกหนี้ที่สุจริตด้วย กล่าวคือ ทาให้เจ้าหนี้ไม่มีความไว้วางใจในตัวลูกหนี้ ส่งผลให้ไม่มีผู้ใดยอมเปิด
เครดิตให้กู้ยืม ลูกหนี้ที่สุจริตจึงหมดโอกาสในการกู้ยืมเงินมาเพื่อประกอบธุรกิจของตนต่อไป9

1.3 พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 127
เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน ร.ศ. 110 มีความบกพร่องดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว ในปี ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 จึง
ทรงยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ลั ก ษณะกู้ ห นี้ ยื ม สิ น ร.ศ. 110 เสี ย และได้ ท รงตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย ร.ศ. 127 ขึ้ น ใช้ บั งคั บ แทน โดยมี ส่ ว นอารัม ภบทในการประกาศใช้
กฎหมายดังกล่าวความว่า “มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดารัสเหนือเกล้าฯให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตามพระราชบัญญัติ
ลั ก ษณกู้ ห นี้ ยื ม สิ น รั ต นโกสิ น ทร์ศ ก 110 นั้ น ลู ก หนี้ จ ะร้ อ งต่ อ ศาลขอให้ ตั ด สิ น ว่ า ตนเปนคน
ล้มละลาย แลให้ศาลเฉลี่ยทรัพย์สมบัติให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้ แต่เมื่อลูกหนี้ไม่ร้องขอต่อศาลแล้ว
เจ้าหนี้ก็ไม่มีอานาจที่จะร้องฟ้องให้ลูกหนี้นั้นล้มละลายบ้าง โดยการค้าขายซึ่งเจริญขึ้นในเวลานี้ ก็มี
9

ทวี กสิยพงศ์, คาอธิบายพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พร้อมด้วยประมวลระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
บังคับคดีล้มละลาย, กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2523, หน้า 8.
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ช่องที่ลูกหนี้จะบิดพลิ้วฉ้อโกงไม่ยินยอมล้มละลาย หรืออาจจะยักยอกทรัพย์สมบัติของตนโอนให้ผู้
หนึ่งผู้ใดหรือใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่บางคนโดยเต็มจานวนดังนี้ จึงเปนที่ทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบลูกหนี้
แลจะเปนที่ฝืดเคืองแก่การค้าขาย ไม่สมแก่กาลสมัย เพราะฉะนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบั ญ ญัติกู้ห นี้ยืมสินปี 110 ซึ่งยังบกพร่องอยู่เพื่อพ่อค้าพานิช แลไพร่ฟ้าข้า
แผ่น ดินจะได้รับความยุติธรรมทั่วหน้ากันดังต่อไปนี้ …”10 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติ
เพียง 10 มาตราเท่านั้น โดยมีหลักกฎหมายที่สาคัญดังต่อไปนี้11
1. เจ้าหนี้ฝ่ายเดียวมีสิทธิฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย
2. หนี้ต้องมีจานวนแน่นอน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
3. ลูกหนี้มีสิทธินาพยานหลักฐานเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ว่าตนสามารถชาระหนี้ได้ หาก
ลูกหนี้นาสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ได้ก็ให้ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
4. เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องส่งบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน พร้อมทั้งสรรพเอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าพนักงาน กับทั้งต้องทาคาชี้แจงเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของตนด้วย
5. ศาลมีอานาจเพิกถอนการฉ้อฉล และการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย
6. การอุทธรณ์ในคดีล้มละลายไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับคดี โดยศาลจะต้อง
บังคับคดีตามคาพิพากษาที่ให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยทันที ทั้งนี้ห้ามมิให้เฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อชาระ
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

1.4 พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 130
ในปี ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) ได้ มี ก ารยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย ร.ศ. 127 ที่ มี
บทบัญญัติเพียง 8 มาตราเสีย และตราพระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 130 ขึ้นใช้บังคับแทนเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมในขณะนั้นมากยิ่งขึ้น โดยมีต้นแบบมาจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ
พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 130 มีหลักกฎหมายที่สาคัญดังต่อไปนี้12
1. ลูกหนี้มีสิทธิประนอมหนี้ได้
2. ลูกหนี้ที่สุจริตมีสิทธิร้องขอให้ปลดตนเองจากการล้มละลายได้
3. กาหนดอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ให้ชัดเจนขึ้น
4. วางระเบียบวิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และวิธีการพิสูจน์หนี้ของเจ้าหนี้
5. กาหนดบทลงโทษแก่ลูกหนี้ที่ทุจริต
10

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 หน้า 307 – 309 ลงวันที่ 14 มิถุนายน ร.ศ. 127.
พงศ์เทพ หาญนาคะเจริญ , การล้ ม ละลายโดยสมั ครใจของบุ คคลธรรมดา, วิทยานิพ นธ์ นิติศาสตร์มหาบั ณ ฑิ ต ,
กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548, หน้า 29 – 30; อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, หน้า 5.
12 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, หน้า 30; อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, หน้า 5.
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พระราชบั ญญัติล้มละลาย ร.ศ. 130 ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบางมาตรา ในปี พ.ศ. 2470
โดยพระราชบัญญัติลักษณะล้มละลายแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2470 และในปี พ.ศ. 2474 โดย
พระราชบัญญัติลักษณะล้มละลายแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2474
การที่พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 130 ได้ใช้มาเป็นเวลาช้านาน กล่าวคือ เกือ บ 30 ปี
เช่นนี้ ย่อมมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขหลายประการ เช่น มีข้อติดขัดในการปฏิบัติอยู่หลายอย่าง หรือ
เหตุ ก ารณ์ บ้ านเมื อ งเปลี่ ย นแปลงเจริญ ขึ้ น กฎหมายลั ก ษณะอื่ น ๆในสมั ย เดี ย วกั น ก็ ได้ แ ก้ ไขไป
หมดแล้ว จึงควรจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและทันสมัย ฉะนั้นถึง พ.ศ. 2483
จึงได้บัญญัติกฎหมายล้มละลายขึ้นใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้13

2. ยุคที่สอง (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2483 จนถึงก่อนปี พ.ศ. 2541)
กฎหมายล้ ม ละลายในยุ ค ที่ ส องนี้ คื อ ช่ ว งตั้ ง แต่ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 จนถึงช่วงก่อนมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มกฎหมายล้มละลายในส่วนของการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ กฎหมายล้มละลายในยุคนี้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองฝ่ายลูกหนี้มากยิ่งขึ้น โดย
กฎหมายล้มละลายของไทย ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้ น คื อ Bankruptcy Act 1914 ทั้ งนี้ ก ฎหมายล้ ม ละลายที่ ใช้ บั งคั บ ในยุ ค ที่ ส องนี้ ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมสองครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่หนึ่ง
ในปี พ.ศ. 2511 โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 และและครั้งที่สองในปี พ.ศ.
2526 โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 วิวัฒนาการของกฎหมายล้มละลายใน
ยุคที่สองนี้มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

2.1 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
ในปี พ.ศ. 2483 สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ มี ก ารลงมติ ว่ า สมควรปรั บ ปรุงกฎหมายว่ าด้ ว ย
ลักษณะล้มละลายเสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล รัชการที่ 8 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ขึ้น
ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.
130 พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะล้ ม ละลายแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช 2470 และพระราชบั ญ ญั ติ
ลักษณะล้มละลายแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2474
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มีหลักกฎหมายที่สาคัญดังต่อไปนี้14
1. แบ่งเจ้าหนี้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เจ้าหนี้มีประกันและเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
2. เจ้าหนี้ไม่มีประกันจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ
13
14

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, หน้า 15.
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, หน้า 31; อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, หน้า 6.
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(1) ลูกหนี้มีหนี้สินพ้นตัว และ
(2) ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวเป็นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
พันบาท หรือเป็นหนี้เจ้าหนี้หลายคนซึ่งเข้าชื่อกันเป็นโจทก์เป็นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพัน
บาท และ
(3) หนี้ นั้ นอาจกาหนดจานวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้น จะถึงกาหนด
ชาระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
3. เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ
(1) มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชาระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้
เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และ
(2) กล่าวในฟ้องว่า ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลักประกันเพื่อ
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องซึ่งเมื่อหักกับจานวนหนี้ของตนแล้ว
เงินยังขาดอยู่เป็นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท
4. หากศาลพิจ ารณาได้ความตามข้อ 2. หรือข้อ 3. ศาลจะมีคาสั่ งพิทักษ์ ทรัพ ย์
ลูกหนี้ เด็ดขาดก่อนโดยยั งไม่พิพ ากษาให้ ลู กหนี้ล้ มละลาย เพื่อให้ ลู กหนี้มีโอกาสประนอมหนี้กับ
บรรดาเจ้าหนี้ก่อน
5. เจ้ าหนี้ ไม่มีป ระกันต้องยื่นคาร้องขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพ ย์
ภายในกาหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคาสั่งพิทั กษ์ทรัพย์เด็ดขาด ส่วนเจ้าหนี้มีประกันจะยื่น
คาร้องขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายหรือไม่ก็ได้ โดยหากเจ้าหนี้มีประกันไม่ยื่นคาขอรับชาระหนี้
เจ้าหนี้ดังกล่าวก็ยังมีสิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์หลักประกันได้ แต่หากเจ้าหนี้ดังกล่าวประสงค์จะขอรับ
ชาระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว ก็ต้องยื่นคาร้องขอรับชาระหนี้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เมื่อยินยอมสละทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้
ทั้งหลายแล้ว ขอรับชาระหนี้ได้เต็มจานวน
(2) เมื่อได้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับชาระหนี้
สาหรับจานวนที่ยังขาดอยู่
(3) เมื่อได้ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันแล้ว ขอรับชาระหนี้สาหรับจานวนที่ยังขาดอยู่
(4) เมื่อตีราคาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับชาระหนี้สาหรับ
จานวนที่ยังขาดอยู่ ในกรณีเช่นนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจไถ่ถอนทรัพย์สินตามราคานั้นได้
ถ้าเห็นว่าราคานั้ นไม่สมควร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจขายทรัพย์สินนั้นตามวิธีการที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้ตกลงกัน ถ้าไม่ตกลงกัน จะขายทอดตลาดก็ได้แต่ต้องไม่ให้เสียหาย
แก่เจ้าหนี้นั้นและเจ้าหนี้หรือเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ทรัพย์มีอานาจเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดได้
เมื่อขายได้เงินเป็นจานวนสุทธิเท่าใด ให้ถือว่าเป็นราคาที่เจ้าหนี้ได้ตีมาในคาขอ
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6. ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ถู ก พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ มี อ านาจจั ด การ
ทรัพย์สินของลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียว และเป็นผู้รวบรวมทรั พย์สินของลูกหนี้โดยการยึด อายัด ทวงหนี้
และเพิกถอนการฉ้อฉล การโอนทรัพย์สินและการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้ เพื่อนามาจาหน่ายและแบ่งเงิน
ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัดส่วน
7. ให้ เจ้ าพนั กงานพิทักษ์ท รัพย์เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย

2.2 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดย
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 ซึ่งมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม คือ เนื่องจากค่า
ของเงินในปัจจุบันแตกต่างไปจากเมื่อสมัยก่อนเป็นอันมาก จึงควรแก้ไขกาหนดจานวนหนี้ที่จะฟ้อง
คดีล้มละลายให้สูงขึ้น โดยแก้ไขจากไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท เป็นไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาท กับแก้ไข
จานวนเงินวางศาลและค่าธรรมเนียมบางอย่างให้เหมาะสม และโดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิก
ถอนการกระทาของลูกหนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินยังไม่รัดกุม จึงสมควรแก้ไขด้วย

2.3 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
ในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดย
พระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม คือ เนื่องจาก
กฎหมายที่ ใช้ บั งคั บ อยู่ ในปั จ จุ บั น ได้ กาหนดเกี่ ยวกั บ จานวนเงิน ที่ เจ้าหนี้ มี สิ ท ธิจ ะฟ้ อ งลู ก หนี้ ให้
ล้มละลายได้จะต้องเป็นหนี้อยู่ไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาทและเนื่องจากในปัจจุบันค่า ของเงินบาทตกต่า
ลงมาก สมควรกาหนดจานวนเงินที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้เสียใหม่ โดยจะฟ้องได้ต่อเมื่อ
ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจานวนไม่น้อยกว่าห้า
หมื่นบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้ เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน เป็นจานวนไม่
น้อยกว่าห้าแสนบาท

3. ยุคที่สาม (ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน)
กฎหมายล้มละลายในยุคที่สามนี้ คือ ช่วงตั้งแต่ที่มีการตรากฎหมายล้มละลายเกี่ยวกับการ
ฟื้น ฟูกิจการของลูกหนี้ จนถึงปัจจุบัน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายล้ มละลายเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้เป็ นพั ฒ นาการสาคัญของกฎหมายล้มละลายของไทย ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการ
คุ้มครองลูกหนี้ มากยิ่งขึ้น และเปิ ดโอกาสให้ลูกหนี้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูกิจการของตนเองและรักษา
กิจการของตนเองเอาไว้ได้โดยที่ไม่ต้องล้มละลายหรือชาระบัญชีตามหลักกฎหมายล้มละลายปกติ
กฎหมายล้มละลายที่ใช้บังคับในยุคที่สามนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่ง
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ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมสี่ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ห นึ่งในปี พ.ศ. 2541 โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2542 โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2542 ครั้งที่ส ามในปี พ.ศ. 2543 โดยพระราชบัญญั ติล้ มละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และครั้ง
ล่ าสุ ดในปี พ.ศ. 2547 โดยพระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2547 โดยมี ส าระส าคั ญ
ดังต่อไปนี้

3.1 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดย
พระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม คือ เนื่องจาก
บทบั ญ ญั ติบ างมาตราของพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศัก ราช 2483 ไม่ เหมาะสมกั บ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลประสบปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงินชั่วคราว อันควรได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ประสงค์จะให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงิ น แก่ ลู ก หนี้ เพื่ อ ให้ ลู ก หนี้ มี โ อกาสได้ ฟื้ น ฟู กิ จ การ แต่ เนื่ อ งจากมาตรา 94 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 บัญญัติให้เจ้าหนี้ที่ยอมให้ลูกหนี้ก่อหนี้ขึ้นโดยรู้อยู่แล้ว
ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีสิทธิขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย อันเป็นเหตุให้ไม่มีสถาบันทาง
การเงิน หรือเอกชนรายใดยิน ยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่ ประสบปัญ หาสภาพ
คล่องทางการเงินชั่วคราว ลูกหนี้จึงต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย ทั้งๆที่กิจการของลูกหนี้อยู่ในสภาพ
ที่จะฟื้นฟูได้ หากได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน สมควรที่จะมีบทบัญญัติคุ้มครองการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ชั่วคราวเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาส
ได้ฟื้นฟูกิจการได้ซึ่งจะช่วยเจ้าหนี้ให้มีโอกาสรับชาระหนี้อย่างเป็นธรรมด้วย อันจะเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจและการค้าของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 3 เพื่อเพิ่มหมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจ การของลู ก หนี้ นั้ น เป็ น การเพิ่ ม เติ ม หลั ก การใหม่ ที่ มี แ นวความคิ ด แตกต่ างจากกระบวนการ
ล้มละลายที่มีอยู่แต่เดิม กล่าวคือ แต่เดิมหากลูกหนี้มีหนี้สินล้ นพ้นตัว เจ้าหนี้ก็มีสิทธิฟ้องให้ลู กหนี้
ดังกล่าวล้มละลายได้ และหากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะจัดการ
รวบรวมทรัพย์สิน ของลูกหนี้และนาทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาแบ่งให้ แก่
เจ้าหนี้ตามสัดส่วน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการชาระหนี้สินและกิจการที่คั่งค้าง
อยู่ให้เสร็จสิ้นไปอันส่งผลให้กิจการของลูกหนี้ที่กาลังดาเนินอยู่ (Going Concern) ต้องสิ้นสุดลง ทา
ให้ ต้องสูญเสียมูลค่าทางธุรกิจของกิจการดังกล่าวไป ส่งผลกระทบต่อทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้และสังคม
โดยรวม กล่าวคือ ลูกหนี้ก็ต้องสูญเสียกิจการของตน เจ้าหนี้ก็อาจได้รับชาระหนี้ในปริมาณน้อย และ
สังคมก็ต้องเกิดภาวะการว่างงานในปริมาณสูงขึ้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้หากเปิดโอกาสให้ ลูกหนี้ได้แก้ไข
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วิกฤตทางด้านการเงิน โดยการปรับโครงสร้างองค์กร เช่น ยุบรวมแผนกต่างๆในองค์กร เลิ กจ้าง
พนักงานส่วนที่ไม่จาเป็ น หรือปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ขยายเวลาการชาระหนี้ ลดหนี้สินให้อยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ ลู กหนี้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ก็ย่อมจะส่งผลดีต่อทั้งลูกหนี้
เจ้าหนี้ และสังคมโดยรวมมากกว่าการที่นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องล้มละลายไป ด้วยเหตุนี้จึงมีการ
บั ญ ญั ติ กฎหมายว่าด้ว ยการฟื้ น ฟู กิจ การขึ้น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาดั งกล่ าวซึ่ งถือ เป็ น การแก้ ไขกฎหมาย
ล้มละลายครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีกระบวนพิจารณาโดยสังเขปดังนี้15
1. บุ คคลตามมาตรา 90/4 ยื่น คาร้อ งขอต่ อศาลให้ ฟื้ นฟู กิจ การของลู กหนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90/3 กล่ าวคือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียว
หรือหลายคนรวมกันเป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม และมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เมื่อศาลมี
คาสั่ งรับคาร้องขอแล้ว ศาลจะไต่สวนคาร้องขอและมีคาสั่ ง โดยหากศาลไต่ส วนได้ความจริงตาม
มาตรา 90/3 และมีเหตุอันสมควรที่จะฟื้นฟูกิจการและผู้ร้องขอได้ยื่นคาร้องขอโดยสุจริต ศาลก็จะมี
คาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
2. เมื่อศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว ศาลก็จะมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผน โดยหากมีการ
เสนอผู้ทาแผนโดยผู้ร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการเพียงฝ่ายเดียวและศาลเห็นสมควรตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้ทาแผน ศาลก็จะมีคาสั่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทาแผน ตามมาตรา 90/17 วรรคหนึ่งตอนต้น แต่ถ้า
ศาลเห็นว่าบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอไม่สมควรเป็นผู้ทาแผนก็ดี หรือลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้คั ดค้านเสนอ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทาแผนด้วยก็ดี ให้ศาลมีคาสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลาย
โดยเร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อพิ จ ารณาเลื อ กว่าบุ ค คลใดสมควรเป็ น ผู้ ท าแผน ตามมาตรา 90/17 วรรคหนึ่ ง
ตอนท้าย ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทาแผน ถ้าที่ประชุมมี มติเลือกผู้ทาแผนได้และ
ศาลเห็นชอบด้วย ให้ศาลตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทาแผน ตามมาตรา 90/17 วรรคสามตอนต้น
ในกรณีที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่มีการตั้งผู้ทาแผน ให้ศาลมีคาสั่งตั้งบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนหรือผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราวมีอานาจหน้าที่จัดการกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปภายใต้การกากับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนกว่าจะมีการตั้งผู้ทา
แผน ในระหว่างที่ไม่ส ามารถมีคาสั่งตั้งผู้บริหารชั่วคราวได้ ให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจ
จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ชั่วคราว ตามมาตรา 90/20 วรรคหนึ่ง
3. หลั งจากที่ศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผนแล้ ว ผู้ ทาแผนจะดาเนินการจัดกิจการและ
ทรัพย์สิน แทนลูกหนี้ และจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อกาหนดว่าจะดาเนินกิจการของลูกหนี้ต่อไป

15

เอื้อน ขุนแก้ว, กฎหมายฟื้นฟูกิจการ, พิมพ์ครั้งที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม), กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จากัด,
2556, หน้า 8 – 9.
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อย่างไร เมื่อทาแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จแล้ว ผู้ทาแผนก็จะส่งแผนฟื้นฟูกิจการนั้นให้แ ก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติพิเศษตามมาตรา 90/46 ยอมรับแผน
4. เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติพิเศษยอมรับแผนแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะ
รายงานไปยังศาลเพื่อให้ศาลนัดพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ ได้
ยอมรับมาแล้วหรือไม่ โดยหากศาลเห็นว่า
(1) แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42
(2) ข้อเสนอในการชาระหนี้ไม่ขัดต่อมาตรา 90/42 ตรี และในกรณีที่มติ
ยอมรั บ แผนเป็ น มติ ต ามมาตรา 90/46 (2) ข้ อเสนอในการช าระหนี้ ต ามแผนนั้ น จะต้ อ งเป็ น ไป
ตามลาดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เว้นแต่เจ้าหนี้นั้นจะให้ความ
ยินยอม และ
(3) เมื่อการดาเนินการตามแผนสาเร็จจะทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ไม่น้อย
กว่ากรณี ที่ศาลมีคาพิ พากษาให้ ลู กหนี้ ล้ มละลาย ศาลก็จะมีคาสั่งเห็ นชอบด้วยแผน ตามมาตรา
90/58 วรรคหนึ่ง
5. เมื่อศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนตามมาตรา 90/58 วรรคหนึ่งแล้ว ศาลจะแจ้ง
คาสั่งนั้นแก่ผู้บริหารแผนที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/42 วรรคหนึ่ง (7) และผู้ทาแผน
โดยไม่ชักช้า และบรรดาสิ ทธิและอานาจหน้าที่ของผู้ ทาแผนก็จะตกเป็ นของผู้ บริห ารแผนตั้งแต่
ผู้บริหารแผนได้ทราบคาสั่งศาล ตามมาตรา 90/59 วรรคหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารแผนก็จะมีหน้าที่ดาเนิน
กิจการของลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น และเมื่อผู้บริหารแผนดาเนินการตามแผนจนเป็นผลสาเร็จ
แล้วศาลก็จะมีคาสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา 90/70 ซึ่งจะมีผลตามมาตรา 90/75

3.2 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดย
พระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม คือ เนื่องจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยล้มละลายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซึ่งกาหนดจานวนเงินที่เจ้าหนี้มีสิทธิ
จะฟ้องลู กหนี้ ให้ ล้มละลายได้ รวมทั้งจานวนเงินที่ต้องวางประกันค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใน
ขั้นตอนต่างๆ และราคาของทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันสมควรแก้ไขให้เหมาะสม รวมทั้ง
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนามาแบ่งให้ แก่
เจ้าหนี้ และมาตรการในการรวบรวมและจาหน่ายทรัพย์สินที่กาหนดไว้ยังไม่ครอบคลุมถึง ทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นของสามีลูกหนี้ นอกจากนี้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และกระบวนการล้มละลายบางประการยังไม่เอื้ออานวยต่อการแก้ไขปัญหา
การดาเนินธุรกิจ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในส่วน
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ที่เกี่ยวกับการลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ การใช้ดุลพินิจของศาลในการเห็นชอบด้วยแผน อานาจ
ของผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิก
ถอนนิติกรรมที่ได้กระทาไปแล้วในกระบวนการล้มละลาย และกระบวนการฟื้นฟูกิจการ นอกจากนั้น
ได้แก้ไขในเรื่องลาดับ บุริมสิทธิในคดีล้มละลาย โดยกาหนดให้เงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่
ได้ทาให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างมีลาดับบุริมสิทธิเดียวกันกับเงินค่าภาษีอากร และเนื่องจากมีการจัดตั้ง
ศาลล้มละลายเพื่อพิจารณาคดีล้มละลายโดยเฉพาะ สมควรยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายให้สอดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ด้วย

3.3 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดย
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม คือ โดยที่มาตรา
275 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาล
ยุ ติ ธ รรมกาหนดให้ ส านั ก งานศาลยุ ติธ รรมเป็ น หน่ ว ยงานธุรการอิ ส ระของศาลยุ ติ ธ รรม แต่ มิ ได้
กาหนดให้ ก รมบั งคั บ คดี เป็ น หน่ ว ยงานธุรการของศาลยุ ติ ธ รรม กรมบั งคั บ คดี จึ งยั งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม ดังนั้ นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 ในส่ ว นที่ เกี่ย วกั บ สถานะของเจ้ าพนั ก งานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพการณ์
ดังกล่าว

3.4 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547
และในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
โดยพระราชบั ญญั ติล้ มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 ซึ่งมี เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม คือ โดยที่
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลายในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดให้ลูกหนี้พ้นจากการล้มละลาย
โดยผลของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังขาดความชัดเจน ทาให้เกิดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับผล
ของการพ้นจากการล้มละลาย โดยเฉพาะการจัดการทรั พย์สินของลูกหนี้ อย่างไรก็ตามหลักการของ
บทบั ญญัติในเรื่องนี้เป็ นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลล้มละลายที่สุจริตได้มีโอกาสพ้นจากการเป็น
บุคคลล้มละลาย สมควรคงหลักการดังกล่าวไว้ โดยยกเลิกบทบัญญัติเดิมและนามากาหนดเพิ่มเป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย นอกจากนี้ บทบัญญัติที่กาหนดให้
บุคคลล้มละลายอาจร้องขอให้ศาลมีคาสั่งปลดจากล้มละลายได้ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบันนั้น ยังขาด
ความชัดเจนแน่นอนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่ละกรณี จึงสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ศาลจะสั่งปลด
จากล้มละลายให้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันแก่ บุคคลล้มละลายว่าหากดาเนินการตามที่กฎหมาย
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ก าหนดแล้ ว จะสามารถได้ รั บ การปลดจากล้ ม ละลาย และเพื่ อ ให้ บ ทบั ญ ญั ติ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ
ค่าธรรมเนียมในคดีล้มละลายที่ใช้บังคับอยู่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สมควร
ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จากวิวัฒนาการของกฎหมายล้มละลายทั้งสามยุคดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากฎหมายล้มละลาย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแนวความคิดให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละยุคแต่ละสมัย จากเดิมที่เคยมีแนวความคิดในการคุ้มครองเจ้าหนี้แต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่คุ้มครอง
ลูกหนี้ โดยมองว่าลูกหนี้เป็นเพียง “วัตถุแห่งสิทธิ (Object of Right)” ที่เจ้าหนี้อาจบังคับเอาแก่เนื้อ
ตัวร่างกายโดยการทรมานเพื่อให้ชาระหนี้ หากในที่สุดแล้วลูกหนี้ยังไม่ชาระหนี้อีก เจ้าหนี้ก็มีสิทธินา
ตัวข้าทาสบริวารและคนในครอบครัวของลูกหนี้ รวมทั้งตัวลูกหนี้เอง ออกขายลงเป็นทาสเพื่อนาเงิ น
มาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ มาเป็นการยอมรับว่าลูกหนี้เป็น “ประธานแห่งสิทธิ (Subject of Law)” ที่
กฎหมายต้องคุ้มครอง จนนาไปสู่การตัดสิทธิในการที่เจ้าหนี้จะบังคับเอาแก่เนื้อตัวร่างกายของลูกหนี้
นั้นออกไปเสีย อีกทั้งยังได้บัญญัติกฎเกณฑ์ในเรื่อง “คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด” ซึ่งเป็นกระบวนการ
ก่ อ นที่ ลู ก หนี้ จ ะถู ก ศาลพิ พ ากษาให้ ต กเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย โดยเปิ ด โอกาสให้ ลู ก หนี้ มี สิ ท ธิข อ
ประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เสียก่อน หากลูกหนี้ขอประนอมหนี้สาเร็จ ลูกหนี้ก็จะไม่ถูกพิพากษาให้ต้องตก
เป็ น บุ คคลล้มละลายแต่อย่างใด อันเป็นการรักษาสถานะเดิม (Status Quo) ของตนไว้ และเมื่อ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจได้พัฒนาขึ้น กระบวนการล้มละลายที่มีอยู่แต่เดิมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ชาระหนี้สินของลูกหนี้ให้เสร็จสิ้นไปด้วยการนาทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดและนาเงินที่
ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นมาแบ่งชาระให้แก่เจ้าหนี้ในอัตราส่วนที่เท่าเทียมกัน
(Pari Passu) อันเป็นหลักการล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดาก็ย่อมไม่เหมาะสมหากลูกหนี้นั้นมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการทางธุรกิจ ส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากจะส่งผล
กระทบต่อทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้และสังคมโดยรวม กล่าวคือ การที่ลูกหนี้ดังกล่าวต้องถูกจัดกิจการและ
ทรั พ ย์ สิ น ในคดี ล้ ม ละลายย่ อ มท าให้ เจ้ า หนี้ ได้ รั บ ช าระหนี้ ในจ านวนน้ อ ย เพราะการบั งคั บ คดี
ล้มละลายนั้นกฎหมายมุ่งต่อการนาทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดแบ่ งให้ แก่บ รรดาเจ้าหนี้ทั้ งหลาย โดยมิ ได้คานึ งถึงการรักษามูล ค่ าของทรัพ ย์สิ น
ดังกล่าว ซึ่งอาจมีการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ไปในลักษณะแยกชิ้นกัน ทาให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมี
มูลค่าต่ากว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ลูกหนี้ก็ต้องสูญเสียกิจการของตนไป ซึ่งจะยิ่งเป็นการตอกย้า
ลูกหนี้ซึ่งประสบปัญหาทางการเงินให้หมดหนทางในการทามาหาได้มากยิ่งขึ้นไปอีก อีกทั้งการที่
กิจการของลูกหนี้ต้องยุติลงเช่นนี้ก็จะทาให้บรรดาลูกจ้างและพนักงานของลูกหนี้ต้องตกงาน อันจะ
ส่งผลกระทบไปถึงอัตราการว่างงานและสภาพเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการตรา
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ขึ้น เพื่อดารงกิจการของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าวไว้
ให้ลูกหนี้สามารถดาเนินกิจการของตนต่อไปได้ และเมื่อลูกหนี้สามารถดาเนินกิจการของตนต่อไปได้

Final Report 19
บทที่ 2 ประวัติกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย

โอกาสที่เจ้าหนี้จะได้รับการชาระหนี้ก็จะมีมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาลูกจ้างและพนักงานของ
ลูกหนี้ก็จะไม่ต้องตกงานทาให้ไม่ต้องกลายเป็นภาระแก่สังคมโดยรวมนั่นเอง
อย่ า งไรก็ ดี ก ฎหมายล้ ม ละลายของไทยในปั จ จุ บั น ยั งคงใช้ บั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษฉบับเดิม
คือ Bankruptcy Act 1914 แม้ว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายล้มละลายของไทยหลายครั้ง ก็ตาม
แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงการแก้ไขในรายละเอียดเท่านั้น ทั้งนี้กฎหมายล้มละลายในต่างประเทศใน
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นไปมากกว่ากฎหมายล้มละลายของไทยเป็นอัน
มาก โดยมี ห ลั ก การและแนวคิ ดเกี่ย วกั บการจั ด กิจ การและทรัพ ย์สิ น ของลู ก หนี้ การดาเนิน การ
เกี่ย วกับ กระบวนการล้ มละลายและการฟื้นฟู กิจการทั้ งในส่ ว นของบุ คคลธรรมดาและนิติบุ คคล
รวมทั้งกระบวนการอื่นนอกกระบวนการล้มละลาย ซึง่ แตกต่างไปจากทฤษฎีและหลักการแนวคิดเดิม
หลายประการ จึ งเป็ น การสมควรที่ จะมี การพิ จ ารณาปรับ ปรุงกฎหมายล้ ม ละลายของไทยเพื่ อ
ยกระดั บ กฎหมายล้ ม ละลายของไทยให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ทั้ งนี้ ควรพิ จ ารณาปรับ ปรุง
กฎหมายล้มละลายของไทยให้สอดคล้องกับแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลาย (Legislative Guide
on Insolvency Law) ของคณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยกฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศแห่ ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) ด้วย

บทที่ 3
มาตรฐานของกฎหมายล้มละลายในระดับสากล
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเป็นกฎหมายทางการค้าพาณิชย์ที่หลายประเทศ
ทั่วโลกต่างยอมรับว่าเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจและเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน
ภายในประเทศได้ เพื่อให้เจ้าหนี้มีโอกาสได้รับชาระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ และให้โอกาส
แก่ ลู ก หนี้ ในการหาทางออกเพื่ อ จั ด การปั ญ หาหนี้ สิ น ส าหรับ การกลั บ มาเริ่ ม ต้ น ใหม่ ได้ อี ก ครั้ ง
เพราะหากปล่อยให้ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้แล้ว ย่อมกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าหนี้
ลูกจ้างหรือพนักงานของลูกหนี้ นั้น ผู้ค้าประกัน ตลอดจนคู่ค้าของลูกหนี้ และจะส่งผลกระทบต่อไป
เป็นวงกว้างจนทาลายระบบเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุน กลไกของกฎหมายล้มละลายและ
การฟื้นฟูกิจการจึงมิได้คานึงถึงแต่ประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้อง
คานึงถึงปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายอื่นๆที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจด้วย
ในการพัฒนากฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น
จาเป็นต้องพิจารณาถึงมาตรฐานในระดับสากลควบคู่กันด้วย เพราะหากกฎหมายล้มละลายและการ
ฟื้นฟูกิจการของประเทศไทยมีความเป็นมาตรฐานในระดับสากลแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อผู้ลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในภาพรวม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องก็
ตาม ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) ได้จัดทาแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลาย (Legislative Guide on
Insolvency Law) โดยวางแนวทางในการพิ จารณากฎหมายล้ มละลายในแต่ ล ะเรื่องที่ เกี่ยวข้อ ง
ตลอดจนแนวทางที่ปรากฏในปั จจุบัน และข้อดีข้อเสียของแต่ล ะแนวทาง ประกอบข้อเสนอแนะ
สาหรับการร่างกฎหมายในเรื่องนั้นๆ และธนาคารโลก (The World Bank) ก็ได้วางหลักการสาคัญ
ส าหรับ กระบวนการล้ มละลายและการจัดการสิ ท ธิข องเจ้าหนี้ ที่มีป ระสิ ท ธิภ าพ (Principles for
Effective Insolvency and Creditor Rights System) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณา
มาตรฐานของกฎหมายล้มละลายของแต่ละประเทศ ในการประเมินและจัดทารายงานการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล (Reports on the Observance of Standards and Codes – ROSC) ดั ง นั้ น
จึงกล่าวได้ว่า หลักการตามมาตรฐานของกฎหมายล้มละลายที่องค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวได้วาง
ไว้นั้น สามารถนามาใช้ในการกาหนดทิศทางการพัฒนากฎหมายล้มละลายและการฟื้ นฟูกิจการของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลได้
อย่างไรก็ดี มาตรฐานที่ใช้กาหนดกรอบแนวทางในการพัฒ นานั้นอาจพิจารณาได้ 3 ด้าน
ได้แก่ (1) มาตรฐานในด้านเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมาย (2) มาตรฐานใน
ด้านกฎหมายสารบั ญญั ติที่กาหนดสิทธิและหน้าที่ของบุ คคลผู้ เกี่ยวข้องในกระบวนการ และ (3)

Final Report 21
บทที่ 3 มาตรฐานของกฎหมายล้มละลายในระดับสากล

มาตรฐานในด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กาหนดกลไกหรือกระบวนการจัดการคดี ซึ่งในบทนี้จะขอ
กล่าวถึงมาตรฐานของกฎหมายในเชิงวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์เป็นสาคัญ ส่วนมาตรฐานในแง่
ของกลไกทางกฎหมายทั้งสารบัญญัติและวิธีสบัญญัตินั้น จาเป็นต้องกล่าวถึงรายละเอียดของกลไก
ทางกฎหมายแต่ละเรื่องที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ จึงขอกล่าวถึงในบทที่เกี่ยวข้องต่อไป

1. แนวทางการร่างกฎหมายล้ ม ละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL Legislative
Guide on Insolvency Law)
1.1 ความเป็นมา
แนวทางการร่ า งกฎหมายล้ ม ละลายของ UNCITRAL นั้ น สื บ เนื่ อ งจากข้ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยกฎหมายการค้ าระหว่ า งประเทศแห่ ง สหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1999
ว่าคณะกรรมาธิการควรจะพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายโดยเฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้เป็น
นิติบุคคล เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างกลไกการจัดการหนี้สินของนิติ
บุคคล ต่อมามีการประชุมสารวจความเห็นเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวใน
เดื อ นธั น วาคม ค.ศ. 1999 โดยที่ ป ระชุ ม ดั ง กล่ า วให้ ค วามเห็ น ว่ า คณะกรรมาธิ ก ารควรจั ด ตั้ ง
คณะทางานชุดที่ 5 (ว่าด้วยเรื่องกฎหมายล้มละลาย) โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อชี้แจง
โดยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักและกลไกที่สาคัญเพื่อสร้างกระบวนการระหว่างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้และการจัดการภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างกระบวนการ
นอกศาล และแนวทางการร่ า งกฎหมายเพื่ อ เสนอแนวทางที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้
วัตถุประสงค์และกลไกดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาถึงทางเลือกที่อาจเป็นไปได้ และประโยชน์หรือ
โทษที่ อาจได้รั บ จากการเลื อกใช้แต่ล ะทางเลื อก ต่อมาในเดือนธัน วาคม ค.ศ. 2000 จึงมี การจัด
อภิ ป รายในระดับ นานาชาติเพื่ อ หาแนวทางและความเห็ น เรื่องวัต ถุป ระสงค์ห ลั ก และกลไกของ
กฎหมายล้มละลายที่ควรจะเป็น โดยเป็นการจัดอภิปรายร่วมกับ INSOL International และ The
International Bar Association1
ต่อมาคณะทางานชุดที่ 5 ได้ร่างแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายฉบับแรกขึ้นในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2001 และถูกนาไปปรับปรุงโดยจัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางดังกล่าว
คราวละ 1 สัปดาห์ รวม 7 ครั้ง ครั้งสุดท้ายจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004 โดยมีตัวแทน
จาก 36 ประเทศ สมาชิกของคณะกรรมาธิการ ตัวแทนจากประเทศอื่น และองค์กรระหว่างประเทศ
จานวนมาก และการพิจ ารณาร่างแนวทางดังกล่าวนั้นยังมีการทางานร่วมกับคณะทางานชุดที่ 6
(ว่าด้วยหลักประกัน) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติต่อหลักประกันในกระบวนการของกฎหมาย
1

UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, preface
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ล้มละลายนั้นมีความสอดคล้องกับแนวทางการร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่กาลังถูกพัฒนา
โดย UNCITRAL ในเวลาเดียวกัน2
การเจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับร่างแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายครั้งสุดท้ายนั้นจัดขึ้น
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 37 ของ UNCITRAL ในรั ฐ นิ ว ยอร์ ก ระหว่ า งวั น ที่ 14 ถึ ง 21 มิ ถุ น ายน
ค.ศ. 2004 และคณะกรรมาธิการมีมติรับรองแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายในการประชุมเมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2004 ต่อมาในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มีมติที่ 59/40
เมื่อวัน ที่ 2 ธัน วาคม ค.ศ. 2004 เพื่ อรับ ทราบและแสดงความชื่น ชมต่อ UNCITRAL ส าหรับ การ
ดาเนินการจัดทาแนวทางการร่างกฎหมายดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ น การกาหนดกรอบวัต ถุป ระสงค์ ห ลั ก และโครงสร้างของกฎหมาย
ล้ ม ละลายที่ ได้ ผ ลและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ว นที่ ส องเป็ น เรื่ อ งของบทบั ญ ญั ติ ส าคั ญ ของกฎหมาย
ล้มละลายที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ3
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการกาหนดแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายแล้ว มีการใช้กลไก
นิติบุคคลในการประกอบธุรกิจกันอย่างแพร่หลายมากขึ้ นทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่าง
ประเทศในรู ป แบบของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ในเครื อ (Enterprise Group) การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ในเครื อ
แพร่ ห ลายมากยิ่ งขึ้น สื บ เนื่ องจากเศรษฐกิจโลกมีการเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น จึงมีความส าคัญ ต่อ
การค้าพาณิ ช ย์ร ะหว่างประเทศ และหากการบริห ารกิจการของกลุ่ มธุรกิจในเครือผิดพลาด ไม่
เพีย งแต่จ ะต้องพิ จ ารณาว่ากลุ่ มธุรกิจทั้งกลุ่ มจะถูกปฏิบั ติในกระบวนการล้ มละลายอย่างไร แต่
จะต้องมีกลไกการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้ มีบางประเทศถือว่ากลุ่มธุรกิจใน
เครือนั้นเป็นนิติบุคคลเดียวหากเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย ในขณะที่แนวทางการร่าง
กฎหมายฉบับเดิมนั้นยังไม่เคยพิจารณาในเรื่องนี้ จึงมีการร่างแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายใน
ส่วนที่ 3 ขึ้น เพื่อเพิ่มเติมจากแนวทางฉบับเดิม โดยมีสาระสาคัญเพื่อเพิ่มเติมกลไกในเรื่องของการ
ปฏิบัติต่อกลุ่มธุรกิจในเครือในกระบวนการล้มละลาย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีมติรับรองแนวทางการ
ร่างกฎหมายล้มละลายในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 ต่อมาในการประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติที่ 65/24 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เพื่อรับทราบและแสดง
ความชื่นชมต่อ UNCITRAL สาหรับการดาเนินการจัดทาแนวทางการร่างกฎหมายดังกล่าว4
ต่อมาคณะทางานมีความเห็นว่ากลไกของการจัดการภาวะหนี้สินของลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากการสร้างกลไกทางกฎหมายในการแก้ไขจัดการปัญหาทางการเงินของกิจการลูกหนี้ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการล้มละลายแล้ว จาเป็นต้องเปิดช่องให้ตรวจสอบถึง
ต้นเหตุหรือพฤติการณ์อันนามาสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวของกิจการด้วย โดยเฉพาะการดาเนินการของ
2

Ibid.
Ibid.
4 UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency Law Part Three: Treatment of Enterprise Groups in
Insolvency, (New York : United Nations, 2005), p.113-114.
3

Final Report 23
บทที่ 3 มาตรฐานของกฎหมายล้มละลายในระดับสากล

กรรมการของนิติบุคคลในช่วงก่อนจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ซึ่งแนวทางการร่างกฎหมายที่
ได้จัดทาไปแล้วนั้น ได้กล่าวถึงไว้เฉพาะการดาเนินการของกรรมการเมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
แล้วเท่านั้น มิได้กล่าวถึงการดาเนินการของกรรมการในช่วงเวลาใกล้ชิดกับภาวะจะเกิดหนี้สินล้นพ้น
ตัว และหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาเช่นนั้น และการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการเปิดเผยปัญหา
ทางการเงินของบริษัทในช่วงเวลาที่เหมาะสมมี ส่วนสาคัญที่จะช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือ
ชาระบัญชีของลูกหนี้เป็นผลสาเร็จ และทาให้กลไกของการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ผลอีกทางหนึ่งด้วย
จึงมีการร่างแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายในส่วนที่ 4 ขึ้น เพื่อเพิ่มเติมจากแนวทางฉบับเดิม
โดยมีสาระสาคัญเพื่อเพิ่มเติมกลไกในเรื่องหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับภาวะหนี้สินล้น
พ้นตัว ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีมติรับรองแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายในการประชุมเมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 20135

1.2 วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายล้มละลายที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพกับการหา
จุดสมดุลที่เหมาะสม
ถึงแม้ว่าหลายประเทศจะมี แนวทางของกระบวนการล้ มละลายที่ แตกต่างกันไป แต่ก็ มี
ความเห็นพ้องตรงกันว่าบทบัญญัติของกฎหมายล้มละลายที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะมีการ
เลือกใช้รูปแบบอย่างไร ควรจะต้องมีกรอบวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.2.1 การสร้ างความแน่ นอนให้ เกิดขึ้ นในตลาดเพื่ อส่ งเสริมเสถียรภาพและการ
เจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ โดยกฎหมายล้ มละลายและหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ การปฏิ บั ติต าม
กฎหมายมีส่วนสาคัญที่จะส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างของธุรกิจและการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ปิดกิจการและการโอนสินทรัพย์ของธุรกิจที่ประสบปัญหา ตลอดจนอานวยความสะดวกในการจัดหา
เงินทุนสาหรับการเริ่มต้นใหม่ของธุรกิจ รวมทั้ง ช่วยประเมินความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อได้ ทั้งนี้
จาเป็นต้องมีการดาเนินการตามวัตถุประสงค์หลักที่กาหนดไว้เพื่อเสริมสร้างความแน่นอนในตลาด
และส่งเสริมเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ6
1.2.2 การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ให้ สู ง ที่ สุ ด ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการ
ล้มละลายย่อมมีแรงจูงใจที่จะทาให้ทรัพย์สินมีมูลค่าสูงที่สุด เพื่อช่วยให้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยรวม
ได้มากยิ่งขึ้นและลดภาระของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ การจะบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่ องนี้มัก
เกิดจากกลไกสร้างความสมดุลระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลาย ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการยกเลิกเพิกถอนธุรกรรมที่ผ่านมา สามารถทาให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเจ้าหนี้จะได้รับการ
ปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยการเอามูลค่าของ
5

UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency Law Part Four: Directors’ Obligations in The Period
Approaching Insolvency, (New York : United Nations, 2005), p.10-12.
6 UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency Law, (New York : United Nations, 2005), p.10.
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ทรัพย์สินกลับคืนมาเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทุกราย แต่ในขณะเดียวกัน กลไกดังกล่าวก็สร้างความ
ไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ในทางสัญญาและกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนได้ หรือในกรณีของการ
สร้างความสมดุลระหว่างการชาระบัญชี ลูกหนี้โดยเร็วกับการใช้ความพยายามในระยะยาวเพื่อฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่เจ้าหนี้ การสร้างความสมดุลระหว่างการแสวงหา
เงินทุนใหม่เพื่อรักษาหรือเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินกับผลกระทบและต้นทุนของการลงทุนใหม่ที่มีต่อ
ผู้เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หรือแม้แต่การสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการ โดยเฉพาะการใช้ดุลยพินิจของผู้แทนในคดีล้มละลายกับขอบเขตที่
เจ้าหนี้สามารถสอดส่องการใช้ดุลยพินิจนั้น เพื่อคุ้มครองกระบวนการทางกฎหมาย และเพื่อให้เกิด
มูลค่าสูงสุด7
1.2.3 การสร้างความสมดุลระหว่างกลไกการชาระบัญชีของลูกหนี้และการฟื้นฟู
กิจการ กฎหมายล้มละลายต้องสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ จากการรับชาระหนี้ภายในระยะเวลา
อันสั้นผ่านทางการชาระบัญชีของลูกหนี้ (ซึ่งมักจะเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้มีประกันเลือก) กับการรักษาไว้
ซึ่งมูลค่าของธุรกิจของลูกหนี้ โดยวิธีการฟื้นฟูกิจการ (ซึ่งมักจะเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้ไม่มีประกันและ
ลู ก หนี้ เลื อ ก) ซึ่ ง อาจต้ อ งพิ จ ารณานโยบายด้ า นสั ง คมอื่ น ๆประกอบด้ ว ย เช่ น การสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการ หรือการปกป้องการจ้างแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายล้มละลายควรสร้างกลไกการ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ให้เป็นทางเลือกแทนการชาระบัญชี และควรมีบทบัญญัติที่เปิดช่องให้สามารถ
แปลงรู ป แบบของกระบวนการหนึ่ งไปสู่ อี ก กระบวนการหนึ่ งได้ ด้ ว ย เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า
กระบวนการในกฎหมายล้มละลายจะไม่ถูกใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
และมีวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาทางด้านการเงินของลูกหนี้8
1.2.4 การด าเนิ น การให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม
(Equitable Treatment) ต่ อ เจ้ า หนี้ ซึ่ งอยู่ ใ นสถานะคล้ า ยกั น เจ้ าหนี้ ซึ่ งมี สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย
เช่นเดียวกันควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ได้รับส่วนแบ่งการชาระหนี้คืนตามลาดับหนี้และส่วน
ได้เสียในหนี้ของตน ทั้งนี้อาจไม่รวมถึงกรณีที่หนี้นั้นไม่ได้เกิดจากข้อตกลงตามสัญญากับลูกหนี้ เช่น
ในกรณีของการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุละเมิด หรือหนี้ภาษีอากร เป็นต้น การปฏิบัติด้วยความ
เท่าเทียมกันนั้น รวมถึงการใช้วิธีการพักการดาเนินคดีหรือการระงับการใช้สิทธิเรียกร้องชั่วคราว การ
ระงับการกระทาและธุรกรรมและการฟื้นฟูมูลค่าของทรัพย์สินในคดีล้มละลาย การจัดกลุ่มของหนี้
วิธีการออกเสี ย งลงคะแนนในการฟื้น ฟู กิจการและกลไกในการแบ่งทรัพ ย์สิ น ช าระหนี้ ด้วย ทั้งนี้
กฎหมายล้มละลายควรวางมาตรการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการฉ้อฉลและเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น เช่น

7
8

Ibid., p.10-11.
Ibid., p.11.
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การบัญญัติให้สามารถบอกล้างการกระทาและธุรกรรมที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิที่เท่าเทียม
กันของเจ้าหนี้ได้ เป็นต้น9
1.2.5 การสร้างกลไกของกฎหมายล้มละลายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรม ปัญหาภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นควรได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเป็นระเบียบ รวดเร็ว และมี
ประสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ให้ เกิ ดผลกระทบน้ อ ยที่ สุ ดต่ อ กิ จกรรมของลู ก หนี้ และลดค่าใช้จ่ ายของการ
ดาเนินการทางกฎหมายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ข้อนี้ยังช่วยสนับสนุนการเพิ่ม
มู ล ค่ าของทรั พ ย์ สิ น ให้ สู งที่ สุ ด ได้ อี ก ทางหนึ่ งด้ ว ย ในขณะที่ ก ลไกที่ เป็ น ธรรมจะช่ ว ยสนั บ สนุ น
เป้าหมายของการปฏิบัติ ต่อเจ้าหนี้ด้วยความเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการทั้งหมดต้องได้รับการ
พิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ทาให้ขาดความคล่องตัวในการ
ดาเนินการ ในขณะเดียวกัน ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับการชาระบัญชีของธุรกิจที่ไม่อาจดารง
อยู่ ต่ อ ไปได้ และความอยู่ ร อดของธุ ร กิ จ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ศั ก ยภาพในการด าเนิ น ต่ อ ไป
นอกจากนี้ การเข้าถึงกระบวนการล้ มละลายได้ง่ายช่ว ยให้ เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปั ญ หา
ทางการเงินของลูกหนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย และควรจัดให้มีวิธีการที่สะดวกในการระบุ เก็บ รักษา และ
เอาคื น ซึ่ งทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิที่ ค วรน ามาใช้ ในการช าระหนี้ ข องลู ก หนี้ โดยให้ มี ค วามล่ า ช้ าและ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้10
1.2.6 การดู แ ลรักษาทรั พย์สิน ในคดีล้มละลายเพื่อ การจัดสรรแก่เจ้าหนี้ ด้วย
ความเป็นธรรม กฎหมายล้มละลายควรมีกลไกที่จะรักษาทรัพย์สินของลูกหนี้และขัดขวางการแยก
ทรัพย์สินของลูกหนี้ออกเป็นส่วนๆก่อนเวลาที่เหมาะสมโดยเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดที่ทาการบังคับ
ชาระหนี้ของตน เพราะเป็นการลดมูลค่าโดยรวมของกองทรัพย์สินของลูกหนี้ และอาจขัดขวางการ
ฟื้นฟูกิจการหรือการขายธุรกิจบนหลักการที่ให้ธุรกิจยังคงดาเนินอยู่ต่อไป ทั้งนี้ อาจจาเป็นต้องสร้าง
ความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้มีประกันด้วยว่ากลไกเช่นว่านี้จะไม่กระทบต่อสิทธิของตน11
1.2.7 การสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายล้มละลายมีความโปร่งใสและสามารถ
คาดการณ์ ได้ และเป็นกฎหมายที่ให้แรงจูงใจในการเก็บรวบรวมและกระจายข้อมูล กฎหมาย
ล้ ม ละลายควรมี ค วามโปร่ งใสและคาดการณ์ ได้ ซึ่ งจะท าให้ เจ้ าหนี้ ส ามารถเข้ า ใจกระบวนการ
ล้มละลายและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะของตนได้ชัดเจน อันจะเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพใน
ด้านความสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการให้กู้เงินและการลงทุนโดยมีอัตราค่าเสี่ยงภัยที่ต่าลง
และควรสร้างมาตรการจูงใจให้ลูกหนี้เปิดเผยฐานะของตน และอาจกาหนดโทษสาหรับการไม่ปฏิบัติ
ตามดังกล่าว เพราะการมีข้อมูลของลูกหนี้ จะทาให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลาย

9

Ibid., p.11-12.
Ibid., p.12.
11 Ibid., p.12.
10
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และเจ้าหนี้สามารถประเมินสถานการณ์ด้านการเงินของลูกหนี้ และพิจารณากาหนดวิธีการแก้ไขที่มี
ความเหมาะสมที่สุด12
1.2.8 การยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีอยู่และการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน
การจัดลาดับของสิทธิเรียกร้องในลาดับก่อน การยอมรับและการบังคับตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีต่อ
ลูกหนี้และทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและอาจมีความแตกต่าง
กันไประหว่างเจ้าหนี้แต่ละราย จะช่วยสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นในตลาด และสนับสนุนการให้
สินเชื่อ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิและลาดับการชาระหนี้ก่อนสาหรับเจ้าหนี้มีประกัน ทาให้เจ้าหนี้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการทุกรายสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงของตน13
1.2.9 การกาหนดกรอบของการล้มละลายข้ามชาติ เพื่อส่งเสริมการร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศต่างๆ และอานวยความสะดวกต่อ การให้ ค วามช่ว ยเหลื อในการบริห ารจัดการ
กระบวนการล้มละลายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ กฎหมายล้มละลายควรบัญญัติหลักเกณฑ์สาหรับ
กรณีการล้มละลายข้ามชาติ รวมถึงการรับรองกระบวนการล้มละลายในต่างประเทศ โดยการนาเอา
กฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติมาใช้14
ทั้งนี้ การหาจุ ดสมดุล เพื่อบรรลุ เป้าหมายหรือวั ตถุประสงค์ข้างต้นนั้น ต้องตั้งบนพื้ นฐาน
ความเป็นจริงด้วยว่าไม่มีกลไกของกฎหมายล้มละลายที่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้อย่ างสมบู รณ์ ในคราวเดียวกัน ดังนั้น การร่างกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับนโยบาย
สาคัญบางเรื่องต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์อย่างกว้างของกฎหมาย เช่น เรื่องการช่วยเหลือธุรกิจที่
กาลังประสบปัญหา การคุ้มครองการจ้างแรงงาน การคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ การสนับสนุน
ให้ มีก ารพั ฒ นารู ป แบบของกลุ่ ม เจ้าของกิ จการ และสั ม พั นธ์กั บ การทาให้ บ รรลุ ถึงจุด สมดุ ล ของ
วัตถุประสงค์ต่างๆข้างต้น โดยต้องคานึงถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย
การสร้างจุดสมดุลในกฎหมายล้มละลายและการประสานเข้ากับระบบกฎหมายในเชิงกว้าง
เป็นสิ่งสาคัญที่นาไปสู่การรักษาสังคมให้เกิดความมั่นคงเป็นระเบียบ ทุกฝ่ายสามารถคาดหมายได้ว่า
สิทธิของตนตามกฎหมายจะได้รับผลกระทบอย่างไรหากลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ สิ่งเหล่านี้ทาให้
ทั้งเจ้าหนี้และผู้ลงทุนในหุ้นสามารถพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการผิดนัดชาระหนี้ของ
ลูกหนี้และประเมินความเสี่ยงของตนได้
ทั้งนี้ ต้องระลึกไว้เสมอว่าการออกแบบกฎหมายล้มละลายนั้นไม่มีวิธีการใดที่จะเป็นสากล
และใช้ ได้ ทั่ ว ไปในทุ ก สถานการณ์ เพราะแต่ ล ะประเทศก็ มี ค วามจ าเป็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
เช่นเดียวกับกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิในหลักประกัน สิทธิในทรัพย์สินและสัญญา การ
แก้ไขเยียวยาและกระบวนการบังคับสิทธิ อย่างไรก็ดี แม้จะมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ กฎหมาย
12

Ibid., p.13.
Ibid., p.13.
14 Ibid., p.14.
13
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ล้มละลายส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่กาหนดไว้ข้างต้น เพียงแต่อาจให้ความสาคัญใน
วัตถุประสงค์แต่ละเรื่องแตกต่างกันไป บางประเทศอาจให้ความสาคัญต่อการยอมรับและการบังคับ
ให้เป็นไปตามสิทธิของเจ้าหนี้และข้อตกลงในทางการค้าในกรณีที่มีการล้มละลาย และให้อานาจแก่
เจ้าหนี้ในการควบคุมการดาเนิน กระบวนการล้มละลายมากกว่าลูกหนี้ (บางครั้งจะเรียกว่า “ระบบ
กฎหมายที่ เป็ น มิ ต รกั บ เจ้ า หนี้ (Creditor–Friendly Regimes)”) บางประเทศก็ เอนเอี ย งไปใน
ลักษณะที่ให้อานาจแก่ลูกหนี้ในการควบคุมการดาเนินกระบวนการล้มละลายมากกว่า (บางครั้งจะ
เรี ย กว่ า “ระบบกฎหมายที่ เป็ น มิ ต รกั บ ลู ก หนี้ (Debtor–Friendly Regimes)”) ในขณะที่ บ าง
ประเทศก็พยายามหาจุดสมดุล บางประเทศให้ ความสาคัญกับการชาระบัญชีของลูกหนี้เพื่อที่จะ
กาจัดผู้ค้าในตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพและไร้ความสามารถ ในขณะที่บางประเทศก็สนับสนุนให้มีการ
ฟื้นฟูกิจการซึ่งจะช่วยส่งเสริมวัตถุประสงค์หลายประการ กล่าวคือ เป็นวิธีเพิ่มมูลค่าสิทธิเรียกร้อง
ของเจ้าหนี้โดยอยู่บนหลักการที่ให้ธุรกิจยังดาเนินต่อไป และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นและฝ่าย
บริหารของลูกหนี้ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้นักบริหารและผู้จัดการให้ ยอมรับทัศนคติที่เหมาะสมต่อ
ความเสี่ยง และยังเป็ นการคุ้มครองกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของธุรกิจได้ง่าย เช่น
ลูกจ้างของลูกหนี้ เป็นต้น นอกจากนั้น กฎหมายของบางประเทศก็ให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับการ
คุ้มครองลูกจ้างและการรักษาไว้ซึ่งการจ้างแรงงานในกรณีที่มีการล้มละลาย ในขณะที่กฎหมายบาง
ประเทศก็กาหนดให้มีการลดขนาดของธุรกิจลงโดยให้ความคุ้มครองขั้นต่าแก่ลูกจ้าง15
อย่างไรก็ตาม การยอมรับแนวทางที่สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูกิจการไม่ควรที่จะส่งผลให้เกิด
แหล่งพักพิงสาหรับบริษัทที่ไม่อาจเยียวยาได้ ซึง่ ควรจะให้มีการชาระบัญชีโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้ ผลประโยชน์บางเรื่องอาจมีลาดับความสาคัญน้อยกว่าเรื่องอื่นๆ การสร้าง
กลไกนอกเหนือกฎหมายล้มละลายอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า เช่น ในกรณีที่มีนโยบายให้หนี้ที่
ค้างชาระแก่ลูกจ้างควรอยู่ในลาดับหลังเจ้าหนี้มีประกันในกรณี ล้มละลายนั้น การจัดให้ มีการทา
ประกันการว่างงาน (Insurance Arrangement) ก็สามารถนามาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างได้16
เนื่ อ งจากสั ง คมมี วิ วั ฒ นาการไปเรื่ อ ยๆ กฎหมายล้ ม ละลายก็ ไม่ ส ามารถหยุ ด นิ่ งอยู่ ได้
จาเป็นต้องมีการประเมินกฎหมายล้มละลายเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายล้มละลายสามารถ
สนองความต้อ งการของสั งคมได้ การตอบสนองต่ อการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมที่ คาดเห็ นได้ นั้ น
หมายถึงการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยสามารถเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ใช้กันในระหว่าง
ประเทศแล้วนามาประยุกต์เป็นระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศหนึ่งๆ โดยต้องคานึงถึงความ
เป็นจริงของระบบและทรัพยากรทางบุคคลและวัตถุดิบที่มีอยู่ประกอบด้วย17

15

Ibid., p.15.
Ibid., p.15-16.
17 Ibid., p.16.
16
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กรอบวัตถุประสงค์ 9 ประการข้างต้น เป็นหลักการพื้นฐานที่นาไปสู่การวางแนวทางการร่าง
กฎหมายล้ มละลายของ UNCITRAL ซึ่งรายละเอียดของกลไกทางกฎหมายแต่ล ะเรื่องที่จะทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น จะขอกล่าวถึงในบทที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลายและ
ระบบสิ ทธิของเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
2.1 ความเป็นมา
กระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสาคัญที่
จะช่วยสร้างความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจได้ ธนาคารโลกจึงได้ร่วมมือกับหลายองค์กรในการพัฒนา
“หลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้ ” (ในบทนี้
จะเรียกว่า “The Principles”) ซึ่งเป็นหลักการที่สังเคราะห์มาจากแนวปฏิบั ติที่เป็นสากลและดี
ที่สุด โดยมีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 ภายหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกนับแต่ปี
ค.ศ. 1997
The Principles ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการ
ร่วมระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กับธนาคารโลก เพื่อจัดทารายงานการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล (Reports on the Observance of Standards and Codes – ROSC) ซึ่ ง The
Principles จะได้ รับ การตรวจสอบและพั ฒ นาหลั ก การส าคั ญ เมื่ อมี ความจ าเป็น ที่ ผ่ านมามีก าร
ตรวจสอบและปรับปรุง The Principles แล้ว 2 คราว ได้แก่ในปี ค.ศ. 2005 และในปี ค.ศ. 201118
The Principles เปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยในการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ระบบ
กฎหมายพาณิ ช ย์ ข องแต่ ล ะประเทศให้ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มของการลงทุ น และส่ งเสริ ม
การเติบโตทางการค้าและเศรษฐกิจ ระบบของกระบวนการล้มละลายและสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีความ
ชัดเจน โปร่งใส และเชื่อถือได้ เป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้เกิดการย้ายฐานการผลิต การสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน และการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เติบโตต่อไป ระบบดังกล่าวยังมีบทบาทสาคัญที่
จะช่วยให้ประเทศและผู้เกี่ยวข้องสามารถต่อสู่ฟันฝ่าและแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีอีกด้วย19
18

ในรายงานวิจัยฉบับนี้ จะยึดถือแนวทางของหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลายและระบบ
สิทธิของเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems) ฉบับแก้ไขปรับปรุงใน
ปี 2005 เป็นหลัก เนื่องจากเป็นฉบับทีใ่ ช้ในการพิจารณาจัดทารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสาหรับประเทศไทย เมื่อเดือน
มิถุนายน 2012
19 The World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems (Revised Version
2005), p.2.
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The Principles ได้รับการออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นเพื่อปรับใช้ได้กับระบบกฎหมาย
ของทุกประเทศ และวางแนวทางที่เป็นปัจจัยสาคัญแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ซึ่งจะต้องนามาใช้ร่วมกัน
เพื่อการออกแบบพัฒนากระบวนการล้มละลายและสิทธิของเจ้าหนี้ ส่วนแรกคือระบบที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสาหรับปัญหาและความต้องการของแต่ละประเทศ ซึ่งจะช่วยให้แต่ละประเทศ
สามารถพิ จ ารณาแนวทางที่ เหมาะสมกั บ วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสภาพสั งคมของ
ประเทศนั้นได้ ส่วนที่สองคือหลักความโปร่งใส ความชัดเจนและคาดหมายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่
จะช่วยสร้างกลไกระบบสินเชื่อให้มีความมั่นคง ทั้งนี้ ทุนและสินเชื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ถือเป็น
ปัจจัยสาคัญของการดารงอยู่ของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การลงทุนและการให้สินเชื่อจะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยความเข้าใจในความเสี่ยงและความเสี่ ยงในสภาพความเป็นจริง สภาพการแข่งขันด้านการให้
สินเชื่อนั้นไม่อาจเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ถ้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงของสินเชื่อที่ถูกต้อง และ
กลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกชาระหนี้ การบังคับคดี และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้นไม่มี
ความชัดเจน และส่วนที่สามเป็นกลไกทางกฎหมายและการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ต้องสร้ างแรงจู งใจหรื อลดแรงจู งใจในแนวทางอย่างเดีย วกัน ไม่ว่าจะเป็ น ด้านการค้า การลงทุ น
การเงิน และสังคม20
อย่ า งไรก็ ดี การปรั บ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ เป็ น สากลกั บ สภาพปั ญ หาของแต่ ล ะประเทศนั้ น
จาเป็นต้องอาศัยความเข้ าใจในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ จะนาไปปรับใช้ด้วย โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนาซึ่งจะพบอุปสรรคหลายด้าน เช่น กลไกการปกป้องสังคมที่ไม่ชัดเจน ระบบตลาด
ทุ น หรื อ ระบบสถาบั น การเงิน ที่ ยั ง ไม่ แ ข็ งแกร่ ง ระบบธรรมาภิ บ าลในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ยั ง ไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ธุร กิ จ ขาดการแข่ งขั น กฎหมายและระเบี ย บที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และขาดกาลั ง
ความสามารถและทรัพยากร เป็นต้น อุปสรรคเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องมีการพัฒนาระบบที่มี
ความเหมาะสมกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วยโดยยังสามารถยึดหลักการพื้นฐานของแนวปฏิบัติสากลที่
ดีได้ในเวลาเดียวกัน21
The Principles แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่
2.1.1 Part A. Legal Framework for Creditor Rights จ ะ มุ่ ง เ น้ น
ความสัมพัน ธ์ระหว่างต้น ทุน และการหมุนเวียนของสินเชื่อ (รวมทั้งสิ นเชื่อที่มีห ลั กประกัน) และ
กฎหมายกับหน่วยงานที่ให้การรับรองและบังคับสัญญาสิ นเชื่อเหล่านั้น ซึ่งจะขอกล่าวถึงกลไกที่
เกี่ยวข้องพอสังเขปในหัวข้อ 2.2
2.1.2 Part B. Risk Management and Corporate Workout ก า ห น ด
นโยบายหรือแนวทางที่เป็นทางเลือกเกี่ยวกับกรอบทางกฎหมายเพื่อจัดการความเสี่ยงและระบบการ

20
21

Ibid., p.2.
Ibid., p.3.
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ดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินขององค์กรธุรกิจในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งจะขอกล่าวถึงกลไกที่
เกีย่ วข้องพอสังเขปในหัวข้อ 2.3
2.1.3 Part C. Legal Framework for Insolvency เป็ น กรอบของกฎหมาย
ล้มละลายอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะขอกล่าวถึงกลไกที่เกี่ยวข้องพอสังเขปในหัวข้อ 2.4
2.1.4 Part D. Implementation: Institutional & Regulatory
Frameworks เป็ น เรื่ อ งของหน่ ว ยงานและกฎระเบี ย บเพื่ อ จะปรั บ ใช้ ร ะบบดั ง กล่ า วให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะขอกล่าวถึงกลไกที่เกี่ยวข้องพอสังเขปในหัวข้อ 2.5

2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในเรื่องการให้สินเชื่อ
2.2.1 ระบบการให้สินเชื่อและการบังคับชาระหนี้
ระบบของการให้สินเชื่อจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากกลไกการบังคับชาระหนี้
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยกลไกดังกล่าวรวมไปถึงการยึดและการขายทรัพย์สินทั้ง
ที่เป็ น อสั งหาริมทรัพ ย์ และสั งหาริม ทรัพ ย์ตลอดจนการรวบรวมสิ นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างอย่างสิ ท ธิ
เรีย กร้องในหนี้ที่ลู กหนี้ มีต่อบุ คคลภายนอก ระบบการบังคับช าระหนี้ ที่มีประสิ ทธิภาพเป็นหัวใจ
สาคัญของกลไกการให้สินเชื่อโดยเฉพาะกลุ่มของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน กระบวนการที่ให้สิทธิแก่
เจ้ า หนี้ ในการเข้ า ยึ ด ถื อ ครอบครองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ แ ละขายเพื่ อ ช าระหนี้ เป็ น วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและง่ายที่สุด และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการล้มละลายซึ่งต้องอาศัย
การพิสูจน์และกระบวนพิจารณาคดีที่ล่าช้า22
อย่างไรก็ดี ระบบการบังคับชาระหนี้สาหรับหนี้ที่มีหลักประกันนั้นก็มีความสาคัญ
เช่นกันโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา สินเชื่อที่มีหลักประกันมีบทบาทสาคัญในกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมแม้ว่าแหล่งเงินที่ใช้อาจนามาจากตลาดเงินหรือตลาดทุนก็ได้ ในบางกรณีตลาดทุนอาจ
จัดสรรเงินได้ด้วยต้นทุนที่ต่ากว่าและด้วยมาตรการที่น่าสนใจมากกว่า แต่ในประเทศกาลังพัฒนานั้น
มีทางเลือกที่น้อยกว่า และตลาดทุนในประเทศเหล่านี้ยังมีการแข่งขันไม่สมบู รณ์เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาดการเงิน ดังนั้น รูปแบบของเงินที่นามาลงทุนนั้นมักจะอยู่ในรูปแบบของหนี้หรือสินเชื่อ ในตลาด
ที่มีทางเลือกน้อยและมีความเสี่ยงสูง เจ้าหนี้ผู้ให้กู้มักจะเรียกร้องหลักประกันเพื่อลดความเสี่ยงที่หนี้
นั้นจะไม่ก่อให้เกิดรายได้เพราะลูกหนี้ไม่ส ามารถชาระหนี้ได้และไม่มีทรัพย์สินใดที่จะนามาบังคับ
ชาระหนี้23
2.2.2 ระบบหลักประกัน
หลักการสาคัญเรื่องหนึ่งในระบบการให้สินเชื่อสมัยใหม่คือเรื่องความสามารถที่จะ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีสิทธิที่จะโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นได้โดยเสรี ตลอดจนมีสิทธิ
22
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ทีจ่ ะให้เป็นหลักประกันแก่ผู้ให้สินเชื่อเพื่อเป็นทางให้เข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายและประหยัด ธุรกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก ประกั น นี้ มี ก ลไกส าคั ญ ในตลาดการค้าเสรี กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ น เชื่ อที่ มี
หลักประกันจึงควรลดความเสี่ยงของผู้ให้สินเชื่อจากการผิดนัดชาระหนี้ และในขณะเดียวกันเพิ่ม
โอกาสในการหมุนเวียนของเงินทุนและเงินกู้ยืมด้วยต้นทุนที่ต่า ความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของ
กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันเป็นเหตุผลสาคัญที่ส่งผลให้กระบวนการจัดสินเชื่อนั้นมีข้อจากัดและ
ก่อให้เกิดต้นทุนของสินเชื่อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา24
กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการให้กู้ยืมโดยมีหลักประกันจะต้องเน้นองค์ประกอบ
สาคัญในเรื่องการก่อให้เกิด การยอมรับ และการบังคับหลักประกันในสินทรัพย์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็ น สั งหาริมทรั พย์ ห รื ออสั งหาริม ทรัพ ย์ และไม่ว่าจะเป็น ทรัพ ย์ที่ มีรูปร่างหรือไม่ มีรูปร่างก็ตาม
รวมทั้ งสิ น ค้ าคงคลั ง (Inventories) ลู กหนี้ การค้า (Receivable) สิ ท ธิที่จะได้รับ เงิน (Proceeds)
และทรั พ ย์ สิ น ในอนาคต (Future Property) และหลั ก การในระดั บ สากลยั งรวมถึ งสิ ท ธิ ในการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินด้วย (Possessory and Non–Possessory Interests) ทั้งนี้
กฎหมายจะต้องวางกรอบหน้ าที่ของลู กหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และหน้าที่
ระหว่ างผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งหมดในหนี้ นั้ น และต้ องสร้างกลไกการบอกกล่ าวและกฎเกณฑ์ ก ารจด
ทะเบียนที่มีประสิทธิภาพสาหรับทรัพย์สินทุกประเภท โดยมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับลาดับการ
ชาระหนี้จากสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันในกรณีที่มีหนี้หลายราย นอกจากนี้ สิทธิในหลักประกันและการ
แจ้งให้บุคคลภายนอกได้รับทราบนั้นจะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยวิธีการที่ประหยัดและ
เข้าถึงได้โดยง่าย ระบบการจดทะเบียนที่ประหยัดและมีความน่าเชื่อถือนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วย
สนับสนุนการให้สินเชื่อบนพื้นฐานสินทรัพย์ และระบบการจดทะเบียนที่กระจัดกระจายอยู่นั้นควร
จะต้องนามารวมเข้ากันเป็นระบบเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
บอกกล่าวที่มีการบันทึกไว้ตามกฎหมายหลักประกันนั้นสามารถทาได้โดยง่าย25
2.2.3 ระบบการบังคับชาระหนี้
ในระบบการให้สินเชื่อสมัยใหม่นั้นจะเป็นต้องมีกระบวนการบังคับสิทธิเรียกร้องที่
ประหยัด โปร่งใส และสามารถคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเรียกร้องแบบที่มีหลักประกันหรือไม่ก็
ตาม โดยการสร้างระบบกฎหมายล้มละลายที่ดีและสร้างกลไกการบังคับชาระหนี้นอกกรอบของ
กฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องทางานสอดประสานกัน การค้าเป็นระบบความสัมพันธ์
ทางพาณิ ชย์ที่อยู่บ นพื้น ฐานของข้อตกลงทางสัญญาไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ระหว่าง
บริษัท เจ้าหนี้หลายกลุ่ม และประชาชน ถึงแม้ว่าธุรกรรมการค้าจะมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจาก
การพัฒ นาเทคนิคที่มีความซับซ้อนเพื่อจัดการกับความเสี่ยง สิทธิหน้าที่พื้นฐานของความสัมพันธ์
และกระบวนการบั งคับ สิ ท ธิเรี ย กร้อ งดั งกล่ าวก็ มิได้ เปลี่ ย นแปลงไปมากนั ก สิ ท ธิดั งกล่ าวท าให้
24
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Ibid., p.4.
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คู่สัญญาสามารถเชื่อถือข้อตกลงในสัญญาและสร้างความมั่นใจในการให้สินเชื่อและระบบการค้าการ
ลงทุน ในทางกลับกัน ความไม่ชัดเจนในกระบวนการบังคับชาระหนี้ตามสิทธิหน้าที่ในสัญญานั้นจะ
เพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้สินเชื่อเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นหนี้เสียหรือในกรณี
ร้ายแรงก็นาไปสู่การจากัดการให้สินเชื่อในที่สุด26

2.3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและระบบการดาเนินการแก้ไขปัญหา
หนี้สินขององค์กรธุรกิจในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
2.3.1 ระบบข้อมูลสินเชื่อ
ในระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานจากการให้สินเชื่อในปัจจุบันจาเป็นต้องมีการเข้าถึง
ข้อมูลประวัติการชาระหนี้ของลูกหนี้ที่ครบถ้วนถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะต้องใช้กลไกทางกฎหมาย
ในการสร้างและจัดการระบบข้อมูลเครดิตให้ มีประสิทธิภาพ การใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลเครดิต
ดังกล่าวนั้นจะต้องขออนุญาตและต้องถูกจากัดขอบเขตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรการควบคุมทางกฎหมายเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมและเปิดเผยโดยระบบ
ข้อมูลเครดิตนั้นอาจถูกนามาใช้เพื่อตอบสนองนโยบายสาธารณะ รวมถึงกฎหมายที่ต่อต้านการเลือก
ปฏิบัติ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Privacy) จะต้องได้รับการยอมรับด้วยวิธีการแจ้งให้ทราบถึงการ
มีอยู่ของระบบข้อมูลดังกล่าว แจ้งให้ทราบเมื่อข้อมูลจากระบบดังกล่าวนั้นถูกนาไปใช้ในการตัดสินใจ
ที่เป็นผลร้าย และเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูล ของตนเองและมีสิทธิโต้แย้งหรือขอให้ แก้ไข
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องได้ และจะต้องสร้างกลไกการบังคับและกากับดูแลที่ได้ผล ประหยัด
โปร่งใส และคาดการณ์ได้ เพื่อเข้ามาจัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลเครดิตดังกล่าว
โดยมีมาตรการลงโทษที่เหมาะสมได้สัดส่วน เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติตาม แต่ต้องไม่ถึงขนาดเคร่งครัดจน
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการระบบดังกล่าว27
2.3.2 การด าเนิน การแก้ไขปัญ หาหนี้สิน ขององค์ กรธุรกิจในรูปแบบที่ไม่เป็ น
ทางการ
ควรจะมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการอยากจะแก้ไขปัญหา
ทางการเงินขององค์กรให้กลับดีขึ้น มาตรการอย่างไม่เป็นทางการอาจเกิดจากการตกลงกันภายใต้
กลไกที่ ก ฎหมายเปิ ด ช่อ งให้ ท าได้ ดั งนั้ น มาตรการสร้างแรงจู งใจดั งกล่ า วจึงรวมถึ งการบั ญ ญั ติ
กฎหมายและวิธีพิจารณาที่ชัดเจนที่ให้สามารถเข้าถึงหรือมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
ของลูกหนี้ในเวลาที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มเติม หรือลงทุนในบริษัท
ลูกหนี้ หรือปรับโครงสร้างของบริษัทลูกหนี้ สนับสนุนรูป แบบและวิธีการในการปรับปรุงโครงสร้าง
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หนี้ให้มีความหลากหลายมากที่สุด เช่น การตัดหนี้ การเลื่อนเวลาชาระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้
การแปลงหนี้เป็นทุน และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น โดย
ภาคธุรกิจสถาบันการเงิน โดยการสนับสนุนของธนาคารกลางของประเทศหรือกระทรวงการคลัง
ควรจะสนับสนุนกลไกแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการนอกศาลเพื่อจัดการปัญหาทางการเงินของ
องค์กรธุรกิจที่อาจกระทบต่อสถาบันการเงินได้28

2.4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลาย
ระบบกฎหมายล้ มละลายที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพไม่ ว่าจะใช้ วิธีก ารอย่ างไร ก็ มี เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์สาคัญได้แก่ (1) สอดประสานกับระบบกฎหมายและระบบการค้าของประเทศ (2) เพิ่ม
มูลค่าของสินทรัพย์และโอกาสรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ให้มากที่สุด (3) สร้างกลไกการชาระบัญชีของ
ลูกหนี้มีประสิทธิภาพ ทั้งกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีโอกาสฟื้นตัวได้ และกรณีที่การชาระบัญชีจะสร้างโอกาส
ในการได้รับ ชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ มากกว่า รวมทั้งกลไกการฟื้นฟูกิจการของลู กหนี้ที่มีโอกาสฟื้นตัว
กลั บ มาได้ (4) หาจุ ด สมดุ ล ระหว่า งการช าระบั ญ ชี แ ละการฟื้ น ฟู กิ จ การ โดยมี ก ลไกที่ ส ามารถ
สับเปลี่ยนจากวิธีการอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งได้โ ดยง่าย (5) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ที่อยู่ในสถานะ
เดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม (6) การสร้างกลไก
ของกฎหมายล้มละลายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม (7) ป้องกันการใช้ระบบกฎหมาย
ล้มละลายอย่างไม่เหมาะสม (8) ป้องกันการตัดเอาทรัพย์สินบางส่วนของลูกหนี้ออกไปก่อนเวลาที่
เหมาะสมโดยเจ้ าหนี้ ที่ใช้วิธีการฟ้ องและบังคับคดีอื่น (9) สร้างกระบวนการที่โปร่งใสซึ่งกาหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรกระจายความเสี่ยงที่ชัดเจนและจูงใจเพื่อให้มีการเก็บรวบรวมและแจกจ่าย
ข้อมูล (10) รับ รองสิ ท ธิของเจ้ าหนี้ที่ มี อยู่และล าดับการช าระหนี้ ด้ว ยกระบวนการที่ ชัดเจนและ
คาดการณ์ได้ และ (11) สร้างกรอบแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติให้รับรอง
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายของศาลต่างประเทศ29
ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นไม่มีโอกาสฟื้นคืนกลับมาประกอบธุรกิจได้ กลไกทางกฎหมายในการ
ชาระบัญชีควรนามาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในทันทีเพื่อเพิ่มโอกาสแก่เจ้าหนี้ในการได้รับชาระ
หนี้ การชาระบัญชีอาจรวมถึงการดารงไว้หรือขายธุรกิจของนิติบุคคลนั้น ในทางตรงข้าม หากนิติ –
บุคคลนั้นมีโอกาสที่จะฟื้นคืนกลับได้ กล่าวคือ มีโอกาสฟื้นฟูกิจการได้สาเร็จ การคงสิ นทรัพย์ไว้ใน
ธุรกิจย่อมก่อให้เกิดมูลค่าได้มากกว่าการขายในกระบวนการชาระบัญชี การกู้คืนธุรกิจนั้นช่วยให้
พนักงานยังคงมีงานทา ช่วยให้เจ้าหนี้มีโอกาสได้รับการชาระหนี้มากขึ้นสืบเนื่องจากมูลค่าของกิจการ
ที่ดาเนินต่อไป (Going Concern Value) ของบริษัท และอาจก่อให้เกิดรายได้แก่เจ้าของกิจการนั้น
ตลอดจนทาให้ประเทศได้รับประโยชน์จากกิจการที่ฟื้นคืนกลับมาได้ ซึ่งการกู้คืนธุรกิจจะต้องได้รับ
28
29

Ibid., p.5.
Ibid., p.6.
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การสนับสนุนจากกระบวนการทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยการฟื้นฟูกิจการ
นั้ น จะต้ อ งเปิ ด ช่ อ งให้ ส ามารถเข้ าสู่ ก ระบวนการได้ โดยง่ายและรวดเร็ว ปกป้ อ งประโยชน์ ข อง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เปิดช่องให้มีการใช้กลไกในการเจรจาต่อรองแผนธุรกิจ และให้โอกาสเจ้าหนี้ ฝ่าย
ข้างมากที่เห็นชอบด้วยแผนธุรกิจดังกล่าวบังคับให้เจ้าหนี้ อื่นผูกพันร่วมในแผนดังกล่าวได้ ซึ่งต้อง
ขึ้นอยู่กับการคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ อื่นอย่างเหมาะสมด้วย นอกจากนี้ การฟื้นฟูกิจการต้องมี
กลไกการกากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการใช้กระบวนการดังกล่าวไปในทางทุจริต ถึงแม้ว่ากฎหมาย
ล้มละลายไม่ควรยึดติดกับสูตรสาเร็จเพียงทางใดทางหนึ่ง แต่การออกแบบกลไกที่เหมาะสมนั้นก็
จะต้องมีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นด้วย30

2.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับใช้ผ่านกลไกกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและหน่ ว ยงานที่ มีความเข้มแข็งเป็ นปั จจัยส าคัญ ที่จะทาให้ การบั งคับใช้ ระบบ
กฎหมายล้ ม ละลายเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพได้ โดยมี ส่ ว นประกอบส าคั ญ 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบในกระบวนการล้มละลาย ระบบการจัดการทางคดีและการตัดสินคดี และกลไกที่จะช่วย
รักษาความมั่นคงซื่อสัตย์ (Integrity) ในการทาหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว31

2.6 ข้อพิจารณาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน
มาตรฐานของความโปร่งใสและระบบธรรมาภิบาลเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุน
การร่วมมือกัน ข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจ รวมทั้งงบการเงิน สถิติการดาเนินงาน หรือรายละเอียดของ
กระแสเงิ น สด ควรจั ด เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถเปิ ด เผยได้ เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งสามารถ
ดาเนินการได้อย่างเต็มที่ มาตรฐานในการจัดทาบัญชีและการสอบบัญชี ก็ควรจะต้องสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อให้เจ้าหนี้สามารถประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของลูกหนี้ได้ นอกจากนี้ระบบกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีที่มีความชัดเจนและ
เชื่อถือได้ก็เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและป้องกันการปฏิบัติที่ไม่
อาจยอมรับได้ กฎหมายองค์กรธุรกิจควรวางแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ กรรมการของ
บริษัทควรบริหารจัดการอย่างโปร่งใส รับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระในการทาหน้าที่ แต่ต้องอยู่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งต้องมีมาตรการในการลงโทษอย่างไม่เลือกปฏิบัติ หากมีการนากลไก
ดังกล่าวมาปรับ ใช้อย่างเหมาะสมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนแล้วจะช่วยให้ ระบบสิทธิของ
เจ้าหนี้และกระบวนการล้มละลายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด32
2.6.1 หลักการสร้างความโปร่งใส และระบบธรรมาภิบาล
30

Ibid., p.6.
Ibid., p.6.
32 Ibid., p.6-7.
31
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การสร้างความโปร่งใสและระบบธรรมาภิบาลนั้นเป็นพื้นฐานที่สาคัญขององค์กร
ธุรกิจและระบบสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยกลไกการสร้างความโปร่งใสนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งตรวจสอบได้ ประกอบกั บ ต้ อ งสร้างพฤติก รรมที่
เหมาะสมของผู้เกี่ยวข้องในองค์กรธุรกิจ (Corporate Citizens) จึงจะช่วยให้เกิดบรรยากาศของการ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากขาดหลักการสร้างความโปร่งใสแล้วย่อมทาให้ต้นทุนของสินเชื่อ
นั้ น ไม่ ได้ ส ะท้ อ นอยู่ บ นพื้ น ฐานความเสี่ ย งที่ แ ท้ จ ริ ง ส่ ง ผลให้ มี ก ารก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ย และ
ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น ทั้งนี้ หลักการสร้างความโปร่งใสและระบบธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง ควร
จะต้องมีอยู่ ทุกขั้น ตอนของการลงทุนโดยไม่คานึงว่าจะเป็นธุรกรรมภายในประเทศและธุรกรรม
ระหว่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มต้นการให้สินเชื่อ การจัดการและเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการค้างชาระหนี้
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกหนี้เกิดปัญหาทางการเงินอย่างชัดเจนและเจ้าหนี้เริ่มหาทางออกเพื่อให้
ได้รับชาระหนี้ เจ้าหนี้ต้องการความมั่นใจในการลงทุนซึ่งจะได้มาจากการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบก่อนหรือในขณะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือแม้แต่ภายหลังจาก
การใช้แผนฟื้นฟูกิจการ33
ในมุมมองของลูกหนี้แล้ว การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดการเงินเห็นได้
ชัด เจนจากการเปลี่ ย นแปลงของรูป แบบของบุ ค คลผู้ เป็ น เจ้ าหนี้ การเปลี่ ย นแปลงของรูป แบบ
เครื่องมือทางการเงิน และความซับซ้อนของบรรยากาศการทาธุรกิจ ซึ่งนอกจากธนาคารพาณิชย์แล้ว
ในปั จ จุ บั น เจ้ าหนี้ อาจอยู่ ในรูป แบบของผู้ ให้ เช่ า ผู้ ร่ว มลงทุ น กองทุ น เฮดจ์ฟั น ด์ (Hedge Fund)
นักลงทุนสถาบันอย่างบริษัทประกันภัยหรือกองทุนบาเหน็จบานาญ ผู้ลงทุนที่ซื้อหนี้เสียมาบริหาร
หรือผู้ให้บริการด้านการเงินและตลาดทุน เป็นต้น นอกจากนี้ เครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อน
นั้ น พบเห็ น ได้ ม ากขึ้ น ในปั จ จุ บั น ไม่ ว่าจะเป็ น ความซั บ ซ้ อนในแง่ของการก าหนดอัต ราดอกเบี้ ย
อัตราแลกเปลี่ยน หรือแม้แต่อนุพันธ์ ถึงแม้ว่าเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวมีเป้าหมายในการลด
ความเสี่ ย ง แต่ ก็ แสดงให้ เห็ น ถึ งข้ อ มู ล ความเสี่ ยงของลู ก หนี้ แ ละเพิ่ ม ความยุ่ งยากในการจัด การ
และตรวจสอบความเสี่ยงนั้น การกาหนดโครงสร้างและเทคนิคทางการเงินที่มีความซับซ้อนนั้นอาจ
ช่วยให้ลูกหนี้มีสถานะการเงินที่ดีในช่วงแรกของการได้สินเชื่อ แต่ก็อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงใน
ภาพรวมให้ แ ก่ ลู ก หนี้ ได้ ในคราวเดี ย วกัน เนื่ อ งจากปั จ จั ย ภายนอก เช่ น อั ต ราดอกเบี้ ย ในระบบ
เศรษฐกิจที่กาลังพัฒนา เป็นต้น34
ส่ ว นในมุ ม มองของเจ้ า หนี้ นั้ น เมื่ อ ปรากฏว่ า บริ ษั ท เข้ า สู่ ปั ญ หาทางการเงิ น
จนเกือบเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้น พ้น ตัว เป้าหมายแรกของเจ้าหนี้คือการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ของ
ลู ก หนี้ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ช าระหนี้ ม ากที่ สุ ด การสนั บ สนุ น แผนปรั บ ปรุ ง หนี้ โ ดยเจ้ า หนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
กระบวนการของการฟื้น ฟู กิจการหรือการช าระบั ญ ชีก็ต าม ขึ้น อยู่กับคุณ ภาพของข้อมูล ที่ได้รับ
33
34

Ibid., p.7.
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การแก้ไขฟื้นฟูงบดุลของบริษัท เจ้าหนี้อยู่ในฐานะเป็นผู้กาหนดความเป็นไปได้อย่างรอบคอบในการ
ปรับ ปรุงเงื่อนไขการชาระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายระยะเวลาช าระหนี้ การปรับปรุงเกณฑ์การ
พิ จ ารณาหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ การเลื่ อ นก าหนดการค านวณหรื อ ช าระดอกเบี้ ย
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการแปลงหนี้เป็นทุน โดยอาจจะเพิ่มมาตรการในการขายสินทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์หลักของกิจการหรือปิดกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มูลค่าของกิจการอาจพิจารณาจาก
การประเมิน ความเหมาะสมหากมี การขายกิจการ การถอนทุน หรือการขายหุ้นที่ควบคุมกิจการ
และต้องกาหนดบนพื้นฐานของมูลค่าที่แท้จริง กิจการและแผนการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่ว่าเพื่อการ
เสริมสภาพคล่องหรือเพื่อการลดหนี้ลงจะต้องผ่านกระบวนการประเมินสินทรัพย์ทั้งที่มีภาระและที่ไม่
มีภาระ โดยพิจารณาด้วยว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ที่ใดและความง่ายและต้นทุนของการจาหน่ายสินทรัพย์
นั้น ทั้งนี้ กลไกในการดาเนินการดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสด้วย35
ความโปร่งใสนั้นจะช่วยเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจและสร้างแรงจูงใจในการใช้
กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นอกศาล โดยกระบวนการดังกล่าวถูกเลือกใช้เพราะเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้มากกว่ากระบวนการชาระบัญชีผ่านกระบวนการของกฎหมาย
และกระบวนการเช่น นี้ ยังลดค่าใช้จ่าย ความซับซ้อน และความไม่แ น่นอนของกระบวนการทาง
กฎหมาย ในประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศนั้นโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อ
นามาประเมินความเสี่ยงนั้นอาจเป็นไปได้ยาก และอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินสมควรในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีปริมาณและคุณภาพอย่างเดียวกับประเทศอุตสาหกรรม แต่ความพยายามเช่นว่านี้
ก็ยังคงต้องดาเนินการต่อไปเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสให้มากขึ้น36
2.6.2 หลักความชัดเจนคาดหมายได้
หากกฎเกณฑ์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจนั้นไม่ชัดเจนหรือคาดหมายไม่ได้
หรือการปรับ ใช้กฎหมายที่กาหนดไว้เป็นลายลั กษณ์ อักษรนั้นมีความไม่ แน่นอนย่อมทาให้ ความ
น่าสนใจในการลงทุนนั้นลดลงด้วย และเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น ผู้ลงทุนต้องการค่าตอบแทนพิเศษ
สาหรับความเสี่ยงอันไม่แน่นอนเช่นนั้น ผู้ลงทุนบางคนอาจหลีกเลี่ยงการลงทุนในตลาดดังกล่าวแม้ว่า
จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงก็ตาม ผู้ให้สินเชื่อ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลจะเรียก
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ ความเสี่ ยงนั้นเพื่อชดเชยความไม่แน่นอนในการจัดการลงทุ นในตลาด
แนวโน้ มที่จ ะทาให้ เจ้าหนี้ ย อมรับกฎเกณฑ์ที่ช่วยกระจายความเสี่ ยงได้นั้นก็ต่อเมื่อองค์ประกอบ
พื้นฐานอื่นที่สนับสนุนการลงทุนเลวร้ายลง กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยกาหนดมาตรฐานขั้นต่าที่ควร
ปรับใช้เพื่อจากัดด้านลบของความไม่แน่นอน แต่อาจไม่ช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ตลาดการลงทุนที่
มีภาวะปกติ ในช่วงวิกฤติเจ้าหนี้มีแนวโน้มต้องการลดความเสี่ยงและเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ
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การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ และการไม่อาจคาดเดาถึงความเสี่ยงได้ก็จะส่งผลทาลายตลาดการลงทุน
ในที่สุด37
เจ้าหนี้ต้องการค่าตอบแทนสาหรับความไม่แน่นอนในกฎเกณฑ์ ทั้งเรื่องของข้อมูล
กฎเกณฑ์ท้องถิ่นและกลไกการบังคับตามกฎเกณฑ์ที่มักจะรู้มาแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นที่ทราบกันทั่วไปในกลุ่มของเจ้ าหนี้ว่าผู้ได้ประโยชน์ที่เป็นคนในท้องถิ่นนั้นสามารถ
กาหนดกลไกเพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัวจากการทุจริตหรือการให้สิทธิพิเศษ หรืออาจเป็นเพราะการ
ขาดธรรมาภิบ าลซึ่งสร้างความกังวลในเรื่องความไม่แน่นอนของเงินทุน หลั กประกัน และความ
สูญเสีย หรืออาจเป็นเพราะกฎหมายที่กาหนดสิทธิตามสัญญานั้นไม่ชัดเจน ทาให้เจ้าหนี้ต่างประเทศ
ไม่ได้รับสิ่งที่คิดว่าควรจะได้ หรืออาจเป็นเพราะการบังคับตามสิทธิของเจ้าหนี้นั้นต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าหนี้ห ลายรายตัดสินใจไม่ต้องการบังคับตามสิทธิของตนหากผลจากการ
บังคับตามกฎเกณฑ์นั้นขาดความชัดเจน ในที่สุด กระบวนการที่เข้าใจยากสาหรับผู้ลงทุน ก็จะส่งผล
ต่อการกาหนดราคาเพื่อรองรับความเสี่ยงนั้น38
นอกจากนั้น ตลาดการลงทุนมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
การกาหนดทิศทางและขนาดการหมุนเวียนเงิน ทุน ในประเทศอุตสาหกรรมนั้ นเจ้าหนี้บางกลุ่ ม
ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่บังคับหรือจาหน่ายได้ยาก ในทางทฤษฎีเจ้าหนี้ลักษณะดังกล่าวมีอยู่ใน
ตลาดการลงทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วเจ้าหนี้ผู้ลงทุนดังกล่าวมักจะไม่มีเงินทุนที่จะจ่ายหรือชดเชย
แทนที่ทุนของเจ้าหนี้อื่น โดยคาดหวังว่าจะได้ส่วนต่างจากราคาขายต่อ และเจ้าหนี้ลักษณะเช่นนี้ใน
ที่ สุ ด แล้ ว ก็ จ ะผิ ด นั ด ไม่ ได้ จ่ ายเงิน เพื่ อ การลงทุ น ซึ่ งส่ ว นหนึ่ ง สื บ เนื่ อ งจากความไม่ แ น่ น อนของ
กฎเกณฑ์ที่จะจัดการความเสี่ยง ในที่สุดแล้วตลาดก็จะล้มเหลวเพราะไม่มีผู้ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่
ผู้ขายพอใจ ถ้ากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงนั้นมีความแน่ นอนมากขึ้น เจ้าหนี้ก็จะมี
ความมั่นใจมากขึ้นที่จะจ่ายเงินเพื่อลงทุนในเวลาที่บริษัทมีปัญหาทางการเงิน นอกจากนี้ ผู้ขายก็รู้สึก
มั่นใจว่ามีโอกาสได้เงินจากการขายสินทรัพย์นั้น39
ในประเทศก าลั ง พั ฒ นานั้ น ระบบกฎหมาย หน่ ว ยงานที่ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
และกลไกปกป้ อ งที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
ว่าการลงทุนของเจ้าหนี้นั้นสามารถตรวจสอบข้อมูล ได้รับการดูแลตลอดกระบวนการและสิทธิของ
เจ้าหนี้จะบังคับชาระหนี้ได้ ยังไม่มีความเข้มแข็งมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกรรม
โดยทั่วไปแล้วในสายตาของเจ้าหนี้มักจะมองว่ากิจกรรมการเงินการลงทุนและการจัดการของลูกหนี้
นั้นไม่โปร่งใส ความไม่ชัดเจนแน่นอนในเรื่องสาระและวิธีการปรับใช้กฎหมายนิติกรรมสัญญา หรือ
กฎหมายล้มละลาย และกฎเกณฑ์ในเรื่องระบบธรรมาภิบาลยังคงปรากฏอยู่ และเจ้าหนี้เข้าใจว่าตน
37
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ได้รั บ ข้อมูลไม่เพีย งพอและไม่ ส ามารถควบคุมกระบวนการบั งคับช าระหนี้ได้ และการขาดความ
โปร่งใสกับความไม่แน่นอนนั้นจะกัดกร่อนความมั่นใจเจ้าหนี้ต่างประเทศและทาให้เกิดความลังเลใจ
ในการให้สินเชื่อ40
เมื่อขาดกฎหมายและกระบวนการที่เพียงพอชัดเจนและคาดหมายได้แล้ว เจ้าหนี้ก็
จะให้เงินลงทุนโดยไม่เรียกค่าตอบแทนพิเศษสาหรับความเสี่ยงที่ไม่จาเป็น และในกรณีที่มีปัญหาแล้ว
เจ้าหนี้ก็สามารถถอนการให้สินเชื่อได้ ประเทศก็จะได้ประโยชน์ถ้าระบบสิทธิของเจ้าหนี้และกลไก
กฎหมายล้มละลายมีความชัดเจน มีการปรับใช้สม่าเสมอ และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์เช่นนั้นอย่าง
ครบถ้วน41

40
41

Ibid., p.9.
Ibid., p.9.

บทที่ 4
การจัดการหนีโ้ ดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
1. สภาพปัญหา
1.1 หากเจ้าหนี้รายหนึ่งต้องการทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ จะมั่นใจได้
อย่างไรว่าลูกหนี้จะชาระหนี้ได้โดยไม่ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องให้ล้มละลายก่อนที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้
สาเรจ
1.2 ลู กหนี้ เป็ น หนี้ เจ้าหนี้รวม 20 ราย มีเจ้าหนี้ 18 รายตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กับ
ลูกหนี้แล้ว แต่เจ้าหนี้อีก 2 รายไม่ยอมผ่อนผันเงื่อนไขการชาระหนี้ให้โดยใช้กระบวนการล้มละลาย
บีบ บั งคับ ให้ ลูกหนี้ ต้องช าระหนี้ แก่ตนก่อนเจ้าหนี้คนอื่น จะทาอย่างไรให้เจ้าหนี้ 2 รายที่เหลือนี้
ยอมรับข้อเสนอผ่อนผันเงื่อนไขการชาระหนี้และไม่ไปฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย
1.3 ในกรณี ที่ ฐ านะทางการเงิ น ของลู ก หนี้ มี โ อกาสที่ จ ะฟื้ น คื น กลั บ สถานะปกติ ไ ด้
แต่จาเป็นต้องได้รับสินเชื่อสนับสนุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนอีกจานวนหนึ่ง จะมีมาตรการอย่ างไร
เพื่อให้เจ้าหนี้ที่ต้องการจะสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวมั่นใจได้ว่าจะได้รับการชาระคืนเงินจากลูกหนี้
หากการแก้ไขฐานะทางการเงินของลูกหนี้ไม่เป็นผลสาเรจ

2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 กระบวนการตามหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา
ระบบกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีกลไกการจัดการหนี้โดยสมัครใจในรูปแบบของสัญญา
ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้อยู่แล้ว ซึ่งหากคู่สัญญาสามารถตกลงกันได้ กอาจนาไปสู่การทาสัญญา
ประนี ป ระนอมยอมความหรื อ การแปลงหนี้ ใหม่ ซึ่ งส่ งผลให้ มี ก ารระงับ หนี้ เดิ ม และผู ก พั น ตาม
ข้อตกลงที่ได้กระทาขึ้นในระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้นั้ น หรืออาจเป็นเพียงสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ที่มีผลเป็นการยืดหยุ่นเงื่อนไขในการชาระหนี้เดิม โดยไม่มีผลให้หนี้เดิมระงับ กได้ ซึ่งมีอยู่หลาย
แนวทาง เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การขยายระยะเวลาการ
ชาระหนี้ การปรับหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาว การให้ระยะเวลาปลอดหนี้ การรับโอนทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันชาระหนี้ การรับโอนทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์ที่เป็นประกันชาระหนี้ การรับโอนทรัพย์สิน
โดยมีสัญญาให้สิทธิลูกหนี้มีสิทธิขอซื้อ/เช่ากลับคืน การแปลงหนี้เป็นทุน หรือการลดต้นเงินและ/
หรือดอกเบี้ยค้างรับ เป็นต้น
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โดยผลของสัญญานั้นเป็นเพียงแค่บุคคลสิทธิมีผลผูกพันเฉพาะผู้เป็นคู่สัญญาและไม่ผูกพัน
บุคคลภายนอก จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเจ้าหนี้แต่ละรายที่มีความตกลงกับลูกหนี้ ไม่ส่งผลให้สิทธิ
เรียกร้องของเจ้าหนี้รายอื่นซึ่งมิได้ร่วมในการเจรจาตกลงด้วยนั้นระงับหรือถูกผ่อนผันเงื่อนไขไปด้วย
นอกจากนี้ ไม่มีกลไกทางกฎหมายที่จะห้ามเจ้าหนี้อื่นมิให้ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเป็น
คดีแพ่งหรือคดีล้มละลายในระหว่างที่ลูกหนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือการฟื้นฟูกิจการ
ดังนั้น หากในระหว่างการเจรจาแล้วมีเจ้าหนี้คนใดไปดาเนินคดีกับลู กหนี้เพื่อบังคับชาระหนี้ ย่อมทา
ให้โอกาสในการเจรจาจัดการหนี้เป็นผลสาเรจเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการบังคับเอา
กับทรัพย์สินที่เป็นสาระสาคัญในการดาเนินธุรกิจ

2.2 กระบวนการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่มีมาตรการพิเศษที่ให้ศาลมีคาพิพากษา
หรือมีคาสั่งเหนชอบด้วยในข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เพื่อให้มีผลผูกพันเจ้าหนี้อื่นโดยไม่ต้อง
เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายแต่อย่างใด คงมีเพียงกรณีที่ลูกหนี้ยอมเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายปกติเหมือนอย่างลู กหนี้ทั่วไป เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วจึงยื่นคาขอประนอมหนี้
ก่อนล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 45 เพื่อให้ที่ประชุมเจ้าหนี้
ลงมติพิเศษและให้ศาลมีคาสั่งเหนชอบด้วย หรืออาจเลือกใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ศาล
เหนชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการที่มีการจัดเตรียมไว้แล้วตามข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้กได้

2.3 กลไกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนับแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นผลให้เกิดปัญหา
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จานวนมาก หน่วยงานของรัฐจึงวางกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ของสถาบันการเงิน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และจัดตั้ง
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยขึ้น อย่างไรกดี องค์กรทั้งสองแห่งนี้ได้ยุติบทบาทลงแล้ว แต่สิ่งที่องค์กร
ดังกล่าวนามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้นมีความน่าสนใจและควรแก่การนามาเป็น
แนวทางในการศึกษา ดังนี้
2.3.1 กลไกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของธนาคารแห่งประเทศไทย นับแต่ต้นปี
พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่า ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดสภาพ
คล่องในระบบเศรษฐกิจ ทาให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากอย่างรวดเรว
การปรับ ปรุงโครงสร้างหนี้เป็ น แนวทางหนึ่งที่นามาใช้เพื่อแก้ไขปัญ หาดังกล่าว โดยธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้ อ อกหลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ แ ละหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น มู ล ค่ า
หลักประกันของสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดวิธีการ
เบื้องต้นที่สถาบันการเงินพึงปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยสนับสนุนให้สถาบันการเงินมี
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การกาหนดนโยบาย วิธีการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่ อส่ งเสริม การปรับ ปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ขึ้น มี ห น้ าที่ กาหนดนโยบายเพื่ อ
ส่งเสริมให้ การเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการเงินเกิดผลโดยเรว
และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกข้อบังคับตั้งสานักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ (สปน.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ขึ้ น ตรงต่ อ ผู้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ท างานตามที่ คปน. และ
คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย1
คปน. ได้ให้ความเหนชอบกรอบหลักการปรับปรุงโครงสร้ างหนี้ (Framework for
Corporate Debt Restructuring in Thailand) ซึ่ ง เป็ น หลั ก การที่ ส มาคมธนาคารไทย สมาคม
ธนาคารต่างชาติ สมาคมบริษัทเงินทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกันจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบของการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ที่เป็นกิจการ
ขนาดใหญ่ที่มีเจ้าหนี้เกี่ยวข้องหลายราย หลักการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติที่ยอมรับ
ทั่วไป และอาศัยความสมัครใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีหลักการสาคัญ เช่น การสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารระดับสูงของเจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือมาตรการที่เจ้าหนี้จะตกลงกันหยุดคิดดอกเบี้ย
ในอัตราผิดนัด หยุดการฟ้องคดีล้มละลายหรือบังคับหลักประกันหรือหยุดการใช้สิทธิหักกลบลบหนี้
ในระหว่างเวลาที่กาหนดไว้ เป็นต้น2
นอกจากนี้ ยังมีการออกมาตรการสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การจัดทา
สัญญาระหว่างลูกหนี้และเจ้า หนี้ และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ และการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด้วย3 อย่างไรกดี มีการประกาศยุติการดาเนินงานของ คปน. นับแต่วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่น่า
พอใจแล้ว4
2.3.2 กลไกการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
(บสท.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 เพื่อบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยมีบทบาทในการปรับโครงสร้างหนี้
และปรับโครงสร้างกิ จการโดย การรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณ ภาพของสถาบันการเงินและบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ รวมทั้งสิทธิ อื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลัก ประกันการชาระหนี้ สาหรับสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพนั้น หรือโดยการใช้มาตรการอื่นๆเพื่อประโยชน์แก่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคง
ของประเทศ โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะทาหน้าที่แก้ไขปัญหาการค้างชาระหนี้ของลูกหนี้
1

Tumnong Dasri, “Out-of-Court Corporate Debt Restructuring in Thailand,” Search on May 14, 2015,
From http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN005376.pdf
2 Ibid.
3 Ibid.
4 “มุมมอง นักบริหารหนี้:มีปัญหา หนี้..อย่า หนีด้วยการฆ่าตัวตาย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558, จาก
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000018131
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ของสถาบั น การเงิน ของรัฐ และเอกชนให้ เป็นไปอย่างรวดเรว ด้ว ยการรับ โอนสิ นทรัพย์ที่จัดเป็ น
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อนามาบริหารจัดการตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องพยายามให้ลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยู่ในฐานะที่สามารถชาระหนี้ที่ค้าง
ชาระได้ และให้ ลู กหนี้ นั้ น สามารถดาเนิน กิจการของตนต่อไปได้อย่างมีประสิ ท ธิภ าพ และทาให้
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมดสิ้นลงหรือเหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สถาบันการเงินจนไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้อันจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจ
และระบบสถาบันการเงินโดยรวม5
พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ที่
บสท. จะรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพซึ่งได้แก่ลูกหนี้ที่เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่นไว้ โดยมีการจัดชั้นของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวและสร้างกลไก
ให้ ก ารโอนสิ น ทรั พ ย์ นั้ น สามารถท าได้ โ ดยง่ า ยขึ้ น ตลอดจนก าหนดเงื่ อ นไขยกเว้ น ภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมต่างๆในกรณีที่ต้องมีการจดทะเบียนเกี่ยวกับ โอนสินทรัพย์ของลูกหนี้ การอนุญาตให้
โอนสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเป็นคดีความในศาลได้ตลอดจนกลไกในการเข้าสวมสิทธิในคดีดังกล่าว อีก
ทั้งการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจากการยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วย6
ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้น กฎหมายให้ บสท. มีอานาจปรับโครงสร้ าง
หนี้ ปรับโครงสร้างกิจการ จาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือจาหน่ายหนี้สูญ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันตามที่เหนสมควร7
ในกรณี ที่เป็ น การปรับ โครงสร้างหนี้ บสท. มีอ านาจลดเงินต้ น ดอกเบี้ ย อัต รา
ดอกเบี้ย และระยะเวลาที่จะคานวณดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ หรือผ่อนปรนเงื่อนไขใน
การชาระหนี้อย่างอื่นให้แก่ลูกหนี้ และในกรณีที่เหนสมควรเพื่อความเป็นธรรมอย่างทัดเทียมกันและ
ความรวดเรว จะผ่อนปรนเงื่อนไขในการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นการทั่วไปให้แก่ลูกหนี้ทั้งหมดหรือบาง
ประเภทกได้ แปลงหนี้ของลูกหนี้เป็นทุนในกิจการของลูกหนี้ รับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องจาก
ลู กหนี้ เพื่ อช าระหนี้ หรื อจ าหน่ ายทรัพ ย์สิ น หรือสิ ท ธิเรียกร้อ งบางส่ ว นของลู ก หนี้ดั งกล่ าวให้ แ ก่
บุคคลภายนอก แต่ในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะโอนหรือจาหน่ายไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแห่งหนี้
ต้องได้รับความยินยอมของลู กหนี้ก่อน รับโอนหุ้นหรือซื้อหุ้นเพิ่มทุนของลูกหนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงกิจการของลูกหนี้8 ทั้งนี้ ถ้าลูกหนี้หรือผู้ค้าประกันไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท. ในการปรับ
โครงสร้างหนี้ตามที่ บสท. สั่งโดยที่ตนอยู่ในฐานะที่จะดาเนินการได้ หรือยักย้ายถ่ายเทหรือปิดบัง
ซ่อนเร้นทรัพย์สิน ของตน ให้ บสท. ดาเนินการยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เดดขาดของ
5

หมายเหตุท้ายพระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544
พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 30 และมาตรา 41
7 พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 53
8 มรกต เชาวลิตถวิล, “การกาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ”,
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), น.50-55.
6
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ลูกหนี้หรือผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องดาเนินการไต่สวน และให้ศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายต่อไปโดยเรว9
สาหรับการปรับโครงสร้างกิจการของลูกหนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจการของ
ลูกหนี้สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้ที่จะนามาชาระหนี้ตามที่กาหนด
ไว้ในแผน การจาหน่ ายทรัพย์สิน ของลูกหนี้ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการของลู กหนี้ ต้อง
เป็ น ไปเพื่อประสิ ทธิภ าพในการประกอบกิจการของลูกหนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยกาหนด การดาเนินการใดๆที่มิใช่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวจะกระทามิได้10 ทั้งนี้ พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยได้วางกลไกยกเว้นเงื่อนไข
ของกฎหมายที่จะเป็นอุปสรรคต่อ การปรับโครงสร้างกิจการไว้หลายเรื่อง และวางกลไกการจัดทา
แผนเสนอต่อศาลล้มละลายให้พิจารณาอนุมัติ ด้วยวิธีการไต่สวนฝ่ายเดียว 11 เมื่ออนุมัติแล้วผู้บริหาร
แผนกเข้าดาเนินกิจการภายใต้การกากับดูแลของ บสท. โดยมีอานาจที่จะลดทุน เพิ่มทุน หรือจัดสรร
หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขการบริ ห ารงาน แต่ งตั้ ง หรื อ ถอดถอนพนั ก งานของลู ก หนี้ ทุ ก ระดั บ
ดาเนินการควบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ โอนสิทธิตามสัญญา โอนหลักประกัน หรือโอน
ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น หรือดาเนินการอื่นใดที่จาเป็น 12 เมื่อได้รับความเหนชอบจาก บสท. แล้ว ทั้งนี้
นับแต่ศาลอนุมั ติแผนแล้ว จะเกิดสภาวะพักการชาระหนี้ (Automatic Stay) เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับโครงสร้างกิจการของลูกหนี้13 จะเหนได้ว่ามาตรการเช่นนี้คล้ายกับการฟื้นฟูกิจการ แต่เป็นกลไก
ที่มีวิธีพิจารณาแบบพิเศษที่แยกออกจากกฎหมายล้มละลาย และแสดงให้เหนถึงความเป็นไปได้ใน
การสร้างกลไกที่มีลักษณะพิเศษเช่นนี้ขึ้น

2.4 อุปสรรคอื่นในการจัดการหนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย
นอกเหนือจากประเดนเรื่องการมีผลผูกพันในข้อตกลงเฉพาะเจ้าหนี้ที่ตกลงด้วยแล้ว เมื่อ
พิจารณาถึงลักษณะของการประกอบธุรกิจ ในทางปฏิบัติ ยังเป็นอุปสรรคสาคัญ ต่อการจัดการหนี้
ก่อนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย โดยประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่จะช่วยลดอุปสรรค
จากธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าของเจ้าหนี้ได้ ในประเดนดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของการจัดการหนี้ ที่เกิดขึ้นในทางธุรกิจนั้น เพื่อให้ธุรกิจของลูกหนี้ สามารถ
ด าเนิ น ต่ อ ไปได้ อ าจจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เพิ่ ม เติ ม จากเจ้ า หนี้ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 94 (2) ยอมรับเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อทั้งที่รู้อยู่ว่า

9

พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 58 วรรคสี่
พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 59 วรรคสอง
11 พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 63
12 พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 69
13 พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 71
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ลูกหนี้นั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัวสามารถขอรับชาระหนี้ในกระบวนการล้มละลายได้ หากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้กิจการของลูกหนี้นั้นสามารถดาเนินต่อไป
อย่ างไรกดี กฎหมายไม่ได้ให้ สิ ทธิเป็น พิเศษแก่เจ้าหนี้กลุ่ มนี้แต่อย่างใด เพราะกฎหมาย
เพียงแต่เปิดช่องให้ขอรับชาระหนี้ได้เท่านั้น หากเป็นเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อโดยไม่มีหลักประกัน ย่อม
ส่งผลให้เจ้าหนี้ดังกล่าวต้องรับชาระหนี้จากส่วนแบ่งของทรัพย์สินของลูกหนี้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ไม่มี
ประกันคนอื่น ทั้งที่เจ้าหนี้รายดังกล่าวยอมให้สินเชื่อกเพื่อให้ธุรกิจของลูกหนี้มีโอกาสดาเนินต่อไปได้
อันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ทุกคน จึงทาให้ขาดแรงจูงใจแก่เจ้าหนี้ที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ให้พ้ นจาก
ภาวะวิกฤติทางการเงินและนาไปสู่การผลักให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อให้ลูกหนี้นั้น
ระงับการดาเนินธุรกิจและนาสินทรัพย์ที่เหลือมาขายชาระหนี้โดยเรว
(2) ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาที่มีงานประจาและมีรายได้ที่แน่นอน หากให้ลูกหนี้
เข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วย่อมส่งผลต่อฐานะของลูกหนี้ที่จะมีโอกาสทางานต่อไป โดยเฉพาะ
ในกรณี ที่ลู กหนี้ นั้ น เป็ น ข้าราชการ ซึ่งคุณ สมบัติของการเป็น ข้าราชการที่ส าคัญ ประการหนึ่ งคือ
จะต้องไม่เป็น บุคคลล้มละลาย การตกเป็นบุคคลล้มละลายย่อมส่งผลต่ออาชีพและหน้าที่การงาน
ตามปกติ และส่งผลต่อโอกาสที่เจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้ด้วย
(3) ลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหลายรายมิได้เป็นลูกหนี้ที่แท้จริง แต่เป็นเพราะ
เจ้าหนี้ต้องการหลักประกันจึงกาหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้ต้องหาผู้กู้ร่วม หรือหาผู้ค้าประกัน ดังนั้น การ
ที่ลูกหนี้หลักมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชาระหนี้ได้ แม้ธุรกิจของลูกหนี้หลักมีโอกาสที่จะฟื้นคืนได้
และต้องการจะเข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจ แต่เจ้าหนี้อาจไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวกได้และเลือกใช้วิธีการบีบให้ลูกหนี้ร่วมจาต้องชาระหนี้แทน ส่งผลให้โอกาสในการเจรจานั้น
เป็นไปได้ยาก และเมื่อลูกหนี้ร่วมไม่ชาระหนี้กจะถูกฟ้องล้มละลายด้วย

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แ น ว ท า งก า ร ร่ า งก ฎ ห ม า ย ล้ ม ล ะล า ย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
แนวทางการร่างกฎหมายล้ มละลายของ UNCITRAL ในส่ วนที่ 1 บทที่ 2 หั ว ข้อ B เรื่อง
กระบวนการจั ด การหนี้ โดยสมั ค รใจ (Part One, Chapter Two, B. Voluntary Restructuring
Negotiation) จะมุ่งเน้นที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นสาคัญ และเจ้าหนี้หลักเป็นกลุ่มธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตกลงร่วมกั นระหว่างเจ้าหนี้หลายราย และระหว่าง
เจ้าหนี้กับลูกหนี้ โดยจะต้องมีมาตรการเพื่อจูงใจให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเลือกใช้กระบวนการจัดการหนี้
ให้เป็นผลสาเรจ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้อาจไม่ได้กาหนดไว้เฉพาะในกฎหมายล้มละลายเพียงอย่าง
เดีย ว หากแต่จ ะต้องอาศัย กระบวนการทางกฎหมายว่าด้วยสั ญ ญา หุ้ นส่ ว นบริษั ท กฎหมายวิธี

Final Report 45
บทที่ 4 การจัดการหนี้โดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินเป็นส่วนประกอบด้วย ทั้งนี้ ปัจจัย
สาคัญที่ควรพิจารณาเพื่อสร้างแนวทางกฎหมายในเรื่องนี้ ได้แก่
3.1.1 เงื่อนไขที่ควรพิจารณาเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจ
เงื่อนไขที่ควรพิจารณาเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจนั้น อาจรวมไป
ถึงเรื่องดังต่อไปนี้14
(1) จานวนหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้ต่อเจ้าหนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
(2) พฤติการณ์ที่แสดงให้เหนว่าลูกหนี้ไม่สามารถหรือใกล้จะอยู่ในภาวะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้
(3) การยอมเข้าสู่กระบวนการโดยสมัครใจของเจ้าหนี้และลูกหนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางการเงินของลูกหนี้
(4) การใช้ ก ลไกการปรั บ ปรุ งโครงสร้า งหนี้ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น ตลอดจนการใช้
หลั ก ประกั น และวิ ธี ก ารทางการค้ า อย่ า งอื่ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขหนี้ สิ น หรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขการ
ดาเนินงานของลูกหนี้
(5) มาตรการบังคับในกรณีที่กระบวนการเจรจาไม่สามารถเริ่มต้นหรือต้องสิ้นสุดลง
ให้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายในทันที
(6) การเลงเหนถึงประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะได้รับจากการเจรจามากกว่า
การเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
(7) ลูกหนี้ไม่ต้องการมาตรการปลดเปลื้องบรรเทาจากหนี้ทางการค้าหรือมาตรการ
ที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นจากกระบวนการล้มละลายตามปกติ เช่น Automatic Stay หรือสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการชาระหนี้ที่เป็นภาระเกินสมควร
(8) สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เหมาะสมสาหรับการเลือกใช้กระบวนการจัดการหนี้
โดยสมัครใจ
3.1.2 องค์ประกอบของกระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจ
(1) การเริ่มต้นการเจรจาอาจเริ่มต้นจากฝ่ายเจ้าหนี้หรือลูกหนี้กได้ แต่จาเป็นต้อง
สร้างแรงจูงใจให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมการเจรจาจัดการหนี้ด้วยความสมัครใจ
(1.1) ลูกหนี้อาจจะไม่เหนประโยชน์จากการเจรจากับเจ้าหนี้หลายรายใน
คราวเดียวกันเพราะจะทาให้อยู่ในภาวะที่อาจต้องเสียเปรียบได้ ซึ่งควรจะต้องหามาตรการจูงใจโดย
แสดงให้เหนว่าหากไม่ดาเนินการเช่นนั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยปกติ ตลอดจนอาจยัง
ต้องถูกเจ้าหนี้บางรายฟ้องบังคับชาระหนี้ได้

14

UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, p.22-23.
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(1.2) ในส่วนของเจ้าหนี้นั้นต้องพิจารณาว่าหากรอให้มีการใช้กระบวนการ
ล้มละลายตามปกติแล้วอาจต้องห้ามบังคับชาระหนี้จากลูกหนี้และส่งผลให้ไม่อาจได้รับชาระหนี้เตม
จานวนได้ 15
(2) ในกรณีที่มีเจ้าหนี้หลายรายอาจจาเป็นต้องมีการแบ่งกลุ่มของเจ้าหนี้และต้องมี
กระบวนการเลือกเจ้าหนี้ห ลัก โดยเจ้าหนี้ห ลักจะทาหน้าที่ในการเจรจากับฝ่ายลูกหนี้ รวมทั้งทา
ข้อเสนอและรั บ ข้อเสนอของลู กหนี้ มาพิ จารณา ภายใต้ก ารครอบงาของที่ป ระชุ มเจ้าหนี้ซึ่งเป็ น
ตัวแทนของเจ้าหนี้ทั้งหมด16
(3) เพื่อให้การเจรจาดาเนินต่อไปได้ จาเป็นต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหนี้ราย
ใดรายหนึ่งกระทาการใดที่กระทบต่อสถานะทางการเงินหรือความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ลูกหนี้ในระหว่างการเจรจา ดังนั้น จาเป็นต้องมีข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้หลักและลูกหนี้มิให้ฟ้องหรือ
บังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วย ซึ่งข้อตกลงเช่นว่านี้ควรมีผลเป็นการชั่วคราวในระหว่าง
การเจรจาหรือพิจารณาความสามารถของลูกหนี้ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง17
(4) เพื่อให้ ลู กหนี้ส ามารถปฏิบัติตามข้อตกลงจากการจัดการหนี้ โดยสมัครใจได้
จาเป็นต้องให้ธุรกิจของลูกหนี้ดาเนินต่อไปได้ด้วย ซึ่งเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่งคือการให้สินเชื่อ
เพิ่ ม เติ ม แก่ ลู ก หนี้ โดยหลั กแล้ ว หากเป็ น เจ้ าหนี้ มี ป ระกั น ของลู กหนี้ ย่ อมมีโอกาสที่ จะให้ สิ น เชื่ อ
เพิ่มเติมได้ แต่หากไม่สามารถดาเนินการเช่นนั้นได้ การให้สินเชื่อเพิ่มเติมโดยไม่มีหลักประกันย่อม
เป็นความเสี่ยงสาหรับเจ้าหนี้เช่นกัน หากเป็นกรณีของการให้สินเชื่อในระหว่างการใช้กระบวนการ
ล้มละลายตามปกติแล้ว ย่อมมีโอกาสที่เจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น แต่เงื่อนไขดังกล่าวไม่
อาจนามาใช้ในกระบวนการจัดการหนี้ โดยสมัครใจก่อนการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ ดังนั้น
เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ เจ้าหนี้อาจทาความตกลงกันเพื่อให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในส่ วนนี้ที่จะได้รับชาระ
หนี้ก่อนหนี้เดิม อย่างไรกดี ลาพังข้อตกลงในระหว่างเจ้าหนี้นั้นยังไม่เป็นหลักประกันที่เพียงพอหาก
การจั ด การหนี้ ห รื อ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงไม่ เป็ น ผลส าเร จแล้ ว ลู ก หนี้ ต้ อ งเข้ า สู่ ก ระบวนการ
ล้มละลาย เจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่กยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการขอรับชาระหนี้และอาจไม่ได้รับชาระ
หนี้ในส่วนนี้เตมจานวนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันคนอื่น18
(5) เพื่อประโยชน์ในการเจรจากัน เจ้าหนี้จะต้องมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ของลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และธุรกิจของลูกหนี้ เพื่อประเมิน
สถานะทางการเงินของลูกหนี้และข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง แต่จาเป็นต้องสร้างเงื่อนไขการเกบรักษาข้อมูล
เป็นความลับด้วย19
15

Ibid., p.23.
Ibid., p.23.
17 Ibid., p.24.
18 Ibid., p.24.
19 Ibid., p.24-25.
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(6) หากมีเจ้าหนี้หลายราย จาเป็นต้องหาวิธีจัดการที่เหมาะสมสาหรับ ลดข้อยุ่งยาก
จากผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่แตกต่างกัน ซึ่งโอกาสที่ จะให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมตกลงด้วยนั้นเป็นไปได้
ยาก โดยเฉพาะเจ้าหนี้รายย่อยที่มีทุนทรัพย์ไม่สูงนักซึ่งมักจะถูกกันออกจากกระบวนการเจรจา ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วยังคงถือเป็นเจ้าหนี้และไม่มีกฎหมายใดจะบังคับให้เจ้าหนี้รายย่อยดังกล่าวจาต้อง
ยอมรับการตัดสินใจของเจ้าหนี้ส่วนมาก20
(6.1) วิธีการอย่างหนึ่งอาจจะให้มีการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้
รายย่อยก่อนเตมจานวน เพื่อลดจานวนเจ้าหนี้ลง ถึงแม้ว่าจะส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติแต่ถือว่า
เป็นประโยชน์ในทางการบริหารจัดการหนี้ของเจ้าหนี้รายใหญ่21
(6.2) อีกวิธีการหนึ่งคือการเลือกใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ภายหลังจากการเจรจาร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้หลักและลูกหนี้แล้ว เพื่อให้มีผลผูกพันเจ้าหนี้ทุกรายแม้
จะเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ได้ร่วมในการเจรจาแผนจัดการหนี้ด้วย ซึ่งบางครั้งจะเรียกกระบวนการเช่นนี้ว่า
“Pre–Packaged Plan” (หรื อ “Expedited Reorganization proceeding”)22 โดยรายงานวิจั ย
ฉบับนี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวไว้ในส่วนของการฟื้นฟูกิจการในบทที่ 17

3.2 ข้อแถลงขององค์การระหว่างประเทศผู้ประกอบวิชาชีพล้มละลายและฟื้นฟู
กิ จ การ ว่ า ด้ ว ยหลั ก การส าหรั บ การเข้ า ถึ ง การจั ด กา รของบรรดาเจ้ า หนี้ (INSOL
International Statement of Principles for a Global Approach to Multi–
Creditor Workouts)
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ล้ ม ละลายและฟื้ น ฟู กิ จ การ (INSOL
International) ได้ออกข้อแถลงกาหนดหลักการสาหรับการเข้าถึงการจัดการของบรรดาเจ้าหนี้ เพื่อ
สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเจ้าหนี้สถาบันการเงินในกระบวนการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ
ลูกหนี้เพื่อมิให้ลูกหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และให้โอกาสเจ้าหนี้ ที่จะได้รับชาระหนี้มาก
ที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้มากกว่าการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย โดยมี
หลักการสาคัญ 8 ประการ23 ดังนี้
(1) ในกรณีลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน เจ้าหนี้ผู้เกี่ยวข้องจะต้องพร้อมร่วมมือกันใน
การให้เวลาพอสมควรแก่ลูกหนี้ (Standstill Period) เพื่อแสดงข้อมูลของลูกหนี้รวมทั้งพิจารณา
ข้อมูลนั้นประกอบข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของลูกหนี้

20

Ibid., p.25.
Ibid., p.25.
22 Ibid., p.25.
23 INSOL International, Statement of Principles for A Global Approach to Multi-Creditor Workouts, p.2-3.
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(2) ในระหว่างระยะเวลา Standstill Period ที่กาหนดไว้ เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่บังคับ
ชาระหนี้จากลูกหนี้ เว้นแต่เป็นการชาระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอก แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบสิทธิและ
ฐานะในระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเอง
(3) ในระหว่างระยะเวลา Standstill Period ที่กาหนดไว้ ลูกหนี้จะต้องไม่กระทาการใดที่
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อโอกาสที่เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับชาระหนี้ โดยพิจารณาจาก
โอกาสในการได้รับชาระหนี้ ณ เวลาเริ่มต้นระยะเวลาดังกล่าว
(4) เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือประสานงานกันในการกาหนดแนวทางให้แก่ลูกหนี้เพื่อ
แก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยการเลือกตัวแทนซึ่งอาจอยู่ในรูปของคณะกรรมการและแต่งตั้งที่ปรึกษา
ในการให้คาแนะนาช่วยเหลือตัวแทนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องในการมีส่วน
ร่วมในภาพรวม
(5) ในระหว่างระยะเวลา Standstill Period ที่กาหนดไว้ ลูกหนี้จะต้องอนุญาตให้เจ้าหนี้ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งที่ปรึกษาของเจ้าหนี้เข้าถึงข้อมูลของลูกหนี้ ได้เป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้โอกาสแก่เจ้า หนี้ในการ
ประเมินฐานะทางการเงินและข้อเสนอที่ลูกหนี้ได้จัดทาขึ้น
(6) ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของลูกหนี้และการจัดการในระหว่างเจ้าหนี้ที่
เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลา Standstill Period ต้องคานึงถึงข้อจากัดทางกฎหมายและฐานะของ
เจ้าหนี้แต่ละรายในวันที่เริ่มต้นระยะเวลา Standstill Period
(7) ข้อมูลของลูกหนี้ ที่ได้รับทราบจากกระบวนการจัดการหนี้ ตลอดจนข้อเสนอของฝ่าย
ลูกหนี้ จะต้องเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง และต้องเกบรักษาไว้เป็นความลับเว้นแต่จะเป็นข้อมูลที่มี
การเปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้ว
(8) ในกรณี ที่ มีการให้ สิ น เชื่ อเพิ่ ม เติ มระหว่างระยะเวลา Standstill Period หรือการให้
สินเชื่อตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อเสนอ ควรจะให้สินเชื่อดังกล่าวนั้นมีบุริมสิทธิหรือมีสิทธิที่จะ
ได้รับชาระหนี้ก่อนหนี้อื่นของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

3.3 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เ กิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลาย
และระบบสิ ทธิข องเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกได้วางกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ ด้วยกระบวนการที่ไม่เป็น
ทางการไว้ ใน Part B. Risk Management and Corporate Workout ในข้ อ B3 ถึ ง B5 โดยมี
สาระสาคัญว่า กระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลควรต้องมี
กลไกที่จูงใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันในการจัดการปัญหาด้วยความสมัครใจเพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสฟื้น
คืนกลับมาได้ ซึ่งกระบวนการเช่นว่านี้รวมถึงกฎหมายและวิธีพิจารณาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
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(1) กาหนดให้ต้องเปิดเผยหรือให้โอกาสเจ้าหนี้เข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ของนิติบุคคลนั้นในเวลาที่เหมาะสม
(2) ควรมีลักษณะจูงใจในการให้กู้ยืม ลงทุน หรือปรับปรุงโครงสร้างทุนของนิติบุคคล
(3) มี ก ลไกที่ ยื ด หยุ่ น ในการเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเพื่ อ แก้ ไขฟื้ น ฟู ปั ญ หาทางการเงิ น การขาย
สินทรัพย์ การขายส่วนลดหนี้ การตัดหนี้ การผ่ อนเวลาชาระหนี้ การปรับปรุงหนี้ และการเสนอ
แลกเปลี่ยนหนี้สิน (แลกเปลี่ยนกับหนี้สินหรือแลกเปลี่ยนกับทุนของบริษัท)
(4) สร้างมาตรการจูงใจทางภาษีในกรณีที่ต้องมีผลขาดทุนหรือต้องตัดหนี้ซึ่งมีความจาเป็น
เพื่อให้การแก้ไขฟื้นฟูเกิดผลสาเรจ บนพื้นฐานของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์นั้นๆ
(5) พิจารณาถึงข้อจากัดทางกฎหมายที่อาจกระทบต่อการฟื้นฟูกิจการของบริษัท และ
(6) สร้างมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ในการได้รับชาระหนี้24
ทั้งนี้ กระบวนการที่ไม่เป็นทางการจะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถใช้เทคนิค
เช่น การเจรจาตกลงกันด้วยความสมัครใจ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือการระงับข้อพิพาทในรูปแบบ
อื่นที่ไม่เป็นทางการในการแก้ไขปัญหาได้ โดยต้องให้เจ้าหนี้หลายรายที่มีผลประโยชน์แตกต่างกัน
สามารถหาทางออกร่วมกันได้ ทั้งนี้ หากกระบวนการที่ไม่เป็นทางการดังกล่าวจะต้องอาศัยกลไก
ของการฟื้นฟูกิจการ กจะต้องสามารถดาเนินการได้โดยรวดเรวทันทีตามเงื่อนไขที่มีการตกลงกัน
อย่างไม่เป็นทางการไว้แล้ว และหากการใช้กระบวนการเช่นว่านี้มี ความยุ่งยากซับซ้อนในบางกรณี
กจะต้องมีกฎระเบียบหรือวิธีการชั่วคราวที่ลดหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เพื่อให้บรรลุถึงข้อตกลงใน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะต้องไม่เป็นการทาลายระบบหรือกระบวนการทางกฎหมายด้วย25
การสร้างกระบวนการหรือกลไกที่ไม่เป็นทางการนี้จาเป็ นต้องได้รับความร่วมมือจากภาค
ธุรกิจสถาบันการเงินในการพัฒนาแนวปฏิบัติสาหรับการใช้กระบวนการดังกล่าวโดยสมัครใจเพื่อจะ
แก้ไขปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ และควรสนับสนุนให้มีแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงที่ดีโดย
อาศั ย ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ป กติ ข องสถาบั น การเงิ น ที่ อ าจช่ ว ยจั ดการปั ญ หาหนี้ เสี ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ26
จากหลักการดังกล่าว ธนาคารโลกได้ นามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมายของ
ประเทศไทยในเรื่ อ งการล้ ม ละลายและสิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ และจั ด ท ารายงาน การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes - ROSC) โดยได้
พิ จ ารณาตามประเด นดั ง กล่ าวแล้ ว มี ค วามเห นว่ า ประเทศไทยมี ก ลไกทางกฎหมายที่ ค่ อ นข้ า ง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การดั ง กล่ า วแล้ ว เป็ น ส่ ว นมาก (Largely Observed) โดยประเทศไทยมี
กระบวนการจัดการหนี้นอกศาลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการฟื้นฟูกิจการ มีการเปิดเผยข้อมูลทาง
24

The World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems (Revised Version

2005), p.14.
25
26

Ibid., p.14.
Ibid., p.14.
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การเงินของลูกหนี้ อย่างเหมาะสมและมีมาตรการทางภาษีที่จูงใจให้มีการใช้กระบวนการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ประกอบกับมีทางเลือกสาหรับวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ค่อนข้างกว้าง อย่างไรกดี
ควรจะมีกลไกที่สร้างความมั่นใจในการให้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของธุรกิจ และ
ควรต้องปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีให้มีความรวดเรวมากยิ่งขึ้น

3.4 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ในอดี ต นั้ น กลไกทางกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่ น ในการจั ด การภาระหนี้ สิ น ของลู ก หนี้
นอกเหนือจากกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการแล้ว ยังมีกฎหมายว่าด้วยการประนีประนอม
(The Composition Act) ในมาตรา 12 กาหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอประนีประนอมหนี้ได้
หากมีเหตุแห่งการล้มละลายเหตุใดเหตุห นึ่งเกิดขึ้นกับลูกหนี้ ลูกหนี้จะต้องทาแผนประนอมหนี้
เสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณา และเจ้าหนี้เสียงข้างมากเป็นผู้อนุมัติแผนประนอมหนี้นั้น แต่
เนื่องจากขาดกลไกของศาลในการกากับดูแลการปฏิบัติตามแผน 27 ประกอบกับกลไกตามกฎหมาย
ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการที่มีอยู่ไม่อาจตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างแท้จริง เพราะกลไกดังกล่าว
ศาลจะแต่งตั้งบุ คคลผู้ เป็ น เจ้าพนั ก งานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามากากับดูแลการบริห ารจัดการตามแผน
และโดยหลักแล้วผู้บริหารซึ่งดารงตาแหน่งอยู่กต้องถูกปลดออกจากบริษัทลูกหนี้ไป ส่งผลให้เกิด
การต่ อ ต้ า นกลไกของการช าระบั ญ ชี ในกระบวนการล้ ม ละลายและการฟื้ น ฟู กิ จ การ ท าให้
กระบวนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการที่มีอยู่ขาดประสิ ทธิภ าพ 28 จึงมีการพัฒ นาและออก
กฎหมายว่าด้ วยการฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงินของพลเมือ ง (The Civil Rehabilitation Act) เพื่ อ
เพิ่มเติมกลไกของกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ในขณะเดียวกันสร้างกลไกการประนอม
หนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2000 อัน
เป็นวันเดียวกับที่มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการประนีประนอม (The Composition Act) ก่อน
จะมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการฟื้ นฟูกิจการของนิติบุ คคล (The Corporate Reorganization
Act) ในปี ค.ศ.2003
ด้วยเหตุนี้ กระบวนการของกฎหมายล้มละลายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสถานะของ
ลูกหนี้ในประเทศญี่ปุ่นจึงมีกฎหมาย 2 ส่วน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของนิติบุคคล
(The Corporate Reorganization Act) และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิ น ของ
พลเมือง (The Civil Rehabilitation Act) ซึ่งมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยกฎหมายว่าด้ว ยการ
ฟื้นฟูกิจการของนิติบุคคลมีเป้าหมายในการปรับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อย่างบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสถานะทางการเงินของพลเมือง
27

Tatsuo Ikeda, “Bankruptcy Law in Japan and Its Recent Development,” Osaka University Law Review
(No.46:9 1999) : p.13.
28 Peng Xu, Bankruptcy Resolution in Japan: Civil Rehabilitation vs. Corporate Reorganization, (RIETI
Discussion Paper Series 04-E-010) : The Research Institute of Economy, Trade and Industry, 2004), p.9.
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นั้นมุ่งหมายถึงบริษัทที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือแม้แต่ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา29
กลไกของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของนิติบุคคลนั้นไม่เปิดช่องให้ลูกหนี้ดาเนินกิจการต่อไป 30
แต่ทั้งนี้ กลไกของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูส ถานะทางการเงินของพลเมืองกมิได้ห้ ามบริษัทหรือ
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ใช้เป็นช่องทางในการแก้ไขสถานะทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด31
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสถานะทางการเงินของพลเมืองนั้นถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาส
ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถใช้เป็นช่องทางใน
การแก้ไขปั ญหาหนี้สินล้นพ้นตัวโดยมีกลไกในทานองเดียวกับการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
กล่ าวโดยสรุ ป แล้ ว ลู กหนี้ จ ะต้อ งเข้าสู่ กระบวนการดังกล่ าวก่ อนจะมีก ารเสนอแผนหรือเจรจา
ประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้อยู่ในฐานะที่เข้าเงื่อนไขอาจดาเนินคดีล้มละลายได้ หรือไม่อาจ
ชาระหนี้ที่ถึงกาหนดโดยยังอยู่ในวิสัยพอที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ ลูกหนี้หรือผู้แทนในกรณีที่
ลูกหนี้เป็นนิติบุคคลหรือเจ้าหนี้อาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงิน32 เมื่อศาลได้รับคาร้องไว้แล้วอาจจะมีคาสั่งกาหนดเงื่อนไขการห้ามเรียกหรือบังคับชาระหนี้
(Stay) ไว้จนกว่าศาลจะมีคาสั่งเกี่ยวกับคาร้องดังกล่าวก่อนกได้ 33 และหากศาลเหนสมควรให้มีการ
กากับดูแลกิจการของลูกหนี้ กอาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งอาจเป็นนิติบุคคลทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลกได้34 หลังจากนั้นศาลต้องทาการไต่สวนคาร้องดังกล่าวโดยต้องฟังความเหนจากสหภาพ
แรงงานด้ว ย 35 และเมื่อศาลพิ จ ารณาแล้ วเห นว่าคาร้อ งเป็ นไปตามเงื่อนไขและไม่ ต้องห้ ามตาม
กฎหมายศาลก จะมี ค าสั่ ง ให้ เริ่ ม ต้ น กระบวนการฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิน ของลู ก หนี้ (Order of
Commencement of Rehabilitation Proceedings36) โดยผลของคาสั่งดังกล่าวหากศาลไม่เคย
อนุญาตให้มีคาสั่งให้พักการชาระหนี้(Stay Order) ให้ถือว่าคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการเป็นการห้าม
เจ้าหนี้มิให้เรียกหรือบังคับชาระหนี้37 ทั้งนี้คาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูจะกาหนดระยะเวลาให้
เจ้าหนี้แสดงหลักฐานในสิทธิเรียกร้องของตนและระยะเวลาที่จะมีการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องของ
เจ้ าหนี้ แ ต่ ล ะราย 38 ในระหว่างนี้ ศ าลอาจมี ค าสั่ งให้ ต รวจสอบทรัพ ย์ สิ น และกิ จ การของลู ก หนี้
(Examination Order) โดยแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ (Examiner39) และหากลูกหนี้บริหารจัดการหรือมี
การจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอย่างไม่เหมาะสมหรือศาลเหนว่ามีความจาเป็น อาจมีคาสั่งจัดการ
29

Hideo Horikoshi (2004). Japan’s New Corporate Reorganization Law. The International Lawyer (Vol.38,

No..3) p.856
30

Ibid., p.856-857.
Ibid., p.856-857.
32 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 21,22.
33 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 26(1).
34 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 54.
35 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 24-2.
36 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 33.
37 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 39(1).
38 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 34(1).
39 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 62.
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ทรัพย์สินของลูกหนี้ (Administration Order) โดยแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดทาหน้าที่เป็น ทรัสตี
(Trustee40) หลังจากนั้นจึงค่อยมีการจัดทาแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินเสนอต่อศาลภายในเวลาที่
กาหนด41 ก่อนที่ศาลจะเสนอให้ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณา และเมื่อแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินได้รับ
การอนุมัติโดยที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลมีคาสั่งรับรองตามเงื่อนไขของกฎหมาย42 และมีผลบังคับแล้ว
ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินดังกล่าว 43 ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ยกคา
ร้องขอฟื้น ฟูสถานะทางการเงิน คาสั่งยุติการดาเนินกระบวนพิจารณาในชั้นของการฟื้นฟูสถานะ
ทางการเงิน คาสั่งไม่รับรองแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงิน หรือคาสั่งเพิกถอนแผนฟื้นฟูสถานะทางการ
เงิ น หากศาลเห นว่ า มี เหตุ ที่ จ ะเริ่ ม ต้ น กระบวนการล้ ม ละลายได้ ศาลอาจมี ค าสั่ ง ให้ เริ่ ม ต้ น
กระบวนการล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย44
อย่างไรกดี กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสถานะทางการเงินของพลเมืองยังกาหนดกลไกพิเศษ
ในการแก้ไขจัดการปัญหาหนี้สินของลูกหนี้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการเตมรูปแบบดังกล่าว สาหรับ
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้จานวนไม่มาก และลูกหนี้ที่เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนประจา
3.4.1 กลไกพิ เศษ ส าหรั บ ลู ก หนี้ บุ คคลธรรมดาที่ มี ห นี้ จ าน วน ไม่ ม าก
(Rehabilitation for Individuals with Small-Scale Debts)
กลไกพิเศษนี้ถูกออกแบบมาสาหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ประจาและมีหนี้
ไม่เกิน 50 ล้านเยน ไม่รวมหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือหนี้ที่อาจเรียกชาระได้เพียงพอจากสิทธิที่อาจ
แยกได้อย่างชัดเจน (เจ้าหนี้มีประกัน) หรือหนี้ค่าปรับ45 โดยลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอ
ฟื้นฟูสถานะทางการเงินและมีคาขอให้ใช้กลไกพิเศษสาหรับบุคคลธรรมดาที่มีหนี้จานวนไม่มากได้
ทั้งนี้หากเจ้าหนี้ได้ยื่นคาร้องขอให้ฟื้นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี้อย่างรูปแบบปกติ ลูกหนี้ต้อง
ยื่นคาขอก่อนที่ศาลจะมีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี้ 46 โดยต้อง
ยื่นรายละเอียดของหนี้และเจ้าหนี้ต่อศาลพร้อมกับคาร้องด้วย47
เมื่อศาลเหนว่าคาขอให้ใช้กลไกพิเศษเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด ศาลจะมีคาสั่งให้
เริ่ม ต้น กระบวนการฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิน ของลู กหนี้ และก าหนดระยะเวลาให้ เ จ้าหนี้ แสดง
หลักฐานในสิทธิเรียกร้องของตน โดยไม่จาเป็นต้องระบุระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องของ
เจ้ าหนี้ หลั งจากนั้ น จะมี ก ารประกาศค าสั่ ง ระยะเวลาให้ แ สดงหลั กฐานในสิ ท ธิเรียกร้อ ง และ
ระยะเวลาคัดค้านสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ นอกจากนี้จะมีการส่งคาสั่งดังกล่าวให้ เจ้าหนี้ที่ปรากฏชื่อ
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Japan Civil Rehabilitation Act, Section 64,79.
Japan Civil Rehabilitation Act, Section 163(1).
42 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 174.
43 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 163(1).
44 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 250(1).
45 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 221(1).
46 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 221(2).
47 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 221(3).
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แล้วทราบด้วย 48 ในระหว่างนี้หากมีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคาร้องหรือศาลเหนสมควรเอง กอาจแต่งตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนทาหน้ าที่เป็นผู้ตรวจสอบ (Individual Rehabilitation Commissioner)
เพื่อกาหนดให้ดาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและรายได้ของลูกหนี้ ช่วยเหลือศาลในการประเมินสิทธิ
เรียกร้องของเจ้าหนี้ในรายที่มีการคัดค้าน และให้คาแนะนาที่จาเป็นแก่ลูกหนี้ในการจัดทาแผนฟื้นฟู
สถานะทางการเงิน49
หลังจากที่เจ้าหนี้แสดงหลักฐานในสิทธิเรียกร้องของตนแล้ว ลูกหนี้หรือผู้อ้างว่าเป็น
ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องที่แท้จริงในหนี้นั้ นอาจยื่นคาคัดค้านเป็นหนังสือเพื่อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้อง
ในหนี้รายดังกล่าวได้ ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหนี้รายดังกล่าวอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายใน 3 สัปดาห์นับแต่
วันที่สิ้นสุดระยะเวลาที่อาจคัดค้านได้ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เว้นแต่สิทธิ
เรียกร้องนั้นมีหลักฐานที่ยืนยันสิทธิในการบังคับคดีของเจ้าหนี้ได้หรือมีคาพิพากษาถึงที่สุดของศาล
รับรองสิทธิของเจ้าหนี้ดังกล่าว ผู้ที่คัดค้านจะต้องเป็นผู้ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบสิทธิ
เรียกร้องนั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคาร้องขอให้ตรวจสอบสิทธิเรียกร้องมีหน้าที่ต้องวางค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามที่
ศาลก าหนด มิ ฉ ะนั้ น ถื อ เป็ น เหตุ ในการยกค าร้ อ งได้ 50 ในการตรวจสอบสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งนั้ น ผู้
ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลจะทาหน้าที่ช่วยเหลือศาลในเรื่องนี้ โดยผู้ตรวจสอบจะเรียกให้
ลูกหนี้หรือผู้แทน หรือเจ้าหนี้ ส่งหลักฐานสิทธิเรียกร้องกับจานวนเงินที่ยังค้างชาระ หลังจากนั้นศาล
จะทาการไต่สวนว่าสิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่และค้างชาระเป็นเงินจานวนเท่าใด
โดยศาลจะฟังความเหนจากผู้ตรวจสอบด้วย51
ในส่วนของแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี้นั้น สามารถปรับปรุงสิทธิของ
เจ้าหนี้ได้โดยจะต้องตั้งอยู่บ นพื้น ฐานการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อเจ้าหนี้ทุกรายด้วย เว้นแต่
เจ้าหนี้ในรายที่ถูกกระทบสิทธิมากกว่าเจ้าหนี้คนอื่นได้ให้ความยินยอมหรือเป็นกรณีที่ หนี้นั้นระบุวัน
ถึงกาหนดชาระหนี้ ในหนี้ที่เป็ นเงินจานวนเลกน้อยหรือหนี้ดอกเบี้ย ค่าเสีย หายหรือค่าปรับ หรือ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงิน 52
และกาหนดเวลาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้นั้นจะต้องชาระเป็นรายงวด โดยระยะเวลาทุก 3 เดือน ต้อง
ชาระไม่น้อยกว่า 1 งวด และวันครบกาหนดชาระวันสุดท้ายจะต้องอยู่ภายในเดื อนที่ครบกาหนด 3
ปี นับแต่วันที่มีการรับรองแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงิน เว้นแต่จะมีพฤติการณ์พิเศษจะมีระยะเวลา
ครบกาหนดภายใน 5 ปี นับแต่วันที่มีการรับรองแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงิน53
อย่างไรกดี แผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินจะต้องไม่กาหนดเงื่อนไขที่เป็นการลดหรือ
ปลดจากภาระหนี้หรือเงื่อนไขอื่นใดที่กระทบต่อสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิด
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Japan Civil Rehabilitation Act, Section 222.
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50 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 227(3)(4).
51 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 227(7)(8).
52 Japan Civil Rehabilitation Act, Section 229(1).
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ที่ลูกหนี้ได้กระทาโดยทุจริต หรือค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสิทธิอื่นใดที่ลูกหนี้ได้กระทาละเมิด
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือหนี้อันสืบเนื่องมาจากสถานะคู่สมรสและบิดามารดา
ครอบครัว54
ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี้ ศาลจะให้ เจ้าหนี้พิจารณา
และลงมติก่อน โดยใช้วิธีการลงมติทางเอกสารส่ งคืนกลั บมาให้ ศาลภายในเวลาที่กาหนด ทั้งนี้
จะต้องมีการทาหนังสือแจ้งเจ้าหนี้เป็นรายบุคคลโดยระบุถึงระยะเวลา ข้อความของแผนฟื้ นฟูสถานะ
ทางการเงินที่ลูกหนี้ได้เสนอ และข้อความว่าบุคคลใดไม่ให้ความยินยอมกับแผนดังกล่าวจะต้องแจ้ง
กลับ มาที่ศาลภายในระยะเวลาที่กาหนด 55 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ มีสิ ทธิล งมติได้ตอบ
กลับมาว่าไม่ยินยอมกับแผนดังกล่าวไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนผู้มีสิทธิลงมติ และนั บคะแนนเสียงตาม
สิทธิได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้ถือว่าแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินนั้นได้รับ
การรับ รองโดยเจ้าหนี้ 56 หลังจากนั้นศาลจะพิจารณาว่าแผนนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
หรือไม่ หากเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายแล้วกจะมีคาสั่งรับรองแผนดั งกล่าวอีกครั้งหนึ่ง57 ทั้งนี้
ศาลจะไม่รับรองแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินหากปรากฏข้อเทจจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ไม่น่าเชื่อว่าลูกหนี้จะมีรายได้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอในอนาคต
(2) มีจานวนหนี้ที่ไม่มีการคัดค้านและเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ ได้รวมกัน
เกินกว่า 50 ล้านเยน
(3) มีจานวนหนี้ที่ไม่มีการคัดค้านและเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ได้ รวมกัน
เกินกว่า 30 ล้านเยน แต่ไม่เกิน 50 ล้านเยน และจานวนเงินที่จะมีการชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูสถานะ
ทางการเงินน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหนี้ดังกล่าว
(4) มีจานวนหนี้ที่ไม่มีการคัดค้านและเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ได้ รวมกัน
ไม่เกิน 30 ล้านเยน และจานวนเงินที่จะมีการชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินน้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของจานวนหนี้รวมกับสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่อาจเรียกชาระได้เพียงพอจากสิทธิที่อาจแยกได้
อย่างชัดเจน (สิทธิเรียกร้องในหนี้มีประกัน) กับสิทธิเรียกร้องในดอกเบี้ย ค่าเสียหายและค่าปรับที่
เกิดขึ้นภายหลังการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงิน กับค่าใช้จ่ายในกระบวนการดังกล่าว
ทั้งนี้จานวนเงินที่จะชาระตามแผนจะต้องไม่ต่ากว่า 1 ล้านเยนด้วย หากจานวนหนี้ ทั้งหมดที่นามา
คานวณสั ดส่ว นดังกล่ าวต่ากว่า 1 ล้านเยน จานวนเงิน ที่จะช าระตามแผนต้องเท่ากับจานวนหนี้
ทั้งหมด และหากสัดส่วนร้อยละ 20 ที่คานวณได้มากกว่า 3 ล้านเยน จานวนเงินที่จะต้องชาระตาม
แผนต้องไม่ต่ากว่า 3 ล้านเยน
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(5) หากลูกหนี้ระบุในรายการเจ้าหนี้ที่เสนอพร้อมกับคาร้องขอฟื้นฟูสถานะทางการ
เงินว่าจะใช้กลไกพิเศษสาหรับการชาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่กลับไม่ได้ระบุเงื่อนไขกลไกพิเศษ
ดังกล่าวในแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงิน58
เมื่อศาลมีคาสั่งรับรองแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินแล้ว แผนฟื้นฟูสถานะทางการ
เงิ น จะมี ผ ลบั ง คั บ เมื่ อ ค าสั่ ง รั บ รองนั้ น ถึ ง ที่ สุ ด และมี ผ ลผู ก พั น ลู ก หนี้ เจ้ า หนี้ และบุ ค คลผู้ ใ ห้
หลักประกันในการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงิน แต่ไม่ผูกพันเจ้าหนี้มีหลักประกันที่อาจ
บังคับตามสิทธิของตน และไม่กระทบสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกเอาจากบุคคลผู้ค้าประกันลูกหนี้หรือ
ลูกหนี้ ร่วม59 และลู กหนี้ ห ลุดพ้ นจากหนี้และความรับ ผิดต่อสิ ทธิเรียกร้องที่อยู่ภ ายใต้แผนฟื้น ฟู
สถานะทางการเงิน60 สาหรับสิทธิเรียกร้องในหนี้ดอกเบี้ย ค่าเสียหายและค่าปรับที่เกิดขึ้นภายหลัง
การเริ่มต้น กระบวนการฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิน กับหนี้ ค่าใช้จ่ายจากกระบวนการฟื้น ฟูส ถานะ
ทางการเงิน อาจนามาปรับรวมเข้ากับแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
และการรับรองแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินมีผลเป็นการสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงิน
โดยอัตโนมัติ61 ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินดังกล่าวในทันที 62 ทั้งนี้
หากในระหว่างการปฏิบัติตามแผนปรากฏข้อเทจจริงที่ทาให้การปฏิบัติตามแผนนั้นมีอุปสรรคสาคัญ
ทาให้ไม่อาจดาเนินการตามแผนได้ (Significant Difficulty) ลูกหนี้อาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้
ขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินกได้ แต่วันสุดท้ายที่ครบกาหนดชาระ
หนี้ตามแผนนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันครบกาหนดเดิม โดยต้องกลับไปใช้กระบวนการในการ
พิจารณาอย่างเดียวกับการเสนอแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินในคราวแรก63
ทั้งนี้ ศาลอาจมีคาสั่งเพิกถอนแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินได้หากปรากฏชัดแจ้งว่า
จ านวนเงิน ที่ ช าระหนี้ ต ามแผนต่ ากว่าจ านวนเงิน ที่ เจ้า หนี้ มี สิ ท ธิ ได้ รับ จัด สรรช าระหนี้ จากกอง
ทรัพย์สินในกระบวนการล้มละลายตามปกติ64
ลักษณะพิเศษของกระบวนการสาหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้จานวนไม่มาก
อีกประการหนึ่ง คือศาลอาจมีคาสั่งให้ปลดลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากภาระหนี้แม้ไม่อาจชาระหนี้ตามแผน
ได้ หากปรากฏข้อเทจจริงว่าการปฏิบัติตามแผนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ (Extreme Difficulty) โดยมี
เงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระหนี้ในรายที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหนี้ทั้งหมด และไม่
กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหนี้ อีกทั้งการแก้ไขปรับปรุงแผนด้วยการขยายระยะเวลานั้นก
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ไม่อาจแก้ปัญหาได้ โดยศาลจะต้องไต่สวนและฟังข้อโต้แย้งของเจ้าหนี้ด้วยก่อนที่จะมีคาสั่ง 65 แต่
ทั้งนี้คาสั่งปลดจากภาระหนี้ไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้มีหลักประกัน66
3.4.2 ก ล ไก พิ เศ ษ ส า ห รั บ ลู ก ห นี้ ที่ เป็ น ลู ก จ้ า ง มี เงิ น เดื อ น ป ร ะ จ า
(Rehabilitation for Salaried Workers, Etc.)
ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ใช้ ก ลไกพิ เศษตามข้ อ 3.4.1 ที่ อ ธิ บ ายข้ า งต้ น ได้ รั บ
เงินเดือนหรือรายได้เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ และรายได้ดังกล่าวนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาก
จนเกินไป กอาจมีคาขอให้ศาลใช้กลไกพิเศษสาหรับลูกหนี้ที่เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนประจาได้67 โดยจะ
มีกลไกส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่การขอให้ศาลมีคาสั่งเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงิน คล้ายกับ
กรณีของลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้จานวนไม่มาก เนื่องจากมีการนาหลักเกณฑ์เกือบทั้งหมดมา
ปรับใช้โดยอนุโลม ยกเว้นเรื่องที่มีการกาหนดเงื่อนไขพิเศษไว้เป็ นการเฉพาะสาหรับกลไกของลูกหนี้
ที่เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนประจา
ในการใช้หลักเกณฑ์พิเศษนี้ ลูกหนี้ต้องยื่น คาขอใช้กลไกพิเศษไปพร้อมคาร้องขอ
เข้าสู่กระบวนการโดยระบุรายละเอียดอย่างเดียวกัน และต้องระบุด้วยว่าหากคาขอของลูกหนี้ไม่เข้า
เงื่อนไขที่จะใช้กลไกสาหรับลูก จ้างที่มีเงินเดือนประจาแล้ว นอกเหนือจากระบุเงื่อนไขว่าประสงค์จะ
ใช้กลไกการขอฟื้นฟูสถานะทางการเงินแบบปกติหรือไม่แล้ว ลูกหนี้ต้องระบุด้วยว่าประสงค์จะใช้
กลไกพิเศษสาหรับลูกหนี้ที่มีหนี้จานวนไม่มากหรือไม่ 68 ทั้งนี้ในการพิจารณาคาขอ หากศาลเหนว่า
คาขอของลูกหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะใช้กลไกพิเศษสาหรับลูกจ้างมีเงินเดือนประจาและลูกหนี้ระบุความ
ต้องการไว้เช่นนั้น กอาจมีคาสั่งให้ใช้กระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงินสาหรับลูกหนี้ที่มีจานวนไม่
มากกได้หากปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจา หรือเงินเดือนหรือรายได้ดังกล่ าวมี
ความไม่ สม่าเสมอคงที่ หรื อภายในเวลา 7 ปี ก่อนการยื่นคาขอ ลู กหนี้ เคยใช้กลไกพิเศษนี้แล้ ว
(ระยะเวลานับจากวันที่ศาลมีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงินถึงที่สุดและมีผล
ผู ก พั น ) หรื อ ลู ก หนี้ เคยได้ รั บ การปลดจากภาระหนี้ โ ดยไม่ อ าจช าระหนี้ ได้ ต ามแผนเนื่ องจาก
สถานการณ์ที่ทาให้การปฏิบัติตามแผนแทบเป็นไปไม่ได้ (ระยะเวลานับจากวันที่ศาลมีคาสั่งรับรอง
แผนถึงที่สุดและมีผลผูกพัน) หรือลูกหนี้เคยได้รับการปลดจากการล้มละลาย (ระยะเวลานับจากวันที่
คาสั่งดังกล่าวถึงที่สุดและมีผลผูกพัน)69
ในขั้น ตอนการพิ จ ารณาแผนฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิน นั้ น ศาลจะมี ค าสั่ ง รับ ฟั ง
ความเห นของผู้มีสิ ทธิเรีย กร้ องที่ได้ยื่น แสดงหลั กฐานไว้ต่อ ศาลเพื่อจะพิจารณาว่าจะอนุมัติแผน
ดังกล่าวหรือไม่ เว้น แต่ในกรณี ที่ศาลเหนว่าแผนดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ไม่อาจให้การรับรองได้ หรือ
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ระยะเวลาในการคัดค้านสิทธิเรียกร้องที่ได้ ยื่นแสดงหลักฐานต่อศาล หรือระยะเวลาที่อาจขอให้มี
การตรวจสอบสิทธิเรียกร้องที่มีการคัดค้านไว้นั้นยังไม่สิ้นสุดลง หรือลูกหนี้มิได้ส่งรายงานทรัพย์สิน
และกิจการต่อศาลภายหลังการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงินตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กาหนด70 ทั้งนี้ ศาลจะประกาศคาสั่งรับฟังความเหนเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้อง
ที่ได้ยื่น แสดงหลั กฐานแล้วให้ทราบถึงแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินที่มีการเสนอไว้ และสอบถาม
ความเหนว่าแผนดังกล่าวอยู่ในข่ายที่ศาลจะปฏิเสธไม่รับรองได้หรือไม่ โดยให้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องส่ง
ความเหนและเอกสารประกอบกลับมาที่ศาลภายในเวลาที่กาหนด71 ทั้งนี้ กระบวนการทาความเหน
ไม่ได้ใช้มติของเจ้าหนี้แต่อย่างใด แตกต่างจากกระบวนการสาหรับลูกหนี้ผู้มีหนี้จานวนไม่มากที่ยังคง
ต้องได้มติหรือความเหนข้างมากจากเจ้าหนี้ในการอนุมัติแผนด้วย
เมื่อระยะเวลาที่ให้เจ้าหนี้ แสดงความเหนได้สิ้นสุดลง ศาลจะมีคาสั่งรับรองแผน
ฟื้นฟูสถานะทางการเงิน เว้นแต่มีเหตุที่ศาลไม่อาจรับรองแผนได้ เช่น เมื่อกระบวนพิจารณาสาหรับ
การเสนอแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินหรือแผนนั้นขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายใดและไม่อาจแก้ไข
ได้ หรือแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินนั้ นไม่อาจปฏิบัติได้จริง หรือเมื่อแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงิน
ขัดต่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าหนี้ หรือเมื่อแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินมีเงื่อนไขสาหรับการชาระ
หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกลไกพิเศษอื่นของกฎหมายร่วมอยู่ด้วย และมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าลูกหนี้
มีโอกาสที่จะต้องสูญเสียอสังหาริมทรัพย์อันเป็นที่อยู่อาศัยนั้นไป หรือเมื่อมีเหตุที่ศาลไม่อาจมีคาสั่ง
ให้เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงินด้วยกลไกพิเศษสาหรับผู้มีเงินเดือนประจาได้ หรือมี
เหตุที่ศาลไม่อาจมีคาสั่งรับรองแผนด้วยกลไกพิเศษสาหรับลูกหนี้ที่มีหนี้จานวนไม่มากได้ เป็นต้น
นอกจากนี้จานวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระตามแผนนั้นต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจานวนเงินเดือน
คงเหลือภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดารงชีพของลูกหนี้ ตามมาตรฐานขั้นต่าและภาษีที่ต้อง
ชาระตามหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณที่กฎหมายกาหนดไว้72
ทั้งนี้ เมื่อศาลมีคาสั่งรับรองแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินแล้ว ศาลอาจมีคาสั่งเพิก
ถอนแผนฟื้น ฟูส ถานะทางการเงินได้ห ากปรากฏชัดแจ้งว่าจานวนเงินที่ช าระหนี้ตามแผนต่ากว่า
จ านวนเงิ น ที่ เจ้ า หนี้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ จั ด สรรช าระหนี้ จ ากกองทรั พ ย์ สิ น ในกระบวนการล้ ม ละลาย
ตามปกติ73
นอกเหนือจากเรื่องที่กาหนดไว้เป็นพิเศษดังกล่าวแล้ว กฎหมายให้นาหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในกลไกพิเศษสาหรับลูกหนี้ที่มีหนี้จานวนไม่มากมาปรับใช้กับกรณีของลูกหนี้ที่เป็นผู้มีเงิน
ได้ประจา โดยอนุโลม
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3.5 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
นอกเหนือจากแนวทางการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพื่อปรับ ปรุงโครงสร้างหนี้หรือ
แนวทางเจรจาเพื่อหาข้อตกลงในการประนอมหนี้ ซึ่งใช้กลไกการเจรจาตกลงและแสดงเจตนาตาม
หลักกฎหมายในเรื่องนิติกรรมสัญญาแล้ว กฎหมายของประเทศอังกฤษได้วางกลไกในการให้ลูกหนี้
สามารถจัดการหนี้โดยสมัครใจก่อนการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายไว้เป็นพิเศษ โดยแบ่งพิจารณา
ออกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคล และกรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา
3.5.1 กรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคล
ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคล มีแนวทางตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ลูกหนี้จะหา
ทางออกในการแก้ไขปั ญ หาหนี้ สิ นล้ น พ้ นตัว ได้ 2 แนวทาง ได้แก่ การร้องขอให้ ศาลรับ รองแผน
จั ด การห นี้ เพื่ อให้ ผู ก พั นเจ้ า ห นี้ ทั้ ง ห มดตามพ ระราชบั ญ ญั ติ หุ้ น ส่ ว น บ ริ ษั ท ( Scheme
Arrangement74) กับอีกแนวทางหนึ่งคือกรณีที่บริษัทลูกหนี้ทาข้อเสนอเพื่อจัดการหนี้โดยสมัครใจ
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (Company Voluntary Arrangement75)
(1) ก า ร เส น อ แ ผ น จั ด ก า ร ห นี้ สิ น ( Scheme Arrangement) ต า ม
พระราชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท
ตามพระราชบั ญ ญั ติหุ้ นส่ วนบริษั ท ได้กาหนดแนวทางในการจัดการหนี้สิ น ของ
บริษัทที่เรียกว่า Schemes หรือ Arrangement ไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้มีการกาหนดแผนจัดการ
หนี้ที่เหมาะสมเสนอต่อศาลให้มีคาสั่งอนุญาตให้เรียกประชุมเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ ก่อน
จะขอให้ศาลมีคาสั่งรับรองอีกครั้ง และโดยผลของการรับรองแผนจัดการหนี้เช่นนี้มีผลผูกพันเจ้าหนี้
ทุกคนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแผนจัดการหนี้ดังกล่าว
ผู้ พิ พ ากษา Chadwick L.J. ได้ อธิบ ายถึ งขั้น ตอนในการขอให้ ศ าลมี คาสั่ งอนุ มั ติ
แผนการจัดการหนี้เพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหมดในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้นไว้
โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรกจะต้องมีการยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งเรียกประชุม
เจ้าหนี้และส่งหนังสือเชิญประชุม ในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่าควรจัดประชุมกี่ครั้ง และใคร
ควรได้ รั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม บ้ า ง ขั้ น ตอนที่ ส องคื อ ขั้ น ตอนของการประชุ ม ที่ จ ะต้ อ งเสนอ
แผนจัดการหนี้ให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ และขั้นตอนที่สามคือการขอให้ศาลมีคาสั่งรับรองแผน
จัดการหนี้นั้นเมื่อแผนหรือข้อเสนอดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว 76 ทั้งนี้ ในแต่ละ
ขั้นตอนต่างกมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ในขั้นตอนแรกเป็นการขอให้ศาลกาหนดเรื่องการประชุม
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลผู้อาจได้รับผลกระทบจากแผนจัดการหนี้นั้นมีโอกาสเข้าร่วมการประชุ มเพื่อ
พิจารณาและลงความเหน ในขั้นตอนที่สองเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแผนจัดการหนี้ของบริษัทได้รับ
74

UK Companies Act 2006, part 26.
UK Insolvency Act 1986, part 1.
76 Roy Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, (London : Sweet & Maxwell, 2011), p.485.
75

Final Report 59
บทที่ 4 การจัดการหนี้โดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

การยอมรับจากที่ประชุมเจ้าหนี้ ฝ่ายข้างมากโดยต้องมีจานวนหนี้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
มูลค่าหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่มาประชุม และในขั้นตอนสุดท้ายที่ให้ศาลรับรองอีกครั้ง กเพื่อให้ศาล
ได้ตรวจสอบว่าการจัดประชุมเจ้าหนี้นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ควรจะเป็น และได้มีการอนุมัติแผน
จัดการหนี้จากที่ประชุมเจ้าหนี้โดยชอบ อีกทั้งศาลได้มีโอกาสตรวจสอบแผนจัดการหนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่าผู้ที่ไม่ได้เหนชอบด้วยแผนนั้นได้รับความเป็นธรรมจากการดาเนินการตามแผนนั้น77
ในการดาเนินการตามขั้นตอนแรกนั้น ผู้ที่อาจร้องขอให้ศาลมีคาสั่งเรียกประชุม
เจ้าหนี้ได้ ได้แก่บริษัท เจ้าหนี้ของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ชาระบัญชีในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่าง
ชาระบัญชี หรือผู้จัดการกรณีที่บริษัทถูกเข้าจัดการทรัพย์ สิน78 ทั้งนี้การเรียกประชุมนั้นศาลเป็นผู้
กาหนดรูปแบบได้ ในกรณีที่เรียกประชุมโดยการส่ง หนังสือเชิญประชุมต้องอธิบายถึงผลกระทบ
จากแผนการจัดการหนี้ ส่วนได้เสียของกรรมการของบริษัท และผลกระทบที่เป็นพิเศษของเจ้าหนี้
บางคนซึ่งแตกต่างจากเจ้าหนี้ อื่น 79 และในกรณี ที่ ใช้วิธีการโฆษณากจะต้องระบุให้ ทราบด้วยว่า
เจ้าหนี้มีสิทธิยื่นคาร้องขอรับสาเนาคาชี้แจงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย80
การเรียกประชุมเจ้าหนี้นั้นบางครั้งอาจจะมีการแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ออกเป็นหลายกลุ่ม
เพื่อแยกการประชุมและแยกวิธีจัดการหนี้ สิ นแตกต่างกัน ซึ่งในการจัดกลุ่ มเจ้าหนี้เป็น เรื่องที่ มี
ความสาคัญและศาลมีส่วนพิจารณาเรื่องการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ในขั้นตอนแรกด้วย ซึ่งโดยหลักแล้วต้อง
พิจารณาว่าเจ้าหนี้ทั้งหมดมีผลประโยชน์ร่วมกันเพียงพอที่จะพิจารณาสิทธิของเจ้าหนี้ทั้งหมดไปใน
คราวเดียวกันได้หรือไม่ หรือสิทธิของเจ้าหนี้เหล่านั้นแตกต่างกันจนไม่อาจที่เจ้าหนี้จะปรึกษาหาทาง
ออกด้วยกันได้81
ในส่วนของแผนจัดการหนี้นั้น อาจกาหนดแผนจัดการหนี้สาหรับเจ้าหนี้แต่ละกลุ่ม
ให้ แ ตกต่ า งกั น ก ได้ และอาจให้ สิ ท ธิ เจ้ าหนี้ ก ลุ่ ม หนึ่ ง ตามแผนดี ก ว่ า เจ้ า หนี้ อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ทั้ ง นี้
แผนจัดการหนี้เป็ นอีกปัจ จั ยหนึ่งที่ต้องใช้ในการพิจารณากาหนดเงื่อนไขการเรียกประชุมเจ้าหนี้
ถึงแม้จะมีแผนจัดการหนี้หลายแผนสาหรับเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มแต่อาจจัดประชุมไปในคราวเดียวกัน
หรือควรแยกประชุมเป็นหลายคราว 82 ถึงแม้ว่าบุคคลผู้ยื่นคาร้องขอให้เรียกประชุมเจ้าหนี้นั้นไม่ได้
จากัดเฉพาะบริษัทลูกหนี้เพียงอย่างเดียว แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการของบริษัทเป็นผู้ออกแบบ
แผนจัดการหนี้โดยการหารือร่วมกับเจ้าหนี้หลักของบริษัท เพราะหากแผนจัดการหนี้นั้นไม่ได้รับ
อนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้วศาลไม่มีอานาจพิจารณารับรองแผนได้83
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ส่ ว นในขั้ น ตอนของการประชุ ม จะต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งเห นชอบด้ ว ย
แผนจัดการหนี้จากที่ประชุม โดยพิจารณาจากทั้งจานวนบุคคลและมูลค่าหนี้ ในส่วนของบุคคลผู้
เป็นเจ้าหนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเหนชอบจากเจ้าหนี้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยรวมจานวนหนี้ของ
เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออก
เสียง84
สุดท้ายคือขั้นตอนของการขอให้ศาลรับรองแผนจัดการหนี้ เมื่อแผนได้รับอนุมัติ
จากที่ ป ระชุ มเจ้ าหนี้ ด้ว ยคะแนนเสี ยงข้ างมากของเจ้าหนี้ ซึ่งมี จ านวนหนี้ ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 75
ของหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแล้ว บริษัทลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ของบริษัท
หรื อ ผู้ ช าระบั ญ ชี ห รื อ ผู้ จั ด การแล้ ว แต่ ก รณี สามารถยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลขอให้ มี ค าสั่ ง รั บ รอง
แผนจัดการหนี้ดังกล่าว 85 อย่างไรกดี ศาลยังมีอานาจในการพิจารณาไม่รับรองแผนจัดการหนี้ได้
หากเหนว่าแผนดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทั้งหมด แต่มิได้หมายความว่าเจ้าหนี้ทุกคน
จะต้ อ งได้ ป ระโยชน์ จ ากแผนจั ด การหนี้ แต่จ ะต้ องเคารพต่ อ สิ ท ธิของเจ้าหนี้ มี ป ระกัน ตลอดจน
บุริมสิทธิในการได้รับ ชาระหนี้ด้วย อย่างไรกดี ในกรณีที่บริษัทมีทรัพย์สินไม่เพียงพอชาระหนี้ที่มี
หลักประกันได้ เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันย่อมไม่มีสิทธิคัดค้านว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากแผน
จัดการหนี้นั้น86
เมื่อศาลมีคาสั่งรับรองแผนจัดการหนี้แล้ว แผนจัดการหนี้ดังกล่าวย่อมมีผลผูกพัน
เจ้าหนี้ทั้งหมดหรือเจ้าหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันตามแผนนั้นทั้งหมดและบริษัทลูกหนี้87 โดยมีผล
บั งคับ เมื่อมีการส่ งสาเนาคาสั่งศาลไปถึงนายทะเบียนแล้ ว 88 ส่ วนเจ้าหนี้ที่อยู่นอกกลุ่มตามแผน
จัดการหนี้ดังกล่าวไม่ได้ถูกผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามแผนนั้นและยังมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการเรียกให้
ชาระหนี้ได้
ทั้งนี้ ตามกฎหมายค้าประกันของประเทศอังกฤษนั้น หากมีการผ่อนผัน การชาระ
หนี้ให้แก่ลูกหนี้ชั้นต้นแล้วถือว่าผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิด แต่ในกรณีของแผนจัดการหนี้
ทีศ่ าลให้การรับรองเช่นนี้ ถือว่าเป็นการผ่อนผันการชาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ชั้นต้นด้วยผลของกฎหมาย
มิ ใช่ ด้ ว ยสั ญ ญา ดั งนั้ น ผู้ ค้ าประกั น ไม่ ได้ ห ลุ ด พ้ น ความรับ ผิ ด แต่ อ ย่ างใด และผู้ ค้ าประกัน ที่ ได้
ช าระหนี้ ใ ห้ แ ก่ เจ้ า หนี้ แ ล้ ว ย่ อ มเข้ า รั บ ช่ ว งสิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ ค นดั ง กล่ า วและต้ อ งถู ก ผู ก พั น ใน
แผนจัดการหนี้ด้วย89
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(2) แผนจั ด การหนี้ สิ น โดยสมั ค รใจของลู ก หนี้ (Company Voluntary
Arrangement) ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศอังกฤษได้กาหนดกระบวนการจัดการหนี้สิน
ของบริษัทลูกหนี้ ซึ่งเป็นกลไกให้บริษัทลูกหนี้สามารถทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ไปยังเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนจัดการหนี้ได้
โดยไม่จาเป็นต้องขอความเหนชอบจากศาล เพียงแต่ต้องรายงานแผนจัดการหนี้สินให้ศาลทราบ
เท่ า นั้ น 90 ทั้ ง นี้ แผนจั ด การหนี้ สิ น โดยสมั ค รใจจะอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency Practitioner) และไม่มีเงื่อนไขที่กาหนดให้บริษัทต้อง
อยู่ในภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถชาระหนี้สินของตนได้แต่อย่างใด91
ผู้ที่มีสิทธิเสนอแผนจัดการหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายนั้นคือกรรมการของ
บริษัท หรือผู้จัดการในกรณีที่บริษัทถูกจัดการทรัพย์สิน (Administrator) หรือผู้ชาระบัญชีในกรณีที่
บริษัทอยู่ระหว่างการชาระบัญชี (Liquidation) ในกระบวนการล้มละลายเท่านั้น เจ้าหนี้หรือผู้ถือ
หุ้นไม่อาจเสนอแผนจัดการหนี้ตามบทบัญญัตินี้ได้ 92 โดยกรรมการจะทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้หรือ
กิจการของบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท โดยข้อเสนอดังกล่าวจะแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งทาหน้าที่เป็น
ตัวแทน (Nominee) เพื่อให้ควบคุมหรือกากับดูแลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว โดยบุคคลที่จะเป็น
ตัวแทน (Nominee) ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนได้
หรือเป็นผู้มีอานาจในการทาหน้าที่เป็นตัวแทนได้93
ทั้งนี้ ลักษณะของแผนจัดการหนี้ตามบทบัญญัตินี้ อาจเป็นเรื่องของการเสนอขาย
ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท น าเงิน มาช าระหนี้ หรือ อาจเป็ น การด าเนิ น การค้ าต่ อ ไปและน ารายได้ ม า
ช าระหนี้ ให้ แก่เจ้ าหนี้ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ กาหนดกได้ โดยกรรมการของบริษั ทยังคงมี
อานาจในการจัดการกิจการต่อไป94
การเสนอแผนจัดการหนี้ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างถูกเข้าจัดการทรัพย์สินหรือ
ชาระบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ย่อมได้รับประโยชน์จากผลของการห้ามมิให้เรียกหรือ
บังคับชาระหนี้เป็นการชั่วคราว (Moratorium) ตามกระบวนการดังกล่าวอยู่แล้ว แต่หากเป็นบริษัท
ทั่วไปที่ยังมิได้เข้าสู่กระบวนการดังกล่าว การเสนอแผนจัดการหนี้มิได้ก่อให้ เกิดสิทธิในการห้ าม
เจ้าหนี้มิให้เรียกหรือบังคับชาระหนี้แต่อย่างใด อย่างไรกดี ในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดเลกและเข้า
เงื่อนไขที่กาหนดอาจได้รับประโยชน์จากผลของการห้ามชั่วคราวได้เป็นเวลา 28 วัน นับแต่มีการยื่น
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คาร้องต่อศาลตามเงื่อนไขที่กาหนด95 ในระหว่างการพิจารณาแผนจัดการหนี้ดังกล่าว96 แต่สาหรับ
บริษัทที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่กาหนดไม่อาจได้รับประโยชน์จากผลของการห้ามชั่วคราวได้เว้นแต่การเสนอ
แผนจั ด การหนี้ นั้ น จะมี ก ารน าเอากระบวนการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ภายใต้ ก ฎหมายล้ ม ละลาย
(Administration) เข้ามารวมในแผนด้วย97 ทั้งนี้เพราะกระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้นั้นอาจเป็น
กระบวนการเพียงลาพังในการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของบริษัท หรืออาจนากระบวนการจัดการ
ทรัพย์ สิน และกระบวนการชาระบัญ ชีเข้ ามารวมอยู่ด้วยกได้ โดยแผนจัดการหนี้สิ นนั้นอาจเป็ น
กระบวนการก่อนหรือภายหลังจากการจัดการทรัพย์สินหรือชาระบัญชีกได้ หรือจะดาเนินการควบคู่
ไปพร้อมกันกได้ เพื่อจะได้รับประโยชน์จากผลของการมีคาสั่งห้ามชั่วคราวตามกฎหมาย98
กระบวนการทั่วไปในการเสนอแผนจัดการหนี้นั้น หากบริษัทมิได้อยู่ในกระบวนการ
จัดการทรัพย์สินหรือชาระบัญชีในกระบวนการล้มละลาย ผู้เป็นตัวแทนจะต้องเสนอรายงานต่อศาล
ภายใน 28 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งถึงข้อเสนอแผนจัดการหนี้ดังกล่าว โดยรายงานจะต้องระบุ
ด้ว ยว่ าในความเห นของตั ว แทนนั้ น แผนจัด การหนี้ มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอที่ ค วรได้ รับ ความ
เห นชอบและบั งคั บ ใช้ห รื อไม่ การประชุมของผู้ ถื อหุ้ นและเจ้าหนี้ค วรจัด ให้ มี ขึ้น เพื่ อพิ จารณา
ข้อเสนอแผนจัดการหนี้หรือไม่ และหากควรจัดให้มีการประชุมกให้เสนอวัน เวลา และสถานที่ที่ควร
จะมีการจัดประชุมนั้นด้วย99
ในการแจ้งให้ผู้เป็นตั วแทนทราบถึงความต้องการของบริษัทลูกหนี้ที่จะเสนอแผน
จัดการหนี้ต่อเจ้าหนี้นั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานต่อศาล บริษัทลูกหนี้จะต้องส่งเอกสาร
หรื อ แผนจั ด การหนี้ ข องบริ ษั ท และรายงานผลการดาเนิ น งานของบริษั ท ซึ่ งมี รายละเอีย ดข้ อมู ล
ของเจ้ าหนี้ หนี้ สิ น ความรับ ผิ ด และสิ นทรัพ ย์ของบริษัท ตลอดจนข้อมูล อย่างอื่น ที่ควรแจ้งให้
ทราบ 100 ทั้งนี้ ในความเป็น จริงแล้วบุคคลผู้เป็นตัวแทน (Nominee) จะทราบถึงแผนจัดการหนี้
ตั้งแต่ก่อนจะได้รับแจ้งเพราะแท้จริงแล้วในการจัดทาแผนของบริษัทกจะต้องปรึกษาหารือกับบุคคล
ที่จะเป็นตัวแทนดังกล่าวนั้นเอง101
เมื่อตัวแทน (Nominee) ได้รายงานให้ศาลทราบแล้ว กจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและ
เจ้าหนี้ตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้เสนอรายงานต่อศาล ในกรณีที่ผู้จัดการ (Administrator) หรือผู้
ช าระบั ญ ชี (Liquidator) ท าหน้ าที่ เป็ น ตั ว แทน ก สามารถเรีย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และเจ้ า หนี้ เพื่ อ
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พิจ ารณาข้อเสนอแผนจั ดการหนี้ ได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่ เห นสมควร โดยเจ้าหนี้ ที่จะได้รับ
หนังสือเชิญให้ประชุมนั้นคือเจ้าหนี้ทุกคนของบริษัทที่ตัวแทนนั้นทราบ102
ในการประชุ ม ของผู้ ถื อ หุ้ น และการประชุ ม ของเจ้ า หนี้ นั้ น จะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า
จะอนุมัติแผนจัดการหนี้สินที่บริษัทได้เสนอมาหรือไม่ โดยอาจจะอนุมัติภายใต้เงื่อนไขให้มีการแก้ไข
แผนจัดการหนี้สินนั้นหรือไม่กได้ 103 แต่การแก้ไขนั้นจะไปกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันหรือ
เจ้าหนี้บุ ริมสิทธิของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเหนชอบจากเจ้าหนี้ดังกล่าว เช่นเดียวกับที่
ที่ประชุมไม่อาจอนุมัติแผนจัดการหนี้สินที่มีเงื่อนไขกระทบสิทธิเจ้าหนี้ดังกล่าวได้104
ในการประชุมของเจ้าหนี้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าหนี้
ในการลงมติ ด้ ว ย เพราะเจ้ าหนี้ ผู้ มี สิ ท ธิล งมติ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณาเห นชอบหรือ ปฏิ เสธข้ อ เสนอ
แผนจัดการหนี้ และต้องผูกพันตามผลของมตินั้นแม้ว่าตนจะไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมหรือไม่ได้
เข้าร่วมประชุมด้วยกตาม และเจ้าหนี้ผู้ไม่มีสิทธิลงมติไม่ต้องถูกผูกพันโดยแผนจัดการหนี้ดังกล่าว
แม้อาจต้องถูกกระทบสิทธิในการบังคับชาระหนี้จากแผนดังกล่าวกตาม และเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้อง
หลายรายการก อาจมี สิ ท ธิ ล งมติ เกี่ ย วกั บ แผนได้ โ ดยอ้ า งอิ ง สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งบางรายการเท่ า นั้ น
และเฉพาะหนี้ที่มีสิทธิลงมติเท่านั้นที่จะต้องถูกผูกพันตามแผนจัดการหนี้105
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนจั ด การหนี้ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม เจ้ า หนี้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 106
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียง ทั้งนี้ การพิจารณาจานวนคะแนนเสีย งของผู้ถือหุ้นแต่ละคนให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท107 ปกติแล้วผู้เป็นตัวแทน (Nominee) จะทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น
และการประชุมเจ้าหนี้108 โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่รายงานผลการประชุมให้ศาลทราบและแจ้ง
ผลไปยังบุคคลที่ได้รับเชิญให้เข้าประชุม 109 ในกรณีที่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุม
เจ้ าหนี้ แตกต่างกัน ผู้ ถือหุ้ น คนใดคนหนึ่งอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายใน 28 วัน นับแต่วันที่มีการ
จัดการประชุมของเจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย เพื่อขอให้วินิจฉัย110 โดยศาลอาจมีคาสั่งให้ปฏิบัติ
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ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมีคาสั่งอื่นใดตามที่เหนสมควร111 หากไม่มีการยื่นคาร้องขอให้ศาล
มีคาสั่งภายในกาหนดดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้112
เมื่ อ แผนจั ด การหนี้ ได้ รับ อนุ มั ติ จากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น และที่ ป ระชุ ม เจ้ าหนี้ แ ล้ ว
ย่อมมีผลบังคับตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหนี้ และมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทุกคนที่มีสิทธิ
ในการลงมติในที่ประชุมไม่ว่าจะมาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาแทน และผูกพัน
ผู้ที่มีสิทธิในการลงมติดังกล่าวหากมีโอกาสได้รับหนังสือเชิญประชุม 113 เจ้าหนี้ที่ไม่เหนด้วยกับมติ
หรือเจ้าหนี้ที่ต้องห้ามในการลงมติ เช่น เจ้าหนี้ในหนี้ที่ไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประธาน
หรือผู้ จัดการประชุมทราบก่อนหรือในขณะประชุม หรือเจ้าหนี้มีประกัน เป็นต้น 114 หรือแม้แต่
เจ้าหนี้ที่เพิ่งปรากฏตัวในภายหลังหรือเจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม กต้องถู กผูกพันด้วยในมติ
ดังกล่าว115 และผู้เป็นตัวแทน (Nominee) จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามแผน
จัดการหนี้ (Supervisor of the Voluntary Arrangement116)
ถึงแม้ว่าแผนจัดการหนี้จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นและที่ประชุมเจ้าหนี้
แล้วกตาม แต่กอาจถูกคัดค้านได้ โดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงมติ หรือผู้ที่จะมีสิทธิลงมติได้หากได้รับแจ้ง
การจัดประชุม ผู้เป็นตัวแทน หรือผู้ชาระบัญชีหรือผู้จัดการในกรณีที่บริษัทอยู่ ภายใต้เงื่อนไขการ
ชาระบัญชีหรือจัดการทรัพย์สิน ในกระบวนการล้มละลาย อาจยื่นคาร้องต่อศาลว่าแผนจัดการหนี้
ที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ นั้ น เป็ น การท าให้ เสี ย ประโยชน์ ข องเจ้ าหนี้ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ จั ด สรรทรั พ ย์ สิ น
(Contributory) ของบริ ษั ท อย่ า งไม่ เป็ น ธรรม หรื อ มี ก ารฝ่ า ฝื น กฎเกณฑ์ อั น เป็ น สาระส าคั ญ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการประชุมเจ้าหนี้ 117 โดยจะต้องยื่นคาร้องดังกล่าวภายใน 28 วัน นับแต่
วันที่ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ศาลทราบถึงผลการประชุมในแต่ละคราว แต่ในกรณีที่บุคคลผู้
ยื่นคาร้องเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ ระยะเวลา 28 วัน ให้เริ่มนับจาก
วันที่บุคคลนั้นได้ทราบถึงการจัดให้มีการประชุมดั งกล่าว118 ทั้งนี้ ศาลจะไม่พิจารณาว่าข้อกาหนด
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนจัดการหนี้นั้นเป็นข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ดีที่สุดหรือไม่ หรือควรจะตัด
เงื่อนไขดังกล่าวออกเสีย โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าแผนจัดการหนี้นั้นได้ จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของ
ความสุจริต 119 ทั้งนี้ ผู้พิพากษา Etherton J. ได้กล่าวไว้ในคดี Prudential Assurance Co., Ltd.
v. PRG Powerhouse Ltd. ว่า ในการพิ จารณาถึงความไม่เป็นธรรมนั้ นต้องประเมินจาก 2 ด้าน
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ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ กล่าวคือ ในแนวดิ่งนั้นต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่บริษัท
จะต้องชาระบัญชี และในแนวราบคือการพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้เป็นเจ้าหนี้คนอื่น120
หากศาลพิจารณาแล้วเหนว่ามีเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือมีการฝ่าฝืน
เงื่อนไขในการประชุมในข้อสาระส าคัญแล้ว ศาลอาจจะมีคาสั่งให้ เพิกถอนหรือระงับมติที่อนุมัติ
แผนจัดการหนี้ดังกล่าว หรือมติที่มีการประชุมโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด หรืออาจสั่งการ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดาเนินการจัดให้มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ที่มี
การปรับปรุง หรือจัดให้มีการประชุมใหม่ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยศาลอาจเลือกใช้
วิธีการหลายอย่างดังกล่าวร่วมกันกได้121
กลไกของการเสนอแผนจั ด การหนี้ ต ามกฎหมายล้ ม ละลายถื อ ว่าเป็ น กลไกที่ มี
ความยืดหยุ่ น และไม่ต้องใช้กระบวนการศาลเข้าร่วมในการพิจารณาเว้นแต่จะมีการโต้แย้งแผน
จัดการหนี้ดังกล่าว และกลไกนี้ยังมีส่วนยุติความเหนโต้แย้งของเจ้าหนี้ไม่มีประกันบางคนให้ จาต้อง
ยอมรับผลการตัดสินใจของเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ จึงง่ายต่อการบรรลุข้อตกลงมากกว่าต้องได้รับความ
เหนชอบจากเจ้าหนี้ทั้งหมด122
จากเงื่อนไขของกฎหมายในเรื่องแผนจัดการหนี้ตามพระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย
ดังกล่ าว จะเห นได้ว่า มีความแตกต่างจากแผนจัดการหนี้ภ ายใต้พ ระราชบัญ ญั ติ หุ้ นส่ ว นบริษั ท
โดยกระบวนการตามกฎหมายล้ ม ละลายนั้ น ศาลจะเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งก ต่ อ เมื่ อ เกิ ด การโต้ แ ย้ ง
แผนจัดการหนี้ที่ได้รับ การอนุ มัติจากที่ประชุมเท่านั้น ในขณะที่กระบวนการตามพระราชบัญญัติ
หุ้นส่วนบริษัทนั้น ศาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาแผนแต่ แรก นอกจากนี้ การประชุม
เพื่อพิจารณาแผนจัดการหนี้นั้นในกลไกของกฎหมายล้มละลายต้องมีการพิจารณาของที่ ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วย และแผนจัดการหนี้นั้นไม่อาจไปกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิได้
โดยมีบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการให้ปฏิบัติตามแผนดังกล่าว อีกทั้งมีกลไกการให้ความคุ้มครอง
ลูกหนี้โดยการห้ามมิให้เรียกหรือบังคับชาระหนี้เป็นการชั่วคราว (Moratorium) สาหรับบริษัทขนาด
เลก123
3.5.2 กรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา
ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา มีแนวทางตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ลูกหนี้
จะหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวได้ 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบศาลและการบั ง คั บ คดี (The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007) ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ยค าสั่ ง จั ด การทรั พ ย์ สิ น (Administration Orders) ค าสั่ ง จ ากั ด การบั ง คั บ คดี
(Enforcement Restriction Orders) และการทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ (Debt Management
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Schemes) ส่ วนที่ส องเป็ น กลไกพิเศษภายใต้กฎหมายล้ ม ละลาย ได้แก่ คาสั่ งปลดจากภาระหนี้
(Debt Relief Order) และการท าข้ อเสนอแผนจัด การหนี้ โดยสมั ค รใจ (Individual Voluntary
Arrangement)
(1) ค าสั่ งจั ดการทรัพย์สิน (Administration Orders) ตามพระราชบัญ ญั ติ
ระบบศาลและการบังคับคดี
การร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งจัดการทรัพย์สิน (Administration Order) เป็นกลไก
ในการจัดการหนี้ภายหลังจากที่ศาลมีคาพิพากษาให้ ลูกหนี้ต้องรับผิดชาระหนี้แล้วและลูกหนี้ไม่อาจ
ชาระหนี้ ของตนได้เพราะมีเจ้าหนี้หลายราย โดยกาหนดให้ ลูกหนี้จ่ายเงินชาระหนี้ตามจานวนที่
กาหนดไปที่ ศาลทุ ก เดือ น และศาลจะน าเงิน นั้น แบ่ งช าระหนี้ ให้ แก่เจ้ าหนี้ แต่ ล ะรายจนกว่าจะ
ครบถ้วน124
เงื่อนไขที่จะขอให้ศาลมีคาสั่งจัดการทรัพย์สินได้ เฉพาะลูกหนี้เท่านั้นที่มีสิทธิยื่น
คาขอต่อศาล โดยไม่ต้องคานึงว่าจะมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้คนนั้นต้องชาระหนี้แล้วหรือไม่ 125 ลูกหนี้
นั้น จะต้องเป็ น บุ คคลธรรมดา126มีห นี้ ที่อยู่ในเกณฑ์ (Qualifying Debts127) ไม่น้อยกว่า 2 ราย128
และจานวนหนี้ทั้งหมดที่ต้องรับผิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแล้วไม่เกิน 5,000 ปอนด์129 โดย
หนี้ดังกล่าวจะต้องไม่ใช่หนี้จากการประกอบธุรกิจ 130 และลูกหนี้ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าจานวน
ที่กาหนด131 ลูกหนี้ต้องยื่นข้อเสนอต่อศาล County Court132 เพื่อให้พิจารณาว่าลูกหนี้จะต้องชาระ
หนี้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ในอัตราเดือนละเท่าใด เป็นเวลานานเพียงใด ทั้งนี้ เมื่อศาลได้
รับคาร้องจากลูกหนี้แล้วจะต้องให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้โต้แย้งคัดค้านก่อนว่าเหตุใดจึงไม่ควรมี
คาสั่งจัดการทรัพย์สิน และเจ้าหนี้กอาจคัดค้านได้ว่าหนี้รายใดไม่ควรจัดเป็นหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ซึ่งต้อง
ผูกพันตามคาสั่งจัดการทรัพย์สิน133
ทั้ งนี้ หนี้ ที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ต้ อ งผู ก พั น ตามค าสั่ งจั ด การทรัพ ย์ สิ น (Administration
Order) อาจเป็ น หนี้ ที่มีอยู่ ก่อนการยื่นคาร้องต่อศาลและถึงกาหนดแล้ว หรือเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึง
กาหนดชาระหนี้ หรืออาจเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคตกได้ โดยศาลจะวางกาหนดการชาระหนี้
124

Administration Order Explain, Search on 12 January 2015, From http://www.uswitch.com/debthelp/administration-orders/
125 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 112J.
126 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 112B(3).
127 ความหมายของหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ (Qualifying Debts) ถูกกาหนดไว้ในมาตรา 112AB(1) ให้ถือว่าหนี้ทุกประเภทเป็น
หนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ เว้นแต่หนี้ที่มีหลักประกันเป็นทรัพย์สิน และหนี้ที่มีกฎหมายลาดับรองกาหนดไว้เป็นพิเศษ
128 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 112B(2).
129 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 112B(6) and Explanatory Notes to The
Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, paragraph 451
130 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 112B(3).
131 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 112B(7), 112AE.
132 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 112B(1).
133 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 112B(8).
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ของหนี้แต่ละรายที่ถึงกาหนดชาระหนี้แล้ว หากเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดขณะที่ศาลมีคาสั่ง ศาลอาจ
กาหนดเวลาชาระหนี้ของหนี้รายดังกล่าวไว้ในภายหลังเมื่อได้รับคาร้องจากลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในหนี้
รายนั้ น 134 และหนี้ ที่ เกิดขึ้น ใหม่ และถึงกาหนดช าระหนี้ในระหว่างที่คาสั่ งจัดการทรัพ ย์สิ นยังมี
ผลบังคับ ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในหนี้ดังกล่าวอาจยื่นคาร้องต่อศาลให้มีคาสั่งกาหนดเวลาชาระหนี้กได้
ถ้าหนี้ใหม่ดังกล่าวเมื่อรวมกับหนี้เดิมแล้วมีจานวนไม่เกิน 5,000 ปอนด์135
ในการทาคาสั่งจัดการทรัพย์สินนั้น ศาลจะต้องกาหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้ต้ องปฏิบัติ
ตาม ได้แก่เงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระหนี้ โดยอาจกาหนดให้ลูกหนี้ต้องชาระหนี้รายใดเตมจานวนหรือ
บางส่ ว น 136 หรื อ อาจกาหนดให้ ต้ อ งช าระหนี้ เป็ น รายงวดตามจานวนเงิน และระยะเวลาที่ ศ าล
กาหนด137 และอาจกาหนดเงื่อนไขอย่างอื่นที่สมควรนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดกได้ 138 และ
ต้ อ งก าหนดวั น ที่ ค าสั่ ง จะสิ้ น ผลบั งคั บ ด้ ว ย หากไม่ ก าหนดวั น สิ้ น ผลบั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า ค าสั่ ง นั้ น
มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่ง139
เมื่อศาลมีคาสั่ งจัดการทรัพย์สิ น (Administration Order) แล้ ว เจ้าหนี้ที่อยู่ใน
เกณฑ์ทั้งหมดจะดาเนิ น คดีกับ ลู กหนี้โดยร้ องขอให้ ลู กหนี้ล้ มละลายไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญ าต
จากศาล140 และจะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบังคับชาระหนี้จากลูกหนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นหนี้
ที่มีกฎหมายลาดับรองยกเว้นไว้เป็นพิเศษ หรือเจ้าหนี้รายนั้นได้รับอนุญาตจากศาล 141 ส่วนคดีที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล County Court ที่มิใช่คดีล้มละลาย ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้ที่อยู่
ในเกณฑ์จะต้องหยุดการพิจารณาคดี 142 และในระหว่างที่คาสั่งยังมีผลบังคับ เจ้าหนี้ในหนี้รายที่ถูก
กาหนดการชาระหนี้ไว้แล้วจะคิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับห นี้นั้น
ไม่ได้143 เจ้าหนี้ที่เป็นผู้ให้ บริการสาธารณูปโภคจะระงับการให้บริการแก๊สหรือไฟฟ้าหรือบริการ
สาธารณูปโภคอย่างอื่นไม่ได้ เว้นแต่ลูกหนี้นั้นจะไม่ชาระค่าสาธารณูปโภคในระหว่างที่คาสั่งจัดการ
ทรัพย์สิน มีผลบั งคับ หรือมีเหตุจาเป็นเกิดจากการให้บริการของเจ้าหนี้ นั้นเอง หรือศาลมีคาสั่ ง
อนุญาตให้หยุดการให้บริการได้144
หลั งจากที่ศาลมีคาสั่งจัดการทรัพย์สิ นแล้ว ลูกหนี้มีห น้าที่ต้องให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ
รายได้ สิ น ทรั พ ย์ และรายจ่ ายของตน และหากต้ อ งการจะจ าหน่ ายหรือ โอนทรัพ ย์สิ น ของตน
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กต้องแจ้งข้อมูลให้ศาลทราบ 145 มิฉะนั้นมีโทษจาคุกไม่เกิน 14 วัน หรือปรับไม่เกิน 250 ปอนด์146
ซึ่งโทษดังกล่ าวไม่ถือเป็ น โทษทางอาญา แต่เป็นโทษสื บเนื่องจากการกระท าอัน เป็นการละเมิด
อานาจศาล147
เมื่อลู กหนี้ ช าระเงินมาที่ศาลตามเงื่อนไขที่กาหนดแล้ว ศาลจะนาเงินนั้นไปหั ก
ชาระเป็นค่าธรรมเนียมของศาลก่อน หลังจากนั้นจึงนาไปหักชาระหนี้ตามที่กาหนดไว้ และเมื่อมี
การชาระหนี้รายใดครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ศาลกจะมีคาสั่งให้ปลดลูกหนี้จากหนี้ รายนั้น
และเพิกถอนกาหนดการชาระหนี้รายนั้นออกจากคาสั่ง และเมื่อชาระหนี้ที่กาหนดไว้แล้วทั้งหมด
ศาลกจะมีคาสั่งให้เพิกถอนคาสั่งจัดการทรัพย์สิน148 ทั้งนี้ ศาลยังอาจเพิกถอนคาสั่งจัดการทรัพย์สิน
ด้วยเหตุอื่นได้อีก เช่น เมื่อปรากฏข้อเทจจริงว่าขณะที่ศาลมีคาสั่งนั้น ลูกหนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะขอให้
ศาลมีคาสั่ง อาจเป็นเพราะมีหนี้จากการประกอบธุรกิจหรือลูกหนี้มีความสามารถชาระหนี้ได้ หรือมี
หนี้เกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด หรือมีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 149 ในกรณีดังกล่าวศาลต้องเพิก
ถอนคาสั่ งจั ดการทรัพย์สิ น เสมอ และในกรณี ที่ลูกหนี้ผิดเงื่อนไขที่ศาลกาหนดไว้ในคาสั่ งจัดการ
ทรัพย์สิน โดยไม่ชาระหนี้ถึง 2 ครั้ง (ไม่ว่าจะต่อเนื่องกันหรือไม่กตาม) หรือไม่ให้ข้อมูลต่อศาลตามที่
กฎหมายกาหนด ศาลมีอานาจที่จะพิจารณาเพิกถอนคาสั่งจัดการทรัพย์สินได้150
(2) ค าสั่ ง จ ากั ด การบั ง คั บ คดี (Enforcement Restriction Order) ตาม
พระราชบัญญัติระบบศาลและการบังคับคดี
คาสั่งจากัดการบังคับคดี เป็นคาสั่งที่กาหนดเงื่อนไขสาหรับเจ้า หนี้บางคนและอาจ
กาหนดเงื่อ นไขให้ แ ก่ ลู ก หนี้ ด้ ว ยก ได้ โดยจ ากั ด สิ ท ธิ ของเจ้าหนี้ ดั งกล่ าวในการบั งคั บ คดี และ
กาหนดให้ลูกหนี้ต้องชาระหนี้บางรายเป็นการเฉพาะ ในระหว่างที่คาสั่งดังกล่าวมีผลบังคับ151
ในการขอให้ศาลมีคาสั่งจากัดการบังคับคดีนี้ เฉพาะแต่ลูกหนี้เท่านั้ นที่อาจยื่นคา
ร้ อ งต่ อ ศาลได้ 152 โดยลู ก หนี้ ที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งได้ นี้ ต้ อ งเป็ น บุ ค คลธรรมดา 153 มี ห นี้ ที่ อ ยู่ ในเกณฑ์
(Qualifying Debts154) ไม่น้อยกว่า 2 ราย155 และไม่สามารถจ่ายหนี้นั้นได้ 156 โดยจะต้องเป็นผู้ที่
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ได้รับผลกระทบทางการเงินจากภาวะที่ไม่อาจคาดเหนได้และเป็นปัจจุบันทัน ด่วน157 และมีโอกาสที่
จะแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินให้กลับดีขึ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคาสั่ง158 โดยในการทา
คาสั่งดังกล่าวนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมและศาลต้องพิจารณาคาคัดค้านของผู้มีส่วน
ได้เสียด้วยว่าเหตุใดจึงไม่ควรทาคาสั่งดังกล่าว159
ในการทาคาสั่งนั้น ศาลจะต้องกาหนดระยะเวลาที่ให้คาสั่งนั้นสิ้นผลด้วย หากไม่
กาหนดไว้ถือว่าคาสั่งนั้นมีระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่ง160
เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ ง จ ากั ด การบั ง คั บ คดี (Enforcement Restriction Order) แล้ ว
เจ้าหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดจะดาเนินคดีกับลูกหนี้โดยร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายไม่ได้เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาล161 และจะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบังคับชาระหนี้จากลูกหนี้ไม่ได้ เว้นแต่
จะเป็น หนี้ที่มีกฎหมายลาดับรองยกเว้นไว้เป็นพิเศษ หรือเจ้าหนี้รายนั้นได้รับอนุญาตจากศาล 162
ส่ ว นคดี ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของศาล County Court ที่ มิ ใ ช่ ค ดี ล้ ม ละลาย ซึ่ ง เป็ น คดี ที่
เกี่ยวเนื่องกับหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์จะต้องหยุดการพิจารณาคดี 163 และในระหว่างที่คาสั่งยังมีผลบังคับ
เจ้ าหนี้ คิดได้เพียงดอกเบี้ ยเท่านั้ น จะคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นั้น
ไม่ได้164 เจ้าหนี้ที่เป็นผู้ให้ บริการสาธารณูปโภคจะระงับการให้บริการแก๊สหรือไฟฟ้าหรือบริการ
สาธารณูปโภคอย่างอื่นไม่ได้ เว้นแต่ลูกหนี้นั้นจะไม่ชาระค่าสาธารณูปโภคในระหว่างที่คาสั่งจัดการ
ทรั พ ย์ สิ น มี ผ ลบั ง คั บ หรื อ มี เหตุ จ าเป็ น เกิ ด จากการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หนี้ นั้ น เอง หรื อศาลมี
คาสั่งอนุญาตให้หยุดการให้บริการได้165
ทั้ ง นี้ หากข้ อ เท จจริ งปรากฏว่ าลู ก หนี้ นั้ น มี รายได้ ถึ งเกณฑ์ ที่ ก าหนด ศาลอาจ
กาหนดเงื่อนไขให้แก่ลูกหนี้ในขณะที่มีคาสั่งจากัดการบังคับคดี โดยให้ลูกหนี้ต้องชาระหนี้ที่อยู่ใน
เกณฑ์ (Qualifying Debts) ให้ แก่เจ้าหนี้ คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือ อาจกาหนดเงื่อนไขใน
ภายหลัง166 หรืออาจเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้ที่กาหนดไว้แล้วดังกล่าวกได้167
หลังจากที่ศาลมีคาสั่งจากัดการบังคับคดีแล้ว ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายได้ สินทรัพย์ และรายจ่ายของตน และหากต้องการจะจาหน่ายหรือโอนทรัพย์สินของตนกต้อง
แจ้งข้อมูลให้ศาลทราบ168 มิฉะนั้นมีโทษจาคุกไม่เกิน 14 วัน หรือปรับไม่เกิน 250 ปอนด์169 ซึ่งโทษ
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ดังกล่าวไม่ถือเป็นโทษทางอาญา แต่เป็นโทษสืบเนื่องจากการกระทาอันเป็นการละเมิดอานาจศาล170
และหากปรากฏข้อเทจจริงว่าลูกหนี้ขาดคุณ สมบัติที่จะขอให้ศาลมีคาสั่งจากัดการบังคับคดีได้ใน
ภายหลัง ศาลจะต้องเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว 171 และในกรณีที่คาสั่งของศาลกาหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้
ต้องชาระหนี้ด้วย แล้วลูกหนี้ผิดเงื่อนไขดังกล่าว หรือลูกหนี้ไม่ให้ข้อมูลต่อศาลตามที่กฎหมายกาหนด
ศาลมีอานาจที่จะพิจารณาเพิกถอนคาสั่งจัดการทรัพย์สินได้172
(3) การทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ (Debt Management Schemes) ตาม
พระราชบัญญัติระบบศาลและการบังคับคดี
การท าแผนจั ด การหนี้ (Debt Management Schemes) ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระบบศาลและการบั งคั บ คดี เป็ น กลไกที่ ก ฎหมายแต่ งตั้ งคนกลางเพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จารณาอนุ มั ติ
แผนจัดการหนี้ของลูกหนี้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายลาดับรอง 173 และมีบุคคลภายนอกซึ่ง
อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทาหน้าที่เป็นคนกลางในการบริหารจัดการตามแผนนั้น174 ทั้งนี้
ลู กหนี้ ที่ มิได้ มีห นี้ จ ากการประกอบธุรกิจจะเข้าสู่ ก ระบวนการดังกล่ าวได้ต่ อเมื่ อมี การร้อ งขอให้
ผู้บริหารแผนจัดทาแผนชาระหนี้ (Debt Repayment Plans175) โดยแผนชาระหนี้จะต้องระบุหนี้
ที่อยู่ในเกณฑ์ทุกรายการ และต้องกาหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้ชาระหนี้แต่ละรายที่กาหนดไว้176 ซึ่งผล
ของการพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าวทาให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ รายที่กาหนดไว้เมื่อมีการชาระหนี้
รายนั้นตามแผนชาระหนี้ที่กาหนดไว้177 ทั้งนี้ ในระหว่างที่แผนชาระหนี้อยู่ระหว่างดาเนินการตามที่
ได้ รั บ อนุ มั ติ เจ้ าหนี้ จ ะร้ อ งขอให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลายไม่ ได้เว้น แต่ จ ะได้ รับ อนุ ญ าตจากศาล 178 และ
จะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบังคั บชาระหนี้จากลูกหนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นหนี้ที่มีกฎหมาย
ลาดับ รองยกเว้น ไว้เป็น พิเศษ หรือเจ้าหนี้รายนั้นได้รับอนุญ าตจากศาล 179 ส่วนคดีที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล County Court ที่มิใช่คดีล้มละลาย ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์
จะต้ อ งหยุ ด การพิ จ ารณาคดี 180 และในระหว่ า งที่ ค าสั่ ง ยั งมี ผ ลบั งคั บ เจ้ า หนี้ จ ะคิ ด ดอกเบี้ ย
ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หนี้ นั้ น ไม่ ได้ 181 และเจ้ าหนี้ ที่ เป็ น ผู้ ให้ บ ริก าร
สาธารณูปโภคจะระงับการให้บริการแก๊สหรือไฟฟ้าหรือบริการสาธารณูปโภคอย่างอื่นไม่ได้ เว้นแต่
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ลูกหนี้ นั้ น จะไม่ช าระค่าสาธารณู ปโภคในระหว่างที่คาสั่ งจัดการทรัพย์สิ นมีผ ลบั งคับ หรือมีเหตุ
จาเป็นเกิดจากการให้บริการของเจ้าหนี้นั้นเอง หรือ เหตุตามที่กฎหมายลาดับรองกาหนดไว้ หรือ
ศาลมีคาสั่งอนุญาตให้หยุดการให้บริการได้182
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนชาระหนี้ที่จัดทาขึ้ นสาหรับลูกหนี้ตามแผนจัดการหนี้ที่ได้รับ
อนุมัตินั้นจัดทาขึ้นโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าหนี้ ดังนั้น กฎหมายจึงให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ที่ถูก
ระบุไว้ในแผน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาล County Court เพื่อโต้แย้งข้อเทจจริงเกี่ยวกับเหตุในการ
จัดทาแผนนั้น หรือข้อเทจจริงเกี่ ยวกับหนี้ของตน หรือเงื่อนไขข้อกาหนดในแผนและเงื่อนไขในการ
ชาระหนี้183 ในกรณีดังกล่าว ศาลอาจมีคาสั่งตามที่เหนสมควร โดยอาจสั่งให้ผู้บริหารแผนพิจารณา
แผนช าระหนี้ ใหม่ อีกครั้ ง หรื อพิ จ ารณาข้อก าหนดเงื่อ นไขในแผนใหม่ หรือ แก้ไขปรับ ปรุงหรือ
เพิกถอนแผนชาระหนี้นั้ น 184 โดยก่อนที่ศาลจะมีคาสั่งชี้ขาดอุทธรณ์ ของเจ้าหนี้นั้น อาจมีคาสั่ ง
ชั่วคราวระหว่างการพิจารณาตามที่เหนสมควรกได้185
(4) ค าสั่ ง ปลดจากภาระหนี้ (Debt Relief Order) ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะบบศาลและการบั ง คั บ คดี (The Tribunals, Courts and
Enforcement Act 2007) ได้ ก าหนดให้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ส่ ว นที่ 7A เรื่อ งค าสั่ ง ปลดจาก
ภาระหนี้ (Debt Relief Order) ในพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย (Insolvency Act 1986) ตั้ ง แต่
มาตรา 251A ถึงมาตรา 251X ซึ่งเป็นกระบวนการให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีหนี้จานวนไม่มาก
และมีรายได้หรือสินทรัพย์ไม่มากพอที่จะชาระหนี้ของตน รวมทั้งไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าสู่
กระบวนการล้ มละลายได้เอง อาจยื่นคาร้องต่อหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ มีคาสั่ งปลดจาก
ภาระหนี้ (Debt Relief Order) ได้186
ในการยื่นคาขอคาสั่งปลดจากภาระหนี้นั้น กฎหมายกาหนดให้ต้องยื่นคาร้องต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official Receiver) ผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาต 187 ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ยื่นคาขอนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่า โดยปัจจุบันกาหนดไว้เพียง 90 ปอนด์ จึงมีการกาหนดเงื่อนไขใน
การยื่นคาขอให้กระทาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตเท่านั้นโดยผ่านตัวแทนรับอนุญาต หลังจากนั้นผู้ยื่น
คาขอจะต้องจัดพิมพ์คาขอและลงลายมือชื่อส่งไปที่หน่วยงาน The Insolvency Service188
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The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 118(3)(4)(5)(6)(7).
The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 122.
184 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 122(2)(3)(4).
185 The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Section 123(5).
186 The Insolvency Service, Guide to Debt Relief Order, Search on 12 January 2015, From
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หลั งจากที่ เจ้ าพนั กงานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ได้รับ คาขอแล้ ว อาจมี คาถามหรือข้ อสงสั ย
เกี่ยวกับคาขอนั้นสอบถามไปยังลูกหนี้กได้ และอาจรอจนกว่าได้รับคาตอบก่อนการพิจารณาคาขอ
โดยจะต้องพิ จารณาว่าจะปฏิเสธคาขอนั้นหรือจะมีคาสั่ งปลดจากภาระหนี้ให้ แก่ลู กหนี้ 189 ทั้งนี้
ในกรณีที่ลูกหนี้ผู้ยื่นคาขอยังมีความสามารถพอจะชาระหนี้ได้ หรือรายการหนี้ที่ระบุไว้ในคาขอไม่มี
หนี้ ที่อยู่ ในเกณฑ์ส าหรับ การทาคาสั่งปลดจากภาระหนี้ หรือผู้ ยื่นคาขอขาดคุณ สมบัติที่กาหนด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องปฏิเสธคาขอดังกล่าว190
คุณสมบัติของลูกหนี้ผู้ยื่นคาขอนั้นจะต้องมีภูมิลาเนาในประเทศอังกฤษหรือเวลส์
หรือเคยมีถิ่นที่อยู่หรือประกอบธุรกิจในประเทศอังกฤษหรือเวลส์ในระยะเวลา 3 ปี ก่อนยื่นคาขอ
และไม่ได้อยู่ระหว่างการล้มละลายหรือปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้โดยสมัครใจหรือถูกจากัดการยื่น
คาร้อง ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีล้มละลาย และไม่เคยมีคาสั่งปลดจากภาระหนี้ในช่วงเวลา 6
ปี ที่ผ่านมา อีกทั้งมีมูลหนี้ รายได้ และสินทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด191 กล่ าวคือ มีห นี้ที่อยู่
ในเกณฑ์ (ไม่รวมหนี้มีหลักประกัน192) รวมกันไม่เกิน 15,000 ปอนด์ และมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 300
ปอนด์ (มูลค่าภายหลังหักราคารถที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งอยู่ในความครอบครองไม่เกิน 1,000
ปอนด์ และเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สาหรับครอบครัว) และมีรายได้หลังหัก
ภาษี เบี้ยประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามปกติแล้ว เหลือไม่เกินเดือนละ 50 ปอนด์193
หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องปฏิเสธคาขอของลูกหนี้ทันที และในกรณี
ที่พบว่าคาขอไม่เป็นไปตามรูปแบบเงื่อนไขที่กาหนด หรือลูกหนี้ไม่ตอบคาถามเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ภายในเวลาที่กาหนด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเทจหรือปกปิดความความจริงในแบบคาขอ
หรือข้อมูลที่ให้ หรือเอกสารประกอบคาขอ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อาจใช้ดุลพินิจที่จะปฏิเสธ
คาขอได้194 ทั้งนี้ ในขั้นตอนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาคาขอของลูกหนี้นั้น กฎหมายวาง
ข้อสันนิษฐานเพื่อให้ง่ายต่อการทางานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หากมีข้อเทจจริงตามที่กาหนดก
ให้ถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย195
เมื่อเจ้ าพนั กงานพิทักษ์ ทรัพย์พิ จารณาคาขอแล้ ว เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กาหนด กจะทาคาสั่งปลดจากภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ผู้ยื่นคาขอ ทั้งนี้ คาสั่งดังกล่าวจะมีรายการหนี้ที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เหนว่าเป็นหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ (Qualifying Debts) ในวันที่มีการยื่นคาขอ
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จานวนหนี้ และชื่อของเจ้าหนี้ดังกล่าว 196 และจดทะเบียนรายการคาสั่งไว้ให้ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
ดาเนินการแจ้งเจ้าหนี้แต่ละรายให้ทราบคาสั่งรวมทั้งให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ที่จะคัดค้านได้ตามกฎหมาย197
ผลของค าสั่ ง ปลดจากภาระหนี้ ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ค าสั่ ง จั ด การทรั พ ย์ สิ น
(Administration order) คาสั่งจากัดการบังคับคดี (Enforcement Restriction order) และแผน
ชาระหนี้ภายใต้แผนจัดการหนี้สิน (Debt Management Schemes) ตามกฎหมายระบบศาลและ
การบังคับคดีสิ้นสุดลงทันที198 และห้ามมิให้เจ้าหนี้ในหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์เรียกหรือบังคับชาระหนี้เป็น
การชั่วคราว (Moratorium199) เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่คาสั่งปลดจากภาระหนี้มีผลบังคับ เว้นแต่
คาสั่งจะสิ้นผลก่อนกาหนดหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลมีคาสั่งให้ขยายระยะเวลาการห้าม
เช่น นั้ น 200 โดยการขยายเวลาอาจท าได้ห ลายครั้งแต่จะต้อ งมีค าสั่ งขยายระยะเวลาก่ อนสิ้ นสุ ด
กาหนดในแต่ ล ะคราว และเจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ จะขยายระยะเวลาได้ ต่ อเมื่ อมี เหตุ ต ามที่
กฎหมายกาหนด และจะขยายระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ครบกาหนด 1 ปีแรก ไม่ได้201
ในระหว่างนี้ ลู กหนี้ ไม่ ต้ องช าระหนี้ ที่ อยู่ ในเกณฑ์ ซึ่ งระบุ ไว้ในคาสั่ งให้ แก่ เจ้าหนี้ 202 และเมื่อ สิ้ น
กาหนดระยะเวลาที่ห้ามเรียกหรือ บังคับชาระหนี้ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการยกเลิกคาสั่งก่อนกาหนด
ลู ก หนี้ ห ลุ ด พ้ น จากหนี้ ที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ซึ่ งระบุ ไว้ ในค าสั่ งทั้ งหมด รวมทั้ งดอกเบี้ ย ค่ า ปรั บ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าวซึ่งคานวณนับแต่วันที่มีการยื่นคาขอ เว้นแต่เป็นหนี้ที่ลูกหนี้
ก่อให้เกิดขึ้นโดยทุจริต ลูกหนี้ไม่หลุดพ้นความรับผิดจากหนี้ดังกล่าว 203 แต่การที่ลูกหนี้หลุดพ้นจาก
ภาระหนี้ดังกล่าวไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องบุคคลอื่นที่ต้องรับผิดร่วมกับลูกหนี้ ดังนั้นหุ้นส่วน ลูกหนี้
ร่วม หรือผู้ค้าประกันของลูกหนี้ ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในหนี้ดังกล่าว204
ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาสั่ งปลดจากภาระหนี้แล้ว ลูกหนี้มี
หน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลการประกอบการ เข้าพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือกระทาการอื่นใดตามที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับคาขอหรือคาสั่งปลดจากภาระหนี้ และต้องแจ้ง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทันทีที่ทาได้หากทราบว่ามีความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนในข้อมูลที่แจ้งต่อ
เจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานับแต่ขณะมีการยื่นคาขอ
จน ถึ งวั น ที่ เจ้ า พ นั ก งาน พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ มี ค าสั่ งเกี่ ย วกั บ ค าข อนั้ น แ ละภ าย ห ลั งจาก ที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาสั่งปลดจากภาระหนี้แล้ว ในระหว่างระยะเวลาห้ามเจ้าหนี้เรียกหรือ
บังคับชาระหนี้ หากปรากฏว่าลูกหนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือลูกหนี้ทราบถึง
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ความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่แจ้งต่อเจ้าพนัก งานพิทักษ์ทรัพย์ภ ายหลังการวินิจฉัย
คาขอ ลูกหนี้ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบทันทีที่ทาได้ 205 ทั้งนี้ อาจมีคาสั่งให้เพิกถอน
คาสั่งปลดจากภาระหนี้ก่อนครบกาหนดระยะเวลาได้หากปรากฏว่าข้อมูลที่ลูกหนี้แจ้งนั้นไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง หรือมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขหน้าที่ของลูกหนี้ดังกล่าว206
กระบวนการของการท าค าสั่ ง ปลดจากภาระหนี้ นั้ น เป็ น การพิ จ ารณาโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากข้อมูลที่ปรากฏในคาขอซึ่งเสนอโดยลูกหนี้ อย่างไรกดี ภายหลังจากที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาสั่งปลดจากภาระหนี้แล้ว กฎหมายให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในหนี้ที่ถูกระบุไว้
ในคาสั่งให้ สามารถโต้แย้งคัดค้านได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่กระทาโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เช่น กัน โดยเจ้ าหนี้ ดั งกล่ าวอาจโต้แย้งการทาคาสั่ ง หรือการระบุ ห นี้ รายของตนในคาสั่ ง หรือ
รายละเอียดของหนี้ที่ถูกระบุไว้กได้ โดยจะต้องทาคาโต้แย้งในระหว่างระยะเวลาการห้ามเรียกหรือ
บังคับชาระหนี้ หรือภายในเวลาที่กาหนดไว้ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 28 วัน นับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับแจ้ง
คาสั่งปลดจากภาระหนี้ โดยมีข้อมูลหรือเอกสารสนับสนุนข้ออ้างของตน 207 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ได้รับคาโต้แย้งดังกล่าวแล้วอาจดาเนินการสอบสวนข้อเทจจริง และอาจเรียกบุคคลใดมาให้
ข้อมูลหรือช่วยเหลือในการสอบสวนนั้นได้ เพื่อสอบสวนว่ามีเหตุที่จะเพิกถอนหรือแก้ไขคาสั่งหรือไม่
หรือควรจะทาคาร้องเสนอต่อศาลให้พิจารณาหรือไม่ หรือควรจะดาเนินการอื่นใดกับลูกหนี้208 ทั้งนี้
นอกเหนือจากการที่ลูกหนี้แจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขหน้าที่ของลูกหนี้
แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจเพิกถอนคาสั่งด้วยเหตุที่ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือ
ลูกหนี้ทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้โดยสมัครใจ (Individual Voluntary Arrangement209) หรือคาขอ
ของลูกหนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด 210 โดยคาสั่งเพิกถอนดังกล่าวอาจให้มีผลทันทีหรือมีผล
นับแต่วันที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่มีคาสั่งเพิกถอน 211 นอกจากการเพิกถอนคาสั่ง
ปลดจากภาระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีคาสั่งให้แก้ไขคาสั่งปลดจากภาระหนี้กได้
แต่จะต้องไม่เป็นการเพิ่มรายการหนี้ที่ไม่เคยระบุไว้ลงไปในคาสั่งปลดจากภาระหนี้212
ในกระบวนการขอคาสั่งปลดจากภาระหนี้ (Debt Relief Order) นี้ ศาลจะเข้ามา
มี ส่ ว นในการพิ จ ารณาต่ อ เมื่ อ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ยื่ น ค าร้ อ งเกี่ ย วกั บ ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการท า
คาสั่งปลดจากภาระหนี้หรือในกรณีที่ลูกหนี้ฝ่าฝืนหน้าที่ของตน 213 หรือเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดยื่น

205

UK Insolvency Act 1986, Section 251J(2)(3)(5).
UK Insolvency Act 1986, Section 251L(2)(a)(b).
207 UK Insolvency Act 1986, Section 251J(1)(2).
208 UK Insolvency Act 1986, Section 251J(4)(5)(7).
209 UK Insolvency Act 1986, Section 251L(2)(c)(d).
210 UK Insolvency Act 1986, Section 251L(3)(4).
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213 UK Insolvency Act 1986, Section 251M(2)(3).
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คาร้องคัดค้านการกระทา งดเว้นกระทา หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 214 ในกรณีเช่นนี้
ศาลอาจมีคาสั่งให้ขยายระยะเวลาห้ามการเรียกหรือบังคับชาระหนี้ (Moratorium Period) ออกไป
ส าหรั บ การท าค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ ค าร้ อ งดั ง กล่ า ว 215 โดยเมื่ อ พิ จ ารณ าค าร้ อ งแล้ ว ศาลอาจมี
คาสั่ งให้ เพิกถอนการกระทาของเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ท รัพย์ทั้งหมดหรือบางส่ วน ให้ คาแนะนาแก่
เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เพิ ก ถอนแก้ ไขค าสั่ ง ปลดจากภาระหนี้ หรื อ มี ค าสั่ ง อื่ น ใดตามที่
เหนสมควรกได้216
ทั้งนี้ บทบัญญัติของกฎหมายยังกาหนดความรับผิดทางอาญาไว้ด้วย เช่น
 หากบุคคลผู้ยื่นคาร้องขอคาสั่งปลดจากภาระหนี้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงในการให้คารับรองอันเป็นเทจหรือปิดบังข้อเทจจริงในการจัดทาคาขอ ให้ข้อมูลหรื อเอกสาร
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยไม่ต้องคานึงว่าจะมีการออกคาสั่งปลดจากภาระหนี้ให้ตามคาขอ
นั้นหรือไม่217
 ในระหว่างที่ คาสั่ งห้ ามเรียกหรือบั งคั บ ช าระหนี้ มีผ ลบั งคับ ลู กหนี้ ไม่ ยอมให้
ข้อมูล บัญชี บันทึก เอกสารแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่ขอ หรือปกปิดทาลายบัญชี บันทึก
และเอกสารดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเจตนาที่จะฉ้อโกงหรือปกปิดการกระทาของตน218
 ในระหว่างเวลา 2 ปี ก่อนการยื่นคาขอ จนถึงวันที่ระยะเวลาการห้ามเรียกหรือ
บังคับชาระหนี้สิ้นผลลง ลูกหนี้จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือกระทาการอื่นใดที่จะเป็นการเพิ่ม
ภาระหรือทาให้การบังคับคดีกับทรัพย์สินของตนนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ าไม่มี
เจตนาที่จะฉ้อโกงหรือปกปิดการกระทาของตน219
 ในระหว่างเวลา 2 ปี ก่อนการยื่นคาขอ จนถึงวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพ ย์
ได้ วินิ จ ฉั ย ค าร้ องขอค าสั่ งปลดจากภาระหนี้ ลู ก หนี้ กระท าการใดอัน เป็ น การจาหน่ ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินของตนที่ได้มาโดยการขอสินเชื่อ และในขณะที่มีการโอนไปนั้นยังไม่มีการชาระหนี้ดังกล่าว
ให้ครบถ้วน และบุคคลภายนอกที่รับโอนได้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหากรู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ลูกหนี้ยังเป็นหนี้เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าวและลูกหนี้มีเจตนาหรือคาดหมายได้ว่าลูกหนี้จะไม่
สามารถชาระหนี้ดังกล่าวได้กมีความรับผิดเช่นกัน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการจาหน่ายหรือได้มาซึ่ง
ทรัพย์สิ นดังกล่าวเป็ นเรื่องปกติธรรมดาทางการค้าธุรกิจของลู กหนี้ในขณะนั้น หรือลูกหนี้มิได้มี
เจตนาที่จะฉ้อโกงหรือปกปิดการกระทาของตน220
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 ในระหว่างอยู่ในระยะเวลาห้ามเรียกหรือบังคับชาระหนี้ ลูกหนี้มีความผิดหาก
ขอสินเชื่อเกินกว่าวงเงินที่กาหนด ไม่ว่าจะขอสินเชื่อในนามของตนเองโดยลาพังหรือร่วมกับบุคคลอื่น
กตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้บุคคลผู้ให้สินเชื่อทราบถึงสถานะของลูกหนี้ที่ต้องขอคาสั่งปลดจากภาระ
หนี้ด้วย และจะประกอบธุรกิจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยใช้ชื่ออย่างอื่นกไม่ได้ เว้นแต่จะเปิดเผย
ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องมีนิติสัมพันธ์ด้วยถึงชื่อของตนที่ระบุไว้ในคาสั่งปลดจากภาระหนี้221
(5) การท าข้ อ เสนอแผนจั ด การหนี้ โ ดยสมั ค รใจ (Individual Voluntary
Arrangement) ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศอังกฤษได้กาหนดกระบวนการจัดการหนี้สิน
ของลู ก หนี้ บุ ค คลธรรมดาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาภาวะหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว โดยไม่ ต้ อ งเข้ า สู่ ก ระบวนการ
ล้มละลายด้วยวิธีการทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ต่อที่ประชุ มเจ้าหนี้เพื่อพิจารณา หากมีการอนุมัติ
แผนจัดการหนี้แล้ว ลูกหนี้จะชาระหนี้ตามแผนให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
(Insolvency Practitioner) ซึ่งจะนาเงินไปจัดสรรชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามข้อตกลงต่อไป 222 การ
ทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้โดยสมัครใจอาจกระทาก่อนหรือภายหลังศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้คนนั้นตก
เป็นคนล้มละลายกได้ โดยอาจแบ่งรูปแบบของกระบวนการเริ่มต้นของการทาข้อเสนอแผนจัดการ
หนี้ออกได้เป็ น 3 รูป แบบ ได้แก่ การเสนอแผนจัดการหนี้โดยขอให้ ศาลมีคาสั่ งคุ้มครองชั่วคราว
(Interim Order) การเสนอแผนจั ด การหนี้ โดยไม่ ขอค าสั่ งคุ้ ม ครองชั่ว คราว และการเสนอแผน
จัดการหนี้โดยช่องทางพิเศษ (Fast-track Voluntary Arrangement)
(5.1) กระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้โดยขอให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ในการเสนอแผนจัดการหนี้ต่อเจ้าหนี้เพื่อพิจารณานั้น ลูกหนี้จะต้องแต่งตั้งบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทน (Nominee) เพื่อให้ควบคุมหรือกากับดูแลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว โดย
บุคคลที่จะเป็นตัวแทน (Nominee) ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้น
ทะเบียนได้ หรือเป็นผู้มีอานาจในการทาหน้าที่เป็นตัวแทนได้223 ในกรณีเช่นนี้ลูกหนี้บุคคลธรรมดา
อาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวมิให้มีการยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ตกเป็นคน
ล้มละลายหรือดาเนินคดีล้มละลายกับลูกหนี้ ห้ามผู้ให้เช่าทรัพย์สินดาเนินการบังคับตามสิทธิของตน
เพื่ อกลับ เข้าครอบครองทรั พย์สิ นที่ให้ ลู กหนี้เช่าเนื่องจากเหตุผิ ดนัดของลูกหนี้ผู้ เช่าเว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากศาล และห้ามการดาเนินคดีหรือบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากศาล224
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ผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ คือตัวลู กหนี้เอง และใน
กรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ที่ศาลมีคาสั่งให้เป็นคนล้มละลายและยังไม่ได้ปลดจากการล้มละลาย ทรัสตีหรือ
เจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์กอาจยื่นคาร้องได้ด้วย แต่ห ากลูกหนี้จะยื่นคาร้องด้วยตนเองในกรณี นี้
จะต้องแจ้งข้อเสนอแผนจัดการหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือทรัสตีทราบก่อน225
ในระหว่างการพิจารณาคาร้องขอคาสั่ งคุ้มครองชั่ว คราว ห้ ามผู้ ให้ เช่าทรัพย์สิ น
ดาเนินการบังคับตามสิทธิของตนเพื่อกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน ศาลอาจมีคาสั่งห้ามการกระทา
อันเพิ่มภาระต่อทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเป็นการจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และให้งดการกระทา
การบังคับคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายต่อทรั พย์สินของลูกหนี้ และศาลที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาคดีที่ลูกหนี้ถูกฟ้องเป็นจาเลยอาจใช้ดุลพินิจงดการพพิจารณาคดีไว้ชั่วคราวกได้226
การพิจารณาคดีของศาลเพื่อจะมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้นั้น ศาลต้องพิจารณา
และได้ความว่าลูกหนี้ มีเจตนาที่จ ะทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ และในวันที่มีการยื่นคาร้องขอให้
ลูกหนี้เป็นคนล้มละลาย หรืออาจยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาให้ตนเองล้มละลายได้ (แต่ต้องไม่
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีที่ลูกหนี้ขอให้ตนเองล้มละลาย 227) และในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ก่อน
นั้น ลูกหนี้ไม่เคยยื่นคาร้องขอคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวอย่างเดียวกันนี้มาก่อน และตัวแทน (Nominee)
ที่แต่งตั้งตามข้อเสนอแผนจัดการหนี้ประสงค์ทาหน้าที่ตามแผนจัดการหนี้ดังกล่าว 228 และการทา
คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้นมีเหตุสมควรเพื่อช่วยให้เอื้อต่อการพิจารณาและดาเนินการตามข้อเสนอ
แผนจัดการหนี้ของลูกหนี้ได้ 229 ทั้งนี้ คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ศาลออกให้มีผลบังคับใช้ได้เพียง 14
วัน นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่ง230
ในระหว่างที่คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวยังมีผลบังคับอยู่นั้น ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
(Nominee) จะต้องเสนอรายงานต่อศาลเพื่อให้ความเหนว่าแผนจัดการหนี้มีความเหมาะสมเพี ยงพอ
ที่ควรได้รับความเหนชอบและบังคับใช้หรือไม่ การประชุมของเจ้าหนี้ควรจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอแผนจัดการหนี้หรือไม่ และหากควรจัดให้มีการประชุมกให้เสนอวัน เวลา และสถานที่ที่ควร
จะมีการจัดประชุมนั้นด้วย 231 หากตัวแทนไม่จัดทาและเสนอรายงานภายในกาหนด ลูก หนี้อาจใช้
เป็นเหตุร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งตัวแทนคนใหม่แทนที่ 232 หรือร้องขอให้มีการขยายระยะเวลา
คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือต่ออายุออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ศาลกาหนด 233 อย่างไรกดี หากตัวแทน
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227 UK Insolvency Act 1986, Section 253(5).
228 UK Insolvency Act 1986, Section 255(1).
229 UK Insolvency Act 1986, Section 255(2).
230 UK Insolvency Act 1986, Section 255(6).
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ไม่สามารถดาเนินการได้ทันแล้วตัวแทนอาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลาให้เพียงพอต่อ
การจัดทารายงานกได้234
เมื่อตัวแทนได้เสนอรายงานต่อศาลแล้ว หากศาลเหนสมควรให้มีการจัดประชุม
เจ้าหนี้ เพื่อพิจ ารณาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ กจะมีคาสั่ งให้ ขยายระยะเวลาการคุ้มครองชั่วคราว
ออกไปอี ก เพื่ อ ให้ มี เวลาเพี ย งพอให้ เจ้ า หนี้ พิ จ ารณาแผนจั ด การหนี้ ได้ และศาลอาจเพิ ก ถอน
คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนครบกาหนดเวลากได้ หากเหนว่า ลูกหนี้ไม่จัดการส่งเอกสารหลักฐานหรือ
ข้อมูลให้แก่ตัวแทนใช้ประกอบการจัดทารายงาน หรือเมื่อศาลเหนว่าไม่ควรที่จะจัดประชุมเจ้าหนี้
เพื่อพิจารณาแผนจัดการหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด235
(5.2) กระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้โดยไม่ขอคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ในกรณี ที่ ลู กหนี้ บุ คคลธรรมดาต้องการเสนอแผนจัดการหนี้ โดยศาลไม่มี คาสั่ ง
คุ้ ม ครองชั่ ว คราวและไม่ มี ค าร้ อ งขอค าสั่ งคุ้ ม ครองชั่ ว คราวอยู่ ร ะหว่า งการพิ จ ารณา ก อาจท า
แผนจัดการหนี้เสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณา แต่ทั้งนี้ลูกหนี้นั้นจะต้องไม่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีที่ลูกหนี้ร้องขอให้ตนเองเป็นคนล้มละลาย 236 โดยแผนจะต้องแต่งตั้งตัวแทนและส่ ง
ข้อมูลเอกสารคารับรองต่างๆให้ตัวแทนใช้ประกอบการพิจารณา หลังจากนั้นตัวแทนจะต้องจัดทา
รายงานความเหนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือคารับรองเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ว่า
แผนจัดการหนี้มีความเหมาะสมเพียงพอที่ควรได้รับความเหนชอบและบังคับใช้หรือไม่ การประชุม
ของเจ้าหนี้ ควรจัด ให้ มี ขึ้น เพื่ อพิจารณาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ห รือไม่ และหากควรจัดให้ มีการ
ประชุมกให้ เสนอวัน เวลา และสถานที่ ที่ควรจะมีการจัดประชุม นั้น ด้วย ทั้ งนี้ระยะเวลา 14 วัน
ดังกล่ าวอาจขออนุ ญ าตจากศาลขยายระยะเวลาได้ 237 และในกรณี ที่ลู กหนี้ ถูกศาลสั่ งให้ เป็ นคน
ล้ ม ละลายและยั ง ไม่ ป ลดจากการล้ ม ละลาย ลู ก หนี้ จ ะต้ อ งแจ้ งข้ อ เสนอแผนจั ด การหนี้ ไปยั ง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และทรัสตีทราบด้วย238
ทั้งนี้ หากตัวแทนไม่จัดทาและเสนอรายงานภายในกาหนดหรือถึงแก่ความตาย
ลูกหนี้อาจร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งตัวแทนคนใหม่แทนที่กได้ หรือหากมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ทาให้ตัวแทนคนเดิมไม่อาจทาหน้าที่ได้ต่อไป หรือมีเหตุไม่เหมาะสมอย่างอื่น ลูกหนี้หรือตัวแทนก
อาจร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งตัวแทนคนใหม่แทนที่กได้ 239 อย่างไรกดี หากตัวแทนไม่สามารถจัดทา
รายงานเสนอที่ ป ระชุมเจ้ าหนี้ ได้ทั นแล้ ว ตัว แทนอาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่ อขอขยายระยะเวลาให้
เพียงพอต่อการจัดทารายงานกได้240
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(5.3) การพิจารณาแผนจัดการหนี้โดยที่ประชุม เจ้าหนี้และผลของมติที่ประชุม
เจ้าหนี้
ภายหลังจากการรายงานให้ศาลทราบตามกระบวนการเสนอแผน ไม่ว่าเป็นกรณีที่
ขอให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่กตาม และตัวแทน (Nominee) เสนอความเหนว่าควรจะ
จัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ ตัวแทนต้องจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ตามวั นเวลาและสถานที่ที่ได้เสนอไว้
ในรายงาน เว้นแต่เป็นกรณีที่ขอให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวและศาลมีคาสั่งในเรื่องนี้เป็นอย่างอื่น
โดยจะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังเจ้าหนี้ทุกคนที่ตัวแทนทราบ241
ในการพิจารณาของที่ประชุมเจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะต้องพิจารณาแผนจัดการหนี้ที่มีการ
เสนอว่าจะอนุมัติแผนจัดการหนี้ดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าหนี้อาจพิจารณาให้มีการแก้ไขแผนจัดการ
หนี้ ดังกล่ าวด้วยความยิ น ยอมของลู กหนี้กได้ 242 แต่จะต้องไม่อนุมัติแผนหรือให้ มีการแก้ไขแผน
จัดการหนี้ที่เป็นการกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันในการบังคั บหลักประกันตามสิทธิของตน
หรือกระทบต่อบุ ริมสิ ทธิที่ได้รับ ช าระหนี้ของเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ เว้น แต่จะได้รับความยินยอมจาก
เจ้าหนี้รายดังกล่าว243
ทั้งนี้ ในการประชุมเจ้าหนี้นั้น ตัวแทนจะทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เว้นแต่
ตัวแทนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ตัวแทนคนนั้นอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency Practitioner) หรื อ เป็ น ลู ก จ้ า งของตั ว แทนหรื อ
สานักงานของตัวแทนที่มีประสบการณ์ด้านล้มละลาย 244 และในการใช้สิทธิออกเสียงของเจ้าหนี้ในที่
ประชุม หากลูกหนี้เป็นคนล้มละลายเจ้าหนี้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจานวนหนี้ในวันที่ศาลมี
คาสั่งให้ลูกหนี้ตกเป็ นคนล้มละลาย แต่หากลูกหนี้มิใช่คนล้มละลายให้สิทธิออกเสียงของเจ้าหนี้
คานวณจากจานวนหนี้ในวันที่มีการจัดประชุม 245 โดยมติของที่ประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติข้อเสนอ
แผนจั ดการหนี้ ห รื อการแก้ไขแผนจะต้องได้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเจ้าหนี้ ที่ม า
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ส่วนการลงมติในเรื่องอื่นนั้นใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง246
เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ลงมติแล้ว ประธานที่ประชุมจะต้องแจ้งผลการประชุมไปยัง
บุคคลผู้ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม247 และหากเป็นกรณีที่ขอให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวไว้
จะต้องแจ้งไปยังศาลด้วย248 ซึ่งศาลจะมีคาสั่งให้เพิกถอนคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหากที่ประชุมปฏิเสธ
ที่จะอนุมัติแผนจัดการหนี้249
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เมื่ อ แผนจั ด การหนี้ ได้ รับ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม เจ้ าหนี้ แ ล้ ว ย่อ มมี ผ ลบั งคั บ ตาม
เงื่อนไขที่ ได้รับ อนุ มัติจ ากที่ป ระชุมเจ้าหนี้ และมีผ ลผู กพั นเจ้าหนี้ทุกคนที่ มีสิ ทธิในการลงมติใน
ที่ประชุมไม่ว่าจะมาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาแทน และผูกพันผู้ที่มีสิทธิใน
การลงมติดังกล่าวหากมีโอกาสได้รับหนังสือเชิญประชุม (แม้ใ นความเป็นจริงจะไม่ได้รับหนังสือเชิญ
ประชุมกตาม) โดยลูกหนี้ จะต้องชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในแผนจัดการหนี้ 250 และผู้เป็น
ตัวแทน (Nominee) จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้ (Supervisor
of the Voluntary Arrangement251) ส่วนคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่มีผลบังคับอยู่ให้สิ้นผลบังคับเมื่อ
พ้นเวลา 28 วัน นับแต่วันที่มีการทารายงานต่อศาลแจ้งผลการประชุมเจ้าหนี้ และกระบวนพิจารณา
ในคดีที่ขอให้ลูกหนี้ตกเป็นคนล้มละลายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและถูกงดการพิจารณาไว้ชั่วคราว
สืบเนื่องจากคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว จะต้องถูกยกฟ้องเมื่อพ้นกาหนดดังกล่าว เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่ง
เป็นอย่างอื่น252 นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นคนล้มละลายและยังไม่ได้ถูกปลดจากการล้มละลาย
เมื่อมีการอนุมัติแผนจัดการหนี้แล้ว ลูกหนี้ที่เป็นคนล้มละลายนั้นเองหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อาจยื่นคาร้องต่อศาลเมื่อพ้นระยะเวลาที่เจ้าหนี้อาจคัดค้านมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ได้และไม่มีคาร้อง
คัดค้านมติดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณา เพื่อขอให้มีคาสั่งยกเลิกการล้มละลายของลูกหนี้253
ถึงแม้ว่าแผนจัดการหนี้จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วกตาม แต่กอาจถูก
คัดค้านได้ โดยลูกหนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงมติ หรือผู้ที่จะมีสิทธิลงมติได้หากได้รับแจ้งการจัดประชุม
ผู้เป็นตัวแทน หรือทรัสตีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นคนล้มละลาย อาจยื่นคา
ร้องต่อศาลว่าแผนจัดการหนี้ที่ได้รับการอนุมัตินั้นเป็นการทาให้เสียประโยชน์ของเจ้าหนี้อย่างไม่เป็น
ธรรม หรือมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์อันเป็นสาระสาคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการประชุมเจ้าหนี้ 254
โดยจะต้องยื่นคาร้องดังกล่าวภายใน 28 วัน นับแต่วันที่ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ศาลทราบถึง
ผลการประชุม แต่ในกรณีที่บุคคลผู้ยื่นคาร้องเป็นเจ้ าหนี้ที่ไม่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุม
เจ้าหนี้ ระยะเวลา 28 วัน ให้เริ่มนับจากวันที่บุคคลนั้นได้ทราบถึงการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว ซึ่ง
หากเป็ น เรื่องที่ อ้างว่าตนต้อ งเสี ย ประโยชน์ อย่างไม่ เป็ นธรรม ระยะเวลาดังกล่ าวอาจเป็ นเวลา
ภายหลังจากที่แผนจัดการหนี้สิ้นผลแล้วกได้255
หากศาลพิจารณาแล้วเหนว่ามีเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือมีการฝ่าฝืน
เงื่อนไขในการประชุมในข้อสาระสาคัญแล้ว ศาลอาจจะมีคาสั่งให้เพิกถอนหรือระงับมติที่อนุมัติแผน
จัดการหนี้ดังกล่าว หรืออาจสั่งการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดาเนินการจัดให้มีการเรียกประชุมเจ้าหนี้
เพื่อพิจารณาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ที่มีการปรับปรุงโดยบุคคลถูกสั่งการดังกล่าว หรือสั่งการจัดให้มี
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254 UK Insolvency Act 1986, Section 262(1)(2).
255 UK Insolvency Act 1986, Section 262(3).
251

Final Report 81
บทที่ 4 การจัดการหนี้โดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

การประชุมใหม่ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยศาลอาจเลือกใช้วิธีการหลายอย่างดังกล่าว
ร่วมกันกได้256 ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ศาลสั่งการให้เรียกประชุ มเพื่อพิจารณาแผนจัดการหนี้ที่มีการ
ปรับปรุงแล้วลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อเสนอแผนจัดการหนี้ที่มีการปรับปรุงนั้น ศาลต้อง
สั่งให้เพิกถอนหรือระงับมติที่ประชุมเจ้าหนี้เดิมที่เคยอนุมัติแผนจัดการหนี้ 257 และในกรณีที่ศาลมี
คาสั่ งให้ ดาเนิ น การใดโดยมิได้เพิ กถอนมติที่ ประชุม ศาลอาจมีคาสั่ งให้ ขยายระยะเวลาคุ้มครอง
ชั่วคราวหรือมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวใหม่อีกครั้งหนึ่งกได้258
(5.4) การเสนอแผนจัด การหนี้ โดยช่ อ งทางพิ เศษ (Fast-track Voluntary
Arrangement)
ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ บุ ค คลธรรมดาเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายและยั งไม่ ได้ ป ลดจากการ
ล้มละลายประสงค์จะทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ต่อเจ้าหนี้เพื่อพิจารณา โดยไม่มีการขอให้ศาลมี
คาสั่งคุ้มครองชั่วคราว และมีการกาหนดให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นตัวแทน (Nominee) ใน
แผนจัดการหนี้ให้259 ลูกหนี้อาจยื่นคาร้องและเอกสารเกี่ยวกับข้อตกลงในแผนจัดการหนี้ประกอบ
คารับรองเกี่ยวกับกิจการของตน โดยต้องระบุถึงรายละเอียดของเจ้าหนี้ รายการหนี้สินและความรับ
ผิดอย่างอื่น ตลอดจนสินทรัพย์ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้พิจารณาอนุมัติแผนจัดการหนี้260
เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับและพิจารณาข้อเสนอแผนจัดการหนี้ของลูกหนี้
แล้ว หากเหนว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะให้มีการอนุมัติและปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้
ดังกล่าว กอาจจะเรียกให้มีการประชุมเจ้าหนี้รายที่หนี้นั้นอยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลายและเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบข้อมูลของเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว 261 ทั้งนี้ ในการแจ้งให้
เจ้าหนี้ทราบจะต้องแจ้งรายละเอียดที่กาหนดและแจ้งด้วยว่าที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจขอแก้ไขปรับปรุง
แผนจัดการหนี้ที่มีการเสนอได้262
เมื่อลูกหนี้ได้เสนอแผนจัดการหนี้แล้ว ห้ามมิให้ยื่นคาร้องขอคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว
จากศาลจนกว่า เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ จ ะได้ จั ด การให้ มี ก ารเชิ ญ เจ้ าหนี้ เข้ า ร่ว มประชุ ม เพื่ อ
พิจารณาแผนจัดการหนี้ หรือเหนว่าลูกหนี้ไม่มีเจตนาที่จะเสนอแผนจัดการหนี้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็ น เพราะเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์เห นว่าแผนจัดการหนี้ที่เสนอมานั้นไม่มีความเหมาะสมหรือ
เพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิเสธที่จะดาเนินการให้263
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ในการพิจารณาของที่ประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติแผนจัดการหนี้จะต้องได้คะแนน
เสี ย งข้างมากไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของเจ้าหนี้ที่ ม าประชุมและใช้สิ ท ธิออกเสี ยง โดยพิ จารณา
คะแนนเสี ย งจากจ านวนหนี้ ข องเจ้ าหนี้ 264 เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ จ ะต้ อ งแจ้ งให้ ห น่ ว ยงาน
Secretary of State ทราบว่ามีการอนุมัติห รือปฏิเสธแผนจัดการหนี้ดังกล่ าว 265 ทั้งนี้ห ากมีการ
อนุมัติแผนจัดการหนี้และแจ้งให้หน่วยงาน Secretary of State ทราบแล้ว แผนจัดการหนี้ดังกล่าว
มีผลบั งคับ และผู กพัน ลูกหนี้ กับ บุคคลที่มีสิ ทธิ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหนี้ 266 โดยมีเจ้าพนักงาน
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามแผนจั ด การหนี้ (Supervisor of the Voluntary
Arrangement267)
ถึงแม้ว่าแผนจัดการหนี้จะได้รับการอนุมัติแล้ว แต่กอาจถูกคัดค้านได้ในภายหลัง
โดยลู กหนี้ ผู้ มี สิ ท ธิเข้ าร่ ว มประชุ ม เจ้าหนี้ ที่ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ได้จั ด ขึ้น ทรัส ตี ห รือเจ้ า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อาจยื่นคาร้องต่อศาลว่าแผนจัดการหนี้ที่ได้รับการอนุมัตินั้นเป็นการทาให้เสีย
ประโยชน์ของเจ้าหนี้อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์อันเป็นสาระสาคัญในการประชุมผู้
ถื อ หุ้ น หรื อ การประชุ ม เจ้ าหนี้ 268 โดยจะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งดั งกล่ าวภายใน 28 วั น นั บ แต่ วั น ที่ เจ้ า
พนั ก งานพิ ทั กษ์ ท รั พ ย์ ได้ แจ้ งให้ ห น่ ว ยงาน Secretary of State ทราบถึงผลการพิ จารณาของที่
ประชุ ม เจ้ า หนี้ แต่ ในกรณี ที่ บุ ค คลผู้ ยื่ น ค าร้อ งเป็ น เจ้ าหนี้ ที่ ไม่ ท ราบถึ งการเชิ ญ ประชุ ม เจ้ า หนี้
ระยะเวลา 28 วัน ให้เริ่มนับจากวันที่บุคคลนั้นได้ทราบถึงแผนจัดการหนี้นั้น269
เมื่อพ้นระยะเวลา 28 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งให้หน่วยงาน
Secretary of State ทราบถึงผลการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจยื่น
คาร้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งยกเลิกการล้มละลายได้ เว้นแต่จะมีคาร้องโต้แย้ง มติที่ประชุมซึ่งยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาหรืออาจใช้สิทธิอุทธรณ์ได้270
(5.5) ความรับผิดทางอาญา
ในกรณีที่ลูกหนี้ได้ให้คารับรองอันเป็นเทจหรือกระทาหรืองดเว้นการกระทาใดโดย
ทุจ ริตเพื่อให้ ที่ป ระชุมเจ้าหนี้อนุมัติแผนจัดการหนี้ แม้ว่าเจ้าหนี้จะไม่อนุมัติแผนเช่นว่านั้นกตาม
ลูกหนี้ผู้นั้นมีความผิดทางอาญาโดยอาจต้องถูกลงโทษจาคุกหรือปรับหรือทั้งจาทั้งปรับ271
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(5.6) การดาเนินการตามแผนจัดการหนี้ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ภายหลังจากที่แผนจัดการหนี้ได้รับการอนุมัติและมีผลผูกพันแล้ว ไม่ว่ าจะเป็นแผน
จัดการหนี้ที่เริ่มต้นกระบวนการด้วยรูปแบบใดกตาม หากลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือบุคคลใดไม่เหนด้วยกับ
การกระทา หรืองดเว้นกระทา หรือคาสั่งของผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้ อาจยื่นคา
ร้องต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาเหนชอบ หรือไม่เหนชอบ หรือให้แก้ไขการกระทาดังกล่าวของผู้กากับ
ดูแลการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้ หรือให้กระทาตามคาแนะนา หรือมีคาสั่งอื่นใดตามที่เหนสมควร
ได้ และผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้อาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอคาแนะนาจากศาลใน
เรื่องใดๆที่ดาเนินการตามแผนจัดการหนี้ได้เช่นกัน272
ในกรณีที่ลูกหนี้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้ที่ได้มีการอนุมัติและมีผลผูกพัน
แล้ว ผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้ หรือบุคคลอื่นใดนอกจากตัวลูกหนี้อาจใช้สิทธิยื่นคา
ร้องต่อศาลเพื่อขอให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายได้ 273 โดยพิสูจน์ให้เหนว่าลูกหนี้ไม่ปฏิบัติ ตาม
หน้าที่ภายใต้แผนจัดการหนี้ หรือข้อมูลที่ลูกหนี้ได้ให้ ไว้ในคารับรองเกี่ยวกับกิจการหรือเอกสาร
อย่างอื่นหรือได้แสดงต่อเจ้าหนี้ในการประชุมของเจ้าหนี้นั้นเป็นเทจหรือทาให้เกิดการสาคัญผิดใน
สาระส าคัญ หรื อ มีก ารปกปิ ดข้ อเท จจริงอัน เป็ น สาระส าคัญ ที่ ค วรแจ้งให้ ท ราบในคารับ รองหรือ
เอกสารนั้น หรือลูกหนี้ไม่ดาเนิน การใดๆตามที่ผู้กากับ ดูแลการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้ได้ร้อง
ขอให้ดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามแผนจัดการหนี้274

3.6 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดทางเลือกสาหรับลูกหนี้ที่มี
หนี้สินล้นพ้นตัว นอกเหนือจากการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายอย่างเตมรูปแบบแล้ว ยังมีทางออก
สาหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาให้สามารถฟื้นฟูสภาวะหนี้สินของตัวเองได้ด้วย โดยลูกหนี้อาจยื่นคา
ร้ อ งในกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การตาม Chapter 11 กระบวนการเสนอแผนจั ด การหนี้ ในกรณี
เกษตรกรตาม Chapter 12 หรือกระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้ ในกรณี ผู้ มี รายได้ประจาตาม
Chapter 13
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้ในกรณีผู้มีรายได้ประจาตาม Chapter
13 เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีลักษณะพิเศษและเหมาะแก่การนามาเป็นกรณีศึกษา หลั งจากนั้น
จะขอเปรียบเทียบมาตรการดังกล่าวกับ กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม Chapter 11 ซึ่งลูกหนี้บุคคล
ธรรมดากสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ และมีกลไกการเจรจาร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้หลัก
และลูกหนี้ก่อนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการที่เรียกว่า Pre–Packaged Plan โดยรายละเอียด
272
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ของการเจรจาก่อนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะได้กล่าวถึงไว้อยู่แล้วในบทที่ 17 สาหรับ
กระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้ในกรณี ลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกรหรือลูกหนี้ชาวประมงตาม Chapter
12 นั้ น เนื่ องจากมีขั้น ตอนและมาตรการคล้ ายคลึ งกับ กรณี แผนจัดการหนี้ของผู้ มีเงิน ได้ ประจา
ค่อนข้างมาก เพียงแต่มีเงื่อนไขบางอย่างที่ผ่อนปรนให้แก่ลูกหนี้มากกว่าสื บเนื่องจากลักษณะเฉพาะ
ของอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่กระบวนการที่ถูกกว่า หรือจานวนเพดานหนี้ของลูกหนี้ที่เป็น
เงื่อนไขในการกาหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการได้มีเพดานที่สูงกว่า หรือระยะเวลา
ในการเสนอแผนจัดการหนี้ภ ายหลังจากยื่นคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการมีเวลาที่มากกว่า เป็นต้น
จึงไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้
กระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้ในกรณีผู้มีรายได้ประจาเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ป ระจาสามารถเสนอแผนชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของตนทั้งหมดหรือ
บางส่ วน โดยอาจชาระหนี้ เป็ น รายงวดภายในระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี โดยระยะเวลาดังกล่ าวจะ
พิจารณากาหนดจากเงิน ได้ในแต่ล ะเดือนของลู กหนี้รวมกับคู่สมรส หากเงินได้รายเดือนต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของเงินได้รายเดือนของครัวเรื อนในรัฐนั้น แผนชาระหนี้จะมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เว้นแต่
ศาลจะอนุ ญ าตเนื่ อ งจากมี เหตุ ส มควร (for cause) แต่ ห ากเงิน ได้ รายเดื อ นสู งกว่ าค่ าเฉลี่ ย แล้ ว
แผนชาระหนี้จะมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี275
ลูกหนี้ที่มีสิทธิใช้กระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้ตาม Chapter 13 ได้ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นลูกหนี้ที่มีเงินได้ประจา
(2) ในวัน ที่ยื่น คาร้องต่อศาล ลูกหนี้และคู่ส มรสจะต้องมีห นี้ที่ไม่มีห ลั กประกันน้อยกว่า
250,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า และมี ห นี้ ที่ มี ห ลั ก ประกั น น้ อ ยกว่ า 750,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา276
(3) ในระหว่างเวลา 180 วัน ก่อนที่จะยื่นคาร้อง ไม่เคยถูกศาลสั่งยกฟ้องในคดีล้มละลาย
สืบเนื่องจากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของศาลหรือไม่มาปรากฏตัวต่อศาลในคดี หรือลูกหนี้เองขอให้
ศาลยกฟ้ องโดยสมัครใจเมื่อเจ้าหนี้ขอให้ บังคับเอากับทรัพย์สิ นอันเป็ นหลั กประกันในระหว่างที่
ระยะเวลาห้ามเรียกหรือบังคับชาระหนี้ (Automatic Stay277)
(4) ในระหว่างเวลา 180 วัน ก่อนที่จะยื่นคาร้อง ลูกหนี้จะต้องได้รับคาปรึกษาด้านสินเชื่อ
จากตัวแทนที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ (Credit Counseling Agency278)
ในการยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนชาระหนี้ จะต้องระบุถึงรายการสินทรั พย์และหนี้สิน
รายได้และรายจ่าย ตลอดจนแสดงหลักฐานที่กาหนดรวมทั้งหลักฐานรับรองว่าได้เข้ารับการปรึกษา
275
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ด้านสินเชื่อมาก่อนแล้วในช่วงเวลาที่กาหนด หลักฐานการรับเงินจากนายจ้างในช่วงระยะเวลา 60
วันก่อนยื่นคาร้อง279 และแผนชาระหนี้ที่เสนอต่อศาลนั้นจะต้องระบุเงินได้ในอนาคตที่จะนามาจ่าย
ให้แก่ทรัสตีเพื่อบังคับตามแผนชาระหนี้ และในการชาระให้แก่เจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ จะต้องชาระเตม
จานวนแต่อาจยืดเวลาชาระหนี้ภายในกรอบของแผนได้ เว้นแต่เจ้าหนี้นั้นตกลงด้วยในการได้รับชาระ
หนี้น้อยกว่าจานวนหนี้ของตน และในกรณีที่มีการจัดกลุ่มของเจ้ าหนี้แล้ว เจ้าหนี้ในกลุ่มเดียวกัน
จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ด้วย และในกรณีที่เป็นหนี้บุริมสิทธิตามกฎหมายล้มละลาย
อันเกิดจากหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูอาจจ่ายน้อยกว่าจานวนที่เป็นหนี้กได้เมื่อลูกหนี้ได้ใช้เงินที่
คงเหลืออยู่ทั้งหมดจ่ายชาระหนี้ให้ แก่เจ้าหนี้ตามแผนแล้ว280 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าแผนจัดการหนี้อาจ
กาหนดเงื่อนไขกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้มีหลักประกันกได้ แต่จะต้องมิใช่เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเป็น
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นที่อยู่อาศัยหลักของลูกหนี้281
ทั้งนี้ ในการเสนอแผนชาระหนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมศาลในอัตราที่กาหนดซึ่งอาจผ่อน
ชาระค่าธรรมเนียมได้ถึง 4 งวด ภายใน 120 วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นเมื่อได้รับอนุญาตจาก
ศาล แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน282 ทั้งนี้ หากไม่ชาระค่าธรรมเนียมศาลถือเป็นเหตุอย่างหนึ่งในการยก
คาร้องได้283
ผลของการยื่นคาร้องเป็นเหตุให้เกิด สภาวะพักการชาระหนี้ (Automatic Stay) เว้นแต่หนี้
บางประเภทที่ อาจได้ รั บ ยกเว้น ไม่ ต้อ งอยู่ภ ายใต้เงื่อ นไขดั งกล่ าว 284 อย่างไรก ดี เงื่อ นไขพิ เศษ
ที่น่าสนใจของกระบวนการนี้อยู่ที่การขยายกรอบความคุ้มกันไปถึงบุคคลผู้เป็นลูกหนี้ร่วมหรือผู้ให้
หลักประกันในหนี้เพื่อการบริโภคด้วย เว้นแต่เข้าเป็นลูกหนี้ร่วมหรือให้หลักประกันการชาระหนี้
ในทางธรรมดาทางการค้าของกิจการผู้นั้น หรือเมื่อคดีที่ยื่นคาร้องในกระบวนการเสนอแผนชาระหนี้
ถูกยกเลิก ยกฟ้อง หรือมีการเข้าสู่กระบวนการล้ มละลายตาม Chapter 7 หรือฟื้นฟูกิจการตาม
Chapter 11285 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งยกเว้นจากเงื่อนไขการห้ามเรียก
หรือบังคับชาระหนี้จากลูกหนี้ร่วมหรือผู้ให้หลักประกัน ได้ ในกรณีที่บุคคลนั้นได้รับสิ่งตอบแทนจาก
เจ้าหนี้ในการเข้าเป็นลูกหนี้ร่วมหรือให้หลักประกันนั้น หรือเมื่อแผนชาระหนี้ที่ลูกหนี้ ได้เสนอนั้น
ไม่ชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าว หรือการกาหนดเงื่อนไขห้ามเรียกหรือบังคับชาระหนี้เอากับ
ลูกหนี้ร่วมหรือผู้ให้หลักประกันนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้อย่างไม่อาจแก้ไขเยียวยา
ได้286
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เมื่ อ มี ก ารยื่ น ค าร้ อ งขอเสนอแผนจั ด การหนี้ แ ล้ ว จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง ทรั ส ตี ที่ เป็ น กลาง
(Impartial Trustee) เพื่อดูแลคดี287 และทรัสตี ดังกล่ าวจะเรียกประชุมเจ้าหนี้หลังจากมีการยื่น
คาร้อ งไม่ น้ อยกว่า 21 วัน แต่ ไม่ เกิ น 50 วัน ในกรณี ที่ มีก ารจั ดประชุม นอกที่ ท าการของทรัส ตี
การประชุมอาจจัดให้มีขึ้นภายหลังการยื่นคาร้องไม่เกิน 60 วันกได้288 ทั้งนี้ เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน
จะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งแสดงสิ ท ธิเรีย กร้องของตนต่ อ ศาลภายใน 90 วัน นั บ แต่ วัน ที่ มี การจั ดประชุ ม
เจ้าหนี้289
กฎหมายก าหนดให้ ลู ก หนี้ เป็ น ผู้ เสนอแผน จั ด การหนี้ ต่ อ ศาล 290 โดยจะต้ อ งเสนอ
แผนจัดการหนี้พร้อมกับคาร้องที่ยื่ นต่อศาล หรือภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ยื่นคาร้อง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลาดังกล่าว 291 หลังจากนั้นศาลจะออกนั่งพิจารณาคดีเพื่อมี
คาสั่งรับรองแผนจั ดการหนี้ โดยวันนัดพิจารณาคดีจะต้องกาหนดไว้ห ลังจากการประชุมเจ้าหนี้
ไม่น้อยกว่า 20 วัน แต่ต้องไม่เกิน 45 วัน และเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะคัดค้านการรับรองแผนจัดการหนี้
เช่ น ว่ า นี้ ได้ 292 โดยศาลจะมี ห นั งสื อ แจ้ งวั น นั ด ให้ เจ้ า หนี้ ท ราบล่ ว งหน้ าก่ อ นวั น นั ด ไม่ น้ อ ยกว่ า
28 วัน293 ทั้งนี้แผนจัดการหนี้จะต้องมีรายการที่กาหนด ในกรณีที่ลูกหนี้ต้องการรักษาทรัพย์สินที่ใช้
เป็นหลักประกันไว้กับเจ้าหนี้มีประกัน แผนจัดการหนี้ต้องกาหนดเงื่อนไขว่าเจ้าหนี้รายดังกล่าวจะ
ได้รับชาระหนี้ไม่น้อยกว่ามูลค่าของหลักประกัน แต่หากหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นใช้สาหรับการซื้อทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกัน แผนจัดการหนี้จะต้องกาหนดเงื่อนไขในการชาระคืนเตมจานวน แต่สาหรับเจ้าหนี้
ไม่มีหลักประกันแล้ว แผนจัดการหนี้ไม่จาเป็นต้องกาหนดให้ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวเตมจานวน
หากลู ก หนี้ นั้ น ได้ น าเงิน ได้ ค งเหลื อ ทั้ งหมดที่ อ าจน ามาช าระหนี้ ได้ (all projected disposable
income294) มาใช้ ในการช าระหนี้ แ ก่เจ้าหนี้ ข องตนตามแผนจั ดการหนี้ ภ ายในระยะเวลาที่ แ ผน
จัดการหนี้อาจกาหนดได้แล้ว และเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนั้นจะได้รับไม่น้อยกว่ากรณีที่ทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ต้องถูกจัดการเพื่อนามาชาระหนี้ในกระบวนการล้มละลายปกติ 295 เมื่อศาลได้พิจารณา
ประกอบกับรับฟังคาคัดค้านโต้แย้งของเจ้าหนี้แล้ว หากเหนว่าการเสนอแผนจัดการหนี้เป็นไปโดย
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11 USC § 1302(c)(2).
Federal Rules of Bankruptcy Procedure, Rule 2003(a).
289 Federal Rules of Bankruptcy Procedure, Rule 3002(c).
290 11 USC § 1321.
291 Federal Rules of Bankruptcy Procedure, Rule 3015.
292 11 USC § 1324.
293 Federal Rules of Bankruptcy Procedure, Rule 2002(b).
294 เงินได้คงเหลือที่นามาชาระหนี้ได้ (Disposable Income) กาหนดไว้ใน 11 USC § 1325(b)(2) หมายถึง เงินได้ราย
เดือนในปัจจุบันที่ลูกหนี้ได้รับ (ไม่รวมเงินที่ได้รับเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามกฎหมายอื่น) หักด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นเหมาะสมเพื่อ
การดารงชีวิตของลูกหนีแ้ ละผู้อยู่ในอุปการะ กับเงินบริจาคตามที่กฎหมายอนุญาตเพื่อทานุบารุงศาสนาหรือเพื่อองค์กรสาธารณกุศล
ในจานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้รวมของลูกหนี้ในปีที่มกี ารบริจาคนั้น และหากลูกหนี้ประกอบธุรกิจให้ค่าใช้จา่ ยนั้นรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นสาหรับการประกอบกิจการต่อไปด้วย
295 Bankruptcy Judge Division, Administrative Office of the United States Courts, “Bankruptcy Basics,”
Search on 12 January 2015 From
http://www.uscourts.gov/uscourts/FederalCourts/BankruptcyResources/bankbasics2011.pdf
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สุจริตและสอดคล้องกับ เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด โดยต้องได้ความด้วยว่า มูล ค่าทรัพ ย์สิ นของ
ลูกหนี้ในวันที่แผนจัดการหนี้มีผลบังคับเมื่อนามาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันตามแผนแล้ว
เจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้ไม่น้อยกว่าจานวนที่อาจได้รับเมื่อลูกหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
ตามปกติ และลู กหนี้ ส ามารถที่ จะช าระหนี้ ต ามแผนได้ ศาลก จะมี คาสั่ งรับ รองแผนจัด การหนี้
(Confirmation of Plan296)
ลู กหนี้ มี ห น้ าที่ ต้อ งช าระหนี้ ต ามแผนจัด การหนี้ ภ ายใน 30 วัน นั บ แต่วัน ที่ ได้ ยื่น ค าร้อ ง
ต่อศาลเพื่อเสนอแผนจัดการหนี้ แม้ว่าศาลยังมิได้รับรองแผนจัดการหนี้ดังกล่าวกตาม โดยต้องชาระ
เงินตามแผนจัดการหนี้ให้แก่ ทรัสตี297 โดยทรัสตีจะเกบเงินดังกล่าวไว้จนกว่าศาลจะมีคาสั่งรับรอง
หรือไม่รับรองแผนหากมีการรับรองแผนกจะจัดสรรเงินดังกล่าวตามแผนต่อไป แต่หากศาลไม่รับรอง
แผนจัดการหนี้แล้ว ลูกหนี้ขอให้เปลี่ยนเป็นคดีล้มละลายได้298 หรืออาจจะขอปรับปรุงแผนจัดการหนี้
เพื่อให้ศาลพิจารณาใหม่กได้ แต่แผนที่แก้ไขปรับปรุงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายด้วย 299
และเมื่อศาลไม่รับรองแผนจัดการหนี้หรือแผนที่มีการแก้ไขแล้ว ทรัสตีกจะคืนเงินที่ยังไม่ได้ชาระแก่
เจ้าหนี้และยังไม่ถึงกาหนดชาระให้แก่ลูกหนี้ต่อไป โดยมีสิทธิหักเงินค่าใช้จ่ายจากกระบวนการที่ได้
ดาเนินการแล้ว300
การที่ศาลมีคาสั่งรับรองแผนจัดการหนี้ ส่งผลให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้แต่ละรายต้องถูกผูกพัน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในแผนจัดการหนี้ ไม่ว่าหนี้ของเจ้าหนี้รายนั้นจะกาหนดไว้ในแผนจัดการหรือ
หรือไม่ และไม่คานึงว่าเจ้าหนี้รายนั้นจะได้โต้แย้งคัดค้านแผนต่อศาล หรือยอมรับหรือปฏิเสธแผน
นั้ น กตาม และส่ งผลผู กพั น ทรั พย์ สิ น ต่างๆของลู กหนี้ โดยทรัพ ย์สิ น นั้ น จะปลอดจากการบั งคั บ
โดยเจ้าหนี้รายที่ถูกกาหนดไว้ในแผนจัดการหนี้301
ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้ที่ได้รับการรับรองแล้ว ลูกหนี้ ทรัสตี หรือเจ้าหนี้
ที่ไม่มีห ลักประกัน ซึ่งมีบุ ริมสิ ทธิตามกฎหมายล้ มละลาย (Allowed Unsecured Claim) อาจยื่น
คาร้องขอให้ปรับปรุงแผนจัดการหนี้เพื่อเพิ่มหรือลดจานวนเงิ นที่ชาระแก่เจ้าหนี้บางกลุ่ม ย่นหรือ
ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ปรับปรุงจานวนเงินที่จัดสรรให้แก่เจ้าหนี้ หรือลดจานวนเงินที่จะมีการ
จ่ายตามแผนเพื่อนาเงินไปชาระเป็นค่าเบี้ยประกันสุขภาพของลูกหนี้หรือผู้อยู่ในอุปการะ โดยจะต้อง
ขอให้ศาลพิจารณารับรองอีกครั้งหนึ่ง302
ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายในกระบวนการทาข้อเสนอแผนจัดการหนี้
หรือไม่ชาระหนี้ตามแผนจัดการหนี้ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว เมื่อได้รับคาร้องจากผู้มีส่วนได้เสีย
296

11 USC § 1325(a).
11 USC § 1326(a)(1).
298 11 USC § 1307(a).
299 11 USC § 1323.
300 11 USC § 1326(a)(2)
301 11 USC § 1327.
302 11 USC § 1329(a).
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หรือทรัสตีแล้ว ศาลอาจเรียกพิจารณาและมีคาสั่งยกเลิกการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้ หรื อมีคาสั่ง
ให้ เปลี่ ย นคดี เป็ น คดี ล้ ม ละลายตาม Chapter 7 ก ได้ โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องเจ้ า หนี้ แ ละ
กองทรัพย์สินเป็นสาคัญ303 และผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนคาสั่งรับรองแผนจัดการ
หนี้กได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่ง หากปรากฏว่าคาสั่งของศาลสืบเนื่องจากการยื่นคา
ร้องหรือกระทาการโดยทุจริต304
เมื่อลูกหนี้ได้ช าระหนี้ ตามแผนจัดการหนี้ครบถ้วนและตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผน
จัดการหนี้แล้ว ลูกหนี้ ย่อมหลุ ดพ้นจากความรับผิดในหนี้ทั้งหลายที่กาหนดไว้ในแผนจัดการหนี้
เมื่อได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ลูกหนี้ให้คารับรองว่าได้ชาระค่าอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย หรือคาสั่งศาล หรือคาสั่ง
ทางปกครอง ซึ่งถึงกาหนดก่อนวันที่ให้คารับรองครบถ้วนแล้ว305
(2) ลู ก หนี้ ไม่ เคยได้ รั บ การปลดจากภาวะหนี้ สิ น ภายใต้ ก ฎหมายล้ ม ละลายในระหว่ าง
ระยะเวลา 2 ปี ส าหรั บ กรณี ป ลดจากภาวะหนี้ สิ น โดยกระบวนการเสนอแผนจั ด การหนี้ ต าม
Chapter 13 หรือระยะเวลา 4 ปี สาหรับกรณีอื่น ตาม Chapter 7, 11 หรือ 12 ก่อนการยื่นคา
ร้องในคดีน306
ี้
(3) หลังจากยื่น คาร้องในคดีนี้ ลูกหนี้ได้ผ่านการอบรมหลั กสูตรการบริห ารการเงินส่ว น
บุคคลที่กาหนดไว้แล้ว307
เมื่อได้รับคาร้องจากลูกหนี้แล้ว ศาลจะต้องพิจารณาคดีให้ได้ความว่าไม่มีเหตุที่ต้องห้ าม
ลูกหนี้หลุดพ้นจากภาวะหนี้แล้ว กล่าวคือ ไม่มีคดีค้างพิจารณาที่กล่าวหาว่าลูกหนี้อาจจะได้กระทา
ความผิ ดร้ ายแรง (Felony Offence) หรือ ให้ ลู ก หนี้ ต้ อ งรับ ผิ ด ในหนี้ สื บ เนื่ อ งจากความรับ ผิ ด ใน
การกระทาที่กาหนด เช่น การกระทาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ การกระทาโดยทุจริตต่อหน้าที่อันได้รับ
ความไว้วางใจ การกระทาความผิดอาญาหรือละเมิดโดยเจตนา เป็นต้น 308 ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่อาจหลุด
พ้นจากภาระหนี้ดังกล่าวได้ตราบใดที่ยังไม่ชาระหนี้จนครบจานวน
ถึงแม้ว่าจะเข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคาสั่งให้หลุดพ้นจากภาระหนี้ได้ แต่กมิได้ปลดเปลื้องลูกหนี้
จากภาระหนี้บ างอย่าง รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการบริโภค (Consumer Debt) ซึ่งเกิดขึ้นหลั งจากที่
ระยะเวลาการห้ ามเรี ย กหรือ บั งคับ ช าระหนี้ มี ผ ลบั งคับ และทรัพ ย์สิ น หรือ บริการเช่ น นั้ น เป็ น
สิ่งจาเป็นเพื่อให้ลูกหนี้สามารถดาเนินการได้ตามแผนจัดการหนี้ 309 หนี้ที่เกิดจากทรัพย์สินหรือเงิน
ซึ่งได้มาจากการใช้กลฉ้อฉลหลอกลวง หนี้ที่เกิดจากความรับผิดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ความไว้วางใจ
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11 USC § 1307(c).
11 USC § 1307(a).
305 11 USC § 1328(a).
306 11 USC § 1328(f).
307 11 USC § 1328(g)(1).
308 11 USC §§ 1328(g), 522(q)(1).
309 11 USC §§ 1328(d), 1305(a)(2).
304

Final Report 89
บทที่ 4 การจัดการหนี้โดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

หรือยักยอก หรือลักทรัพย์ หรือหนี้ต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทาโดยจงใจต่อบุคคลอื่นหรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น310
นอกเหนื อจากการหลุดพ้นจากภาระหนี้ตามกลไกที่กาหนดไว้เช่นเดียวกับมาตรการตาม
กฎหมายล้มละลายในเรื่องอื่น แล้ว กระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้ของลูกหนี้ผู้มีเงินได้ประจา
ได้ ส ร้ างกลไกการหลุ ด พ้ น จากภาระหนี้ เป็ น พิ เศษอี ก กลไกหนึ่ ง (Hardship Discharge / Super
Discharge) ซึ่ งเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ลู ก หนี้ ค่ อ นข้ า งมาก กล่ า วคื อ ถึ ง แม้ ว่ า ลู ก หนี้ จ ะยั ง ช าระหนี้
ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในแผนจัดการหนี้ แต่หากมีข้อเทจจริงปรากฏว่าลูกหนี้ผิดนัดไม่
อาจชาระหนี้ จ นครบถ้ว นตามแผนได้เป็นเพราะพฤติการณ์ ที่ลู กหนี้ไม่ต้องรับ ผิด ชอบ และมูล ค่า
สิน ทรัพย์ ในวันที่แผนจัดการหนี้มีผลบังคับเมื่อจัดสรรช าระหนี้ให้ แก่เจ้าหนี้ไม่มีห ลักประกันแล้ ว
จะได้ รับ ช าระหนี้ ไม่น้ อ ยกว่าการบั งคั บ ช าระหนี้ จากกองทรัพ ย์ สิ น ที่ ยั งเหลื อ อยู่ ในกระบวนการ
ล้มละลายตาม Chapter 7 และการแก้ไขปรับปรุงแผนจัดการหนี้ไม่อาจกระทาได้ในทางปฏิบัติ ศาล
กอาจมีคาสั่งให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากภาระหนี้ได้311 แต่ไม่อาจปลดลูกหนี้จากภาระหนี้อันเป็นข้อยกเว้น
อย่างกรณีปกติ และหนี้บางอย่างเพิ่มเติมจากกรณีปกติ เช่น หนี้ภาษีอากร เป็นต้น312
เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการเสนอแผนจัดการหนี้ในกรณีผู้มีรายได้ประจาตาม Chapter 13
ที่ได้พิจารณาข้างต้น กับกรณีที่ลูกหนี้บุคคลธรรมดาขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม Chapter
11 นับได้ว่ามีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการพิจารณาสินทรัพย์ของลูกหนี้ที่จะนาเข้ามาสู่กอง
ทรัพย์สินรวมไปถึงเงินรายได้ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการยื่น คาร้องจนกระทั่งสิ้นสุดคดี การปฏิบัติ
ตามแผนอาจมาจากเงินได้ในอนาคตของลูกหนี้ได้ และแผนจัดการหนี้ไม่อาจได้รับการรับรองจาก
ศาลหากยั งมี เจ้ าหนี้ คั ดค้านและลู กหนี้ไม่เสนอนาเงิน ได้ ทั้งหมดที่ คงเหลื อภายหลั งหั กค่าใช้จ่าย
ที่อนุญาตมาใช้ในการชาระหนี้ตามแผนตลอด 5 ปี313 อีกทั้งมีการกาหนดเงื่อนไขให้ต้องเสนอแผนต่อ
ศาลและมีเงื่อนไขเกี่ยวกับแผนที่คล้ายกัน เช่น ต้องปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ในกลุ่มเดียวกันอย่างเท่าเทียม
กัน และต้องเสนอแผนบนพื้นฐานความสุจริต และจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ต่อเจ้าหนี้มาก
ที่สุด กล่าวคือ โอกาสที่เจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้ต้องไม่น้อยไปกว่าที่จะมีสิทธิได้รับจากกระบวนการ
ล้มละลายตาม Chapter 7314
อย่างไรกดี กลไกทั้ง 2 รูปแบบกมีความแตกต่างกันโดยกระบวนการของผู้มีเงินได้ประจานั้น
จะต้องเริ่มต้น จากลู กหนี้ เสมอ ต่างจากการฟื้ นฟู กิจการที่ลู กหนี้อาจไม่ส มัครใจกได้ นอกจากนี้
ในการฟื้น ฟูกิจการนั้น เจ้าหนี้ เป็ นผู้พิจารณาลงมติว่าจะเหนชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการหรือไม่
ต่างจากกระบวนการของผู้มีเงินได้ประจาที่เจ้าหนี้ไม่มีโอกาสในการเหนชอบหรือปฏิเสธ มีเพียงสิทธิ
310

11 USC § 523(c).
11 USC § 1328(b).
312 11 USC § 1328(c).
313 Bankruptcy Judge Division, supra note 296.
314 Stacy L. Daly. “Post-Petition Earnings and Individual Chapter 11 Debtors: Avoiding a Head Start.”
Fordham Law Review, Issue 5,Vol:68, p.1758 (2000).
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ในการเสนอข้อโต้แย้งต่อศาล และมีทางออกให้ลูกหนี้ด้วยการชาระหนี้นั้นเตมจานวนหรือใช้เงินได้
คงเหลือทั้งหมดในการชาระหนี้ตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งต่างจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่ไม่มี
กลไกใดจะบังคับให้ลูกหนี้ต้องใช้เงินได้คงเหลือทั้งหมดในการชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ อันเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ลูกหนี้ผู้มีเงินได้ประจาอาจพิจารณาเลือกใช้กลไกการฟื้นฟูกิจการแทน เพื่อหามาตรการ
คุ้มครองเงินได้ในระหว่างดาเนินการตามแผน ที่สาคัญ กลไกของผู้มีเงินได้ประจานั้นมีการกาหนด
เพดานขั้นสูงของจานวนหนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาว่าลูกหนี้มีสิทธิขอเข้าสู่กระบวนการได้
หรือไม่ 315
นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาแล้ ว จะเห นได้ ว่ า กระบวนการเสนอแผนจั ด การหนี้ ข อง
ลูกหนี้ ผู้มีเงิน ได้ป ระจ านั้ น มีข้อดีที่สาคัญ คือโอกาสในการหลุดพ้นจากภาระหนี้แม้จะชาระหนี้ไม่
ครบถ้วนตามแผนเพราะมีพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของลูกหนี้ นอกจากนี้ สถานการณ์
ห้ามเรียกหรือบังคับชาระหนี้ (Automatic Stay) ยังขยายไปถึงลูกหนี้ ร่วมหรือผู้ให้หลักประกันหนี้
ของลูกหนี้อีกด้วย

4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมจากหลักกฎหมายต่างประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจของลูกหนี้ตามหลักการของกฎหมาย
ต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศที่กล่าวถึงไว้แล้ว ยังมีประเทศออสเตรเลียซึ่งกาหนดกลไกใน
ลั กษณะเดีย วกั น ไว้ใน Bankruptcy Act 1966 ซึ่งเป็ น กฎหมายระดับ ประเทศที่ใช้ บั งคับ กั บ การ
จัดการหนี้สินของลูกหนี้ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ โดยเมื่อพิจารณาแนวทางที่กฎหมายกาหนดแล้ว มี
ความเป็นไปได้ในการจัดการหนี้ สินของลูกหนี้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือการฟื้นฟู
กิจการ นอกเหนือจากการตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Arrangement) ระหว่างลูกหนี้
กั บ เจ้ า หนี้ ทุ ก รายแล้ ว ยั ง มี ก ระบวนการที่ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ก าหนดไว้ อี ก 2 แนวทาง ได้ แ ก่
แนวทางการทาข้อตกลง Debt Agreement316และแนวทางการทาข้อเสนอ Personal Insolvency
Agreement317
การทาข้อตกลง Debt Agreement นั้น เป็นกลไกความตกลงระหว่างลู กหนี้และเจ้าหนี้
โดยเจ้าหนี้ยอมรับชาระหนี้จากเงินจานวนเพียงเท่าที่ลูกหนี้มีความสามารถที่จะชาระได้ ซึ่งจะเป็น
ทางเลือกให้แก่ลูกหนี้แ ละทาให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากภาระหนี้ของตนเมื่อได้ดาเนินการชาระหนี้และ
ปฏิบั ติตามหน้ าที่ของตนตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงแล้ว ทั้งนี้ ลู กหนี้ที่จะมีคุณ สมบัติในการใช้
315

Ibid., p.1759.
Australia Bankruptcy Act 1966, Part IX, Section 185 – 186Q.
317 Australia Bankruptcy Act 1966, Part IX, Section 187 – 232.
316
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แนวทางทาข้อตกลง Debt Agreement ได้นั้น จะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว คือ ไม่สามารถชาระหนี้ได้
เมื่อถึงกาหนด และในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่ านมา ไม่ได้ตกเป็นคนล้มละลาย และไม่ได้ ทาข้อตกลง
Debt Agreement หรือทาข้อเสนอ Personal Insolvency Agreement ในช่วงเวลาดังกล่าว มี
หนี้ สิน และทรัพย์ สิน กับ เงิน ได้ภ ายหลังหั กภาษีคานวณ 12 เดือน เป็นจานวนน้อยกว่าที่กาหนด
และมีการช าระค่า ธรรมเนี ย มส าหรับ กระบวนการครบถ้วน ลู กหนี้จะเป็นฝ่ ายทาข้อเสนอไปยัง
เจ้าหนี้เพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว เมื่อเจ้าหนี้ยอมรับข้อเสนอนั้น เจ้าหนี้
ไม่มีห ลักประกันทั้งหมดต้องผูกพันตามข้อตกลงและได้รับชาระหนี้เพียงบางส่วน สาหรับเจ้าหนี้
มีหลักประกันจะบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้อันเป็นหลักประกันได้กต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระ
หนี้ เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันไม่อาจบังคับชาระหนี้จากลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อีก แต่ไม่ตัด
สิทธิเจ้าหนี้ที่จะไปบังคับเอากับบุคคลที่อาจต้องร่วมรับผิดกับลูกหนี้ไ ด้ และเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติการ
ชาระหนี้ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อตกลง Debt Agreement แล้ว ลูกหนี้ย่อมหลุดพ้น
จากภาระหนี้ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด318
ส่ ว นการท าข้ อ เสนอ Personal Insolvency Agreement นั้ น มี ก ลไกที่ ค ล้ ายกั บ Debt
Agreement เนื่องจากเป็นกลไกที่ลูกหนี้ทาข้อตกลงกับเจ้าหนี้เกี่ยวกับการชาระหนี้ของตน แต่ไม่มี
เงื่อนไขเรื่องเพดานของจานวนหนี้ สินทรัพย์ หรือรายได้ อยู่ในคุณสมบัติของลูกหนี้ ผู้ประสงค์จะใช้
กระบวนการนี้ อย่ า งไรก ดี กระบวนการท าข้ อ เสนอ Personal Insolvency Agreement
จาเป็นต้องได้รับมติเหนชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
มู ล ค่ า หนี้ ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ ผู้ เป็ น ลู ก หนี้ จ ะแต่ ง ตั้ ง ทรั ส ตี (Controlling Trustee) ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่
กาหนดให้ เข้ามาควบคุมดูแลทรัพ ย์สิ นของลู กหนี้ และทาข้อเสนอต่อเจ้าหนี้ ของตน โดยทรัส ตี
จะตรวจสอบและทารายงานเสนอต่อเจ้าหนี้เพื่อให้คาแนะนาถึงจานวนเงินที่เจ้าหนี้พึงคาดหมายว่า
จะได้ ต ามข้ อ เสนอ เปรี ย บเที ย บกั บ จ านวนเงิน ที่ เจ้ าหนี้ จ ะได้ ห ากลู ก หนี้ ต้ อ งเข้ าสู่ ก ระบวนการ
ล้มละลาย และให้คาแนะนาว่าควรจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ อาจมีคาถามไปถึง
ผู้จัดการหรือขอข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมได้ และภายใน 25 วันทาการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง ทรัสตี
จะต้องมีการจัดประชุมเจ้าหนี้ โดยลูกหนี้ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบคาถามของเจ้าหนี้ เมื่อที่
ประชุมเจ้าหนี้ได้พิจารณาข้อเสนอแล้วกจะลงมติกันว่าจะยอมรับข้อเสนอของลูกหนี้หรือไม่ หากมี
การยอมรับ ข้อเสนอแล้ ว เจ้าหนี้ ทั้งหลายที่มิใช่เจ้าหนี้มีประกันต้องผู กพันตามข้อตกลงนั้น ส่ว น
เจ้าหนี้มีประกันไม่ถูกกระทบจากข้อตกลงดังกล่าว และจะมีการแต่งตั้ง ทรัสตี ซึ่งอาจเป็นคนเดิม
หรื อ ไม่ ก ได้ แต่ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด เพื่ อ ท าหน้ าที่ ก ากั บ ดู แ ลให้ เป็ น ไปตาม
ข้อตกลง319
318

Australian Financial Security Authority, “Debt Agreement Overview,” Search on 12 January 2015,
From https://www.afsa.gov.au/debtors/debt-agreement
319 Australian Financial Security Authority, “Personal Insolvency Agreement (PIA) Overview,” Search on
12 January 2015, From https://www.afsa.gov.au/debtors/personal-insolvency-agreement
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การแต่งตั้งทรัสตีนั้น เท่ากับลูกหนี้ยอมรับว่าตนอยู่ในข่ายที่อาจล้มละลายได้ ดังนั้น หาก
ความพยายามของลูกหนี้ที่จะบรรลุข้อตกลง Personal Insolvency Agreement ไม่เป็นผล กอาจ
ถูกเจ้าหนี้ใช้เป็นเหตุในการดาเนินคดีล้มละลายได้ อย่างไรกดี ในระหว่างที่มีการแต่งตั้ง ทรัสตีแต่
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารลงมติ โดยที่ ป ระชุ ม เจ้ า หนี้ ค าร้ อ งของเจ้ า หนี้ ที่ ข อให้ ลู ก หนี้ เข้ า สู่ ก ระบวนการ
ล้มละลายจะต้องพักการพิจารณาชั่วคราว และเมื่อข้อเสนอได้รับความเหนชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้
แล้ว ส่งผลให้ลูกหนี้ต้องขาดคุณสมบัติในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจได้ ลูกหนี้ไม่มีอานาจในการ
จัดการทรัพย์สินเว้นแต่ได้รับความเหนชอบจากทรัสตี ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือทรัสตีรวมทั้งตอบ
คาถามและจัดหาเอกสารหลักฐานให้เมื่อได้รับการร้องขอ และข้อมูลเกี่ยวกับการทาข้อตกลงนี้จะ
ปรากฏฐานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เป็นเวลาที่กาหนด ส่วนข้อมูลว่ามีการแต่งตั้ง ทรัสตีนั้นจะมีข้อมูล
ปรากฏในฐานข้อมูลตลอดไป

4.2 ส่วนวิเคราะห์ผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance of
Standards and Codes – ROSC) แล้ ว ธนาคารโลกได้ ให้ ค วามเห นว่ า ประเทศไทยมี ก ลไกทาง
กฎหมายที่ค่อนข้างสอดคล้ องกับ มาตรฐานสากลในเรื่องการแก้ไขปัญ หาหนี้สิ นที่ไม่เป็นทางการ
(Largely Observed) อย่างไรกดี เมื่อพิจารณาถึงแนวทางในการจัดการหนี้โดยความสมัครใจของ
ลูกหนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลายที่เกิดขึ้นในต่า งประเทศแล้ว มีแนวทางที่น่าสนใจซึ่งจะช่วย
ให้ลูกหนี้มีโอกาสหลุดพ้นจากภาระหนี้สินได้ง่ายและรวดเรวกว่ากระบวนการล้มละลายและการฟื้นฟู
กิจการตามปกติ อีกทั้งมีประสิทธิภาพมากกว่าลาพังการปล่อยให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาทา
ความตกลงกับเจ้าหนี้ด้วยตนเอง โดยมีผลผู กพันเจ้าหนี้ซึ่งไม่มีหลักประกันทั้งหมด ทาให้เจ้าหนี้
มีโอกาสได้รับ ช าระหนี้ มากกว่าการปล่อยให้ ลู กหนี้เข้าสู่กระบวนการล้ มละลาย ในขณะเดียวกัน
ลูกหนี้กมีโอกาสหลุดพ้นจากหนี้ได้ง่ายขึ้น
จากตัวอย่างในต่างประเทศที่ได้ศึกษาข้างต้น จะเหนได้ว่าลูกหนี้ทุกคนแม้แต่ บุคคลธรรมดา
กมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ นอกจากนี้ ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังมีกระบวนการพิเศษที่จะช่วยเหลือลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ประจาให้สามารถวางแผนในการ
ชาระหนี้เพื่อให้ตนหลุดพ้นจากภาระหนี้สินและเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้ น ส่วนในประเทศอังกฤษกมี
กลไกทางกฎหมายสาหรับลูกหนี้ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในการจัดการปัญหาหนี้สิน
ของตนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการอย่างเตมรูปแบบได้ ซึ่งกลไกดังกล่าว
สามารถบังคับเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันของลูกหนี้ทุกคนให้ต้ องยอมรับการดาเนินการนั้น แม้จะไม่เหน
ด้วยกตาม แต่ในขณะเดียวกันกยังมีกระบวนการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้อย่างเหมาะสม ให้โอกาส
ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ จ ะโต้ แ ย้ ง ได้ และให้ เจ้ า หนี้ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ซึ่ ง คุ ณ ฐานิ ต
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จันทร์สว่าง320 และคุณวรนันยา ใช้เทียมวงษ์321 กได้ให้ความเหนในส่วนนี้สนับสนุนแนวคิดเหนด้วย
ในการผูกพันเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วมตกลงด้วยในการใช้กระบวนการ แต่จะต้องไม่ทาให้เจ้าหนี้ดังกล่าว
เสียเปรียบ อีกทั้งต้องระมัดระวังมิให้ถูกนาไปใช้เป็นช่องทางในการกระทาที่ไม่สุจริต
การเปิ ด โอกาสให้ ลู ก หนี้ ส ามารถจั ด การหนี้ สิ น ของตนได้ ก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่ ก ระบวนการ
ล้มละลายหรือการฟื้นฟูกิจการนั้น มีประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะ
เมื่อพิจารณาถึงคดีล้มละลายที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลจานวนมากแล้ว ส่วนหนึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้ต้องการ
ที่จะได้รับชาระหนี้ ในความเป็ นจริง หากแต่เป็นการดาเนินการเพื่อประโยชน์ในทางบัญชีในการ
จาหน่ายหนี้สูญ หรือใช้เป็นกลไกในการแสวงหาทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี
นอกจากนี้ ปริมาณคดีที่มากเกินจาเป็นส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทาหน้าที่เพียงเป็นแบบ
พิธี กระบวนการไต่สวนลูกหนี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ดังที่คุณพีระ อัครวัตร322 ได้แสดง
ความคิดเหนไว้ส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ในการทางานว่าการใช้กฎหมายล้มละลายในลักษณะเช่นนี้
ทาให้ ไม่เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ที่แท้จริงของกฎหมายและสมควรหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ซึง่ คณะผู้วิจัยเหนว่าแนวทางในการดาเนินการเช่นนี้น่าจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการ
ฟ้องคดีล้มละลายที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่แท้จริงได้
นอกจากนี้ กลไกพิเศษที่นามาใช้เกิดจากความสมัครใจของลูกหนี้เป็นสาคัญ แสดงให้เหน
ว่าลูกหนี้กประสงค์จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างเตมที่เท่าที่เป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้ย่อมมีโอกาสที่จะ
ได้รับความร่วมมือจากลูกหนี้มากกว่ากระบวนการล้มละลาย และยังส่งผลลัพธ์ต่อไปถึงปริมาณคดีที่
ลดลงทั้งการดาเนินคดีแพ่งแบบปกติและการดาเนินคดีล้มละลาย ส่งผลให้ปริมาณคดีที่จะต้องมีการ
บังคับตามผลคาพิพากษาลดลงไปด้วย ย่อมทาให้คดีที่มีความจาเป็นต้องบังคับคดีนั้นลดลงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีอื่นได้อีกทางหนึ่ง
อย่างไรกดี การสร้างกระบวนการจัดการหนี้สินก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นจะต้อง
ระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้ ถู ก น าไปใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการ ประวิ ง คดี ซึ่ ง ศาสตราจารย์ พิ เ ศษวิ ศิ ษ ฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ323 ได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องนี้ไว้โดยเปรียบเทียบจากขั้นตอนการประนอมหนี้ภายหลัง
จากศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในปัจจุบัน ซึ่งในปัญหานี้คณะผู้วิจัยเหนว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยการ
กาหนดกรอบขั้นตอนการดาเนินการทุกขั้นตอนอย่างที่กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษวาง
กรอบระยะเวลาในการเสนอแผนจัดการหนี้โดยสมัครใจในทุกขั้นตอน หรือกรณีของการเสนอแผน
จัดการหนี้ของลูกหนี้ผู้มีรายได้ประจาในประเทศสหรัฐอเมริกากมีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินการเช่นกัน
320

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง

321

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

322

ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี

323

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิ รรม
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จากแนวทางความเหนของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านพบว่า ยังมีความเหนบางส่วนที่ไม่เหนด้วย
กับการสร้างกระบวนการจัดการหนี้ให้มีผลผูกพันไปถึงบุคคลที่ไม่เหนด้วยกับแนวทางจัดการหนี้นั้น
ซึ่งเหตุผลสาคัญเพราะเหนว่าจะทาให้เจ้าหนี้ที่ไม่เหนด้วยนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรม อย่างไรกดี
คณะผู้ วิจั ยเห นว่ายังมีความเป็ น ไปได้ที่จะสร้างแนวทางคุ้มครองเจ้าหนี้ที่ไม่เห นด้วยกับแนวทาง
จัดการหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเหมาะสมในกระบวนการ เช่น การจากัดกรอบของจานวน
หนี้เปรียบเทียบกับรายได้ของลูกหนี้ให้เหมาะสม และทาให้เจ้าหนี้นั้นได้รับชาระหนี้ไม่น้อยกว่าการ
ผลั กลู กหนี้ ให้ เข้าสู่ กระบวนการล้ ม ละลาย หรือการกาหนดบทบาทของศาลหรือ องค์ กรอื่ น ให้
ตรวจสอบแผนจัดการหนี้ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันสาหรับเจ้าหนี้ทุกคน และสุดท้าย
ให้โอกาสเจ้าหนี้ที่ไม่เหนด้วยในการคัดค้านและรับฟัง

4.3 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
จากแนวทางการศึกษากฎหมายของต่างประเทศประกอบความเหนผู้ทรงคุณวุฒิ จากการ
สัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยเหนว่าประเทศไทยควรสร้างกระบวนการในการจัดการหนี้โดยความสมัครใจ
ของลูกหนี้ไว้เป็นพิเศษ โดยมีข้อพิจารณาสาคัญที่ต้องใช้เป็นแนวทางดังต่อไปนี้

4.3.1 การจัด การหนี้ ก่อนเข้าสู่ ก ระบวนการล้มละลายนั้น ควรมุ่ งเน้ นไปที่
ลูกหนี้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้เพราะเมื่อพิจารณาจากสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันมีการใช้
นิติบุคคลในการประกอบธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจากัดความรับผิดของตนเป็นหลัก ประกอบ
กับปัจจุบันมีกระบวนการฟื้นฟูกิจการสาหรับนิติบุคคลอยู่ แล้ว และมีแนวความคิดที่จะสร้าง
กลไกในการฟื้นฟูกิจการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทที่ 16
และกลไกการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการแบบสาเรจรูปซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทที่ 17 คณะผู้วิจัย
จึงมีความเหนว่ามีกลไกทางกฎหมายที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการจัดการปัญหาหนี้สินของนิติ
บุคคลได้ทันท่วงทีอยู่แล้ว กลไกการจัดการหนี้ในส่วนนี้จึงควรจากัดเฉพาะลูกหนี้บุคคลธรรมดา
เท่านั้น
4.3.2 ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ได้ต้องจากัดเฉพาะเพียง
ลูกหนี้ ที่มีท รัพย์สิน หรือรายได้พอจะชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ได้บ้ าง เพราะมิฉะนั้นแล้วย่อม
ไม่แตกต่างจากการสร้างช่องทางกฎหมายให้ลูกหนีไ้ ม่ต้องชาระหนี้ได้ ซึ่งอาจกาหนดกรอบโดย
คานึงถึงภาระหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ รายได้ในอนาคตของลูกหนี้ ตลอดจนเงื่อนไขการชาระหนี้
ต้องได้ไม่น้อยกว่าสัดส่วนจานวนหนี้ทั้งหมดอย่างไรเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นได้วางแนวทางไว้ หรือ
กาหนดเงื่อ นไขว่าเจ้ าหนี้ จะต้ องมี โอกาสได้ รับ ช าระหนี้ ไม่น้ อยกว่ากรณี ที่ ลูกหนี้ ต้อ งเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายอย่างที่กาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีการ
เช่นนี้ ย่อมเป็น การให้ ความคุ้มครองกับเจ้าหนี้ที่ไม่เหนด้วยในการจั ด การหนี้ ได้อีกทางหนึ่ ง
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ในขณะเดียวกันลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการได้ต้องจากัดเฉพาะลูกหนี้ที่ไม่มีความสามารถจะ
ชาระหนี้ที่มีอยู่ได้ทั้งหมดด้วย
4.3.3 กระบวนการจั ด การหนี้ จ ะต้ อ งมี ค นกลางเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ไม่
จาเป็น ต้องเป็น ศาลแต่อย่างใด อย่างเช่นการเสนอแผนจัด การหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย
ของประเทศอังกฤษใช้วิธกี ารตัง้ ตัวแทน (Nominee) ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแลการปฏิบัติ
ตามแผน (Supervisor) เมื่อแผนได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยศาลเป็นเพียงผู้รับ
รายงานเพื่ อ ทราบและเข้ ามาไต่ สวนต่ อ เมื่ อ มี ก ารคั ด ค้ านเกิ ด ขึ้น เท่ านั้ น หรืออาจให้ เจ้ า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทาหน้าที่เป็นคนกลางและมีอานาจในการพิจารณาอย่างเช่นการทาคาสั่ง
ปลดจากภาระหนี้ในประเทศอังกฤษ หรือศาลอาจทาหน้าที่เป็นคนกลางนั้นเองกได้
อย่างไรกดี คณะผู้วิจัยเหนว่า สาหรับประเทศไทยนั้นควรนารูปแบบของการ
เสนอแผนจัดการหนี้ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษมาใช้ โดยให้คนกลางซึ่งอาจ
เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ โดยศาลยังคงมีส่วน
ร่วมในกระบวนการอยู่บ้างเฉพาะในกรณีที่มีการโต้แย้งคัดค้านในกระบวนการเกิดขึ้น และการ
โต้แย้งคัดค้านนั้นจะกระทาได้เฉพาะเหตุที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น อย่างเดียวกับที่ปรากฏใน
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... ซึ่งวางกลไกการบังคับหลักประกันที่เป็น
กิจการในลักษณะเดียวกัน นี้ โดยให้คาสั่งของศาลชั้น ต้นในส่วนนี้เป็นที่ สุด ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณคดีที่จะค้างพิจารณาในศาลได้
4.3.4 เงื่อนไขการชาระหนี้ตามแผนนั้นจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิในการได้รับ
ชาระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย
4.3.5 จะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ที่อยู่ภายใต้แผนจัดการหนี้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แต่เจ้าหนี้ที่ร่วมตัดสินใจนั้นยัง คงต้องรับฟังความเหนของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากด้วย
โดยให้คนกลางเป็นผู้ประเมินแผนชาระหนี้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย แล้วช่วยเหลือ
ในการจั ด ประชุ ม เจ้ า หนี้ เพื่ อ พิ จ ารณาลงมติ ในแผนจั ด การหนี้ ที่ ลู ก หนี้ ได้ น าเสนอ ทั้ ง นี้
การลงมติของเจ้าหนี้นั้นมิใช่พิจารณาจากจานวนหนี้เพียงอย่างเดียว เพราะมิฉะนั้นย่อมเป็น
ทางให้เจ้าหนี้รายใหญ่ได้เปรียบเจ้าหนี้รายย่อยและก่อให้เกิดกระบวนการสมยอมกันได้ง่าย
จะต้องพิจารณาถึงจานวนของเจ้าหนี้ประกอบด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองและยอมรับฟังความ
คิ ด เห นของเจ้ า หนี้ ร ายย่ อ ยให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในแผนที่ ต นจะต้ อ งถู ก ผู ก พั น
คณะผู้วิจัยจึงเหนว่ามติของที่ประชุมเจ้าหนี้นั้นน่าจะให้เป็นไปตามนิยามของมติพิเศษที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในปัจจุบัน
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4.3.6 ในระหว่างการพิจารณาแผนจัดการหนี้ และภายหลังจากที่แผนได้รับ
การอนุมัติแล้ว ควรจะต้องกาหนดเงื่อนไขการห้ามเจ้าหนี้ที่อยู่ภายใต้แผนจัดการหนี้มิให้เรียก
หรือบังคับชาระหนี้จากลูกหนี้ตามสิทธิของตนอีกต่อไป และเพื่อป้องกันการใช้กระบวนการนี้
เป็ น ช่ อ งทางในการประวิ ง เวลาช าระหนี้ กฎหมายจะต้ อ งวางกรอบระยะเวลาส าหรั บ
ดาเนินการไว้อย่างเหมาะสมตั้ งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติตามแผน
จัดการหนี้นั้น
4.3.7 เมื่ อลูกหนี้ สามารถปฏิบั ติต ามแผนจัด การหนี้ได้สาเรจ จะต้องปลด
ลูกหนี้จากภาระหนี้ที่อยู่ภายใต้แผนจัดการหนี้นั้น ทั้งนี้ หากลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผน
ได้กอาจต้องกาหนดมาตรการในการลงโทษเช่นการผลักเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย เป็นต้น
4.3.8 ข้อพิจารณาสาคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการปลดลูกหนี้จากภาระหนี้
แม้จะไม่อาจปฏิบัติตามแผนได้สาเรจ แต่เป็นเพราะมีอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ไม่อาจปฏิบัติตาม
แผนนั้นได้ เช่นที่พบในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกานั้น คณะผู้วิจัยเหนว่ากลไก
ดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
4.3.9 เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นช่องทางอย่างหนึ่งที่จะทาให้ลูกหนี้หลุดพ้น
จากภาระหนี้สินของตนได้โดยไม่จาเป็นต้องชาระหนี้ทั้งหมด ดังนั้น จึงควรต้องหามาตรการ
ที่จะป้องกัน การทุจริต ของลูกหนี้ โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่เป็นเทจหรือการยักย้ายถ่ายเท
ทรัพย์สินเพื่อให้ตนมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ได้ จึงต้องกาหนดมาตรการลงโทษ
สาหรับลูกหนี้ที่กระทาโดยทุจริตให้รุนแรงเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการใช้กระบวนการนี้โดย
ทุจริต
4.3.10 ประเดนที่ น่ าสนใจอี กเรื่องหนึ่งซึ่งปรากฏในกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือเรื่องการให้ความคุ้มครองไปถึงลูกหนี้ร่วม เมื่อเกิดสภาวะการห้ามเรียกหรือ
บังคับชาระหนี้แล้ว โดยห้ามเจ้าหนี้ไปเรียกชาระหนี้เอาจากลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้าประกันด้วย
คณะผู้วิจัยเหนว่าประเดนนี้เป็นประเดนที่นา่ สนใจและควรต้องพิจารณาประกอบหลักกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ในเรื่องลูกหนี้ร่วมด้วย และต้องหาจุดสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และสิทธิ
ของลูกหนี้ร่วม ทั้งนี้เพราะการที่เจ้าหนี้ให้สินเชื่อส่วนหนึ่งแล้วกเป็นเพราะมีลูกหนี้ร่วมหรือ
ผู้ค้าประกันนั้นเอง ในเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้อันเป็นเหตุให้ต้องขอเสนอแผนจัดการ
หนี้ เจ้าหนี้กควรยังมีสิทธิบังคับเอาจากบุคคลอื่นที่มิใช่ลูกหนี้คนนั้นได้ แต่ในขณะเดียวกัน
หากลูกหนี้สามารถปฏิบัติได้ตามแผนจัดการหนี้ที่เจ้าหนี้นั้นอนุมัติหรือต้องถูกผูกพันแม้จะไม่
เห นด้ วยกับ แผนจัด การหนี้ ย่ อมส่ งผลให้ ลูกหนี้ คนนั้น ได้รับ การปลดจากภาระหนี้ รายนั้ น
ทั้งหมด เช่นเดียวกับการปลดหนี้อันเป็นความระงับแห่งหนี้ ซึ่งจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
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ลูกหนี้ร่วมคนอื่นเท่าส่วนที่ได้รับการปลดหนี้นั้น หรือเมื่อหนี้ประธานระงับไปด้วยเหตุแห่งการ
ปลดหนี้แล้วผู้ค้าประกันตามสัญญาค้าประกันอันเป็นหนี้อุปกรณ์กย่อมต้องหลุดพ้นจากความ
รับผิดเช่นเดียวกัน
ในประเด นนี้ คณะผู้ วิ จั ย มี ค วามเห นว่ า การปลดจากภาระหนี้ ในกรณี นี้
เป็นการปลดจากภาระหนี้โดยผลของกฎหมาย มิใช่เกิดจากเจตนาของเจ้าหนี้อย่างกรณีความ
ระงับแห่งหนี้ตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่อาจถือเป็นเหตุให้
ลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดได้ ดังนั้น การใช้กลไกเสนอแผนจัดการหนี้
ไม่ควรทาให้ลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วย

บทที่ 5
การร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหนี้
1. สภาพปัญหา
โดยปกติแล้ว เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ เจ้ำหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งสำมัญต่อ
ศำลเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ตนได้ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 194 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่ำ “ด้วยอำนำจแห่งมูลหนี้ เจ้ำหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ อนึ่งกำรชำระหนี้
ด้วยงดเว้นกำรอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้” และมำตรำ 213 วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ “ถ้ำลูกหนี้ละเลย
เสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้ำหนี้จะร้องขอต่อศำลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภำพแห่งหนี้จะไม่
เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้” กำรฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ในคดีแพ่งสำมัญเช่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับ
ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ผู้เป็นโจทก์แต่เพียงผู้เดียว1 โดยหำกเจ้ำหนี้ชนะคดี เจ้ำหนี้ก็ย่อมมีสิทธิ
บังคับชำระหนี้เอำแก่กองทรัพย์สิ นของลูกหนี้ได้จนสิ้นเชิง ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ 214 ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ “ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมำตรำ 733 เจ้ำหนี้มีสิทธิที่จะให้ชำระหนี้
ของตนจำกทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่นๆซึ่งบุคคลภำยนอกค้ำงชำระ
แก่ลูกหนี้ด้วย” ดังนั้นหำกลูกหนี้คนใดมีเจ้ำหนี้หลำยคนในมูลหนี้หลำยรำย เจ้ำหนี้แต่ละคนก็มีสิทธิ
ฟ้องร้องบังคับชำระหนี้เอำแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้อย่ำงเป็นเอกเทศต่ำงหำกจำกกัน และเจ้ำหนี้ก็
จะได้รับชำระหนี้จำกกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในลักษณะที่ผู้ใดมำก่อน ผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิก่อ น (First
Come, First Serve) สภำวกำรณ์ฟ้องร้องบังคับชำระหนี้เอำแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเจ้ำหนี้
แต่ละรำยโดยเอกเทศต่ำงหำกจำกกันนี้ ก่อให้เกิดกำรแย่งและแข่งขันกันฟ้องลูกหนี้โดยเจ้ำหนี้แต่ละ
รำย เนื่องจำกหำกเจ้ำหนี้รำยใดละเลยไม่ฟ้องลูกหนี้ก่อน เจ้ำหนี้รำยอื่ นที่ได้ฟ้องลูกหนี้ไว้ก่อนก็จะ
ได้รับชำระหนี้จำกกองทรัพย์สินของลูกหนี้ไปก่อน จนในที่สุดอำจไม่เหลือทรัพย์สินให้เจ้ำหนี้รำยหลัง
บังคับเอำชำระหนี้ของตนก็ได้ สภำวกำรณ์เช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดควำมไม่สงบขึ้นในบ้ำนเมือง
เพื่อแก้ปัญหำข้ำงต้น จึงมีกำรตรำกฎหมำยล้มละลำยขึ้ น โดยกำหนดให้เมื่อลูกหนี้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว เจ้ำหนี้คนใดคนหนึ่งย่อมมีสิทธิฟ้องให้ลูกหนี้คนดังกล่ำวเป็นคดีล้มละลำยได้ เพื่อจัดกำร
รวบรวมทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวเพื่อนำออกจำหน่ำย และนำเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
นั้นมำแบ่งชำระหนี้ให้แก่บรรดำเจ้ำหนี้ทั้งหลำยภำยใต้หลักบุริมสิทธิในอัตรำส่วนที่เท่ำเทียมกัน (Pari
Passu)2
กำรเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยของลูกหนี้บุคคลธรรมดำตำมกฎหมำยไทยในปัจจุบันนั้น
มีได้เฉพำะกรณีที่เจ้ำหนี้ฟ้องร้องให้ลูกหนี้ดังกล่ำวล้มละลำยเท่ำนั้น ตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย
พุทธศักรำช 2483 มำตรำ 9 และมำตรำ 10 โดยมำตรำ 9 บัญ ญั ติว่ำ “เจ้าหนี้ จะฟ้องลู กหนี้ให้
ล้มละลำยได้ก็ต่อเมื่อ…” และมำตรำ 10 บัญญัติว่ำ “ภำยใต้บังคับมำตรำ 9 เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้อง
1

สุธีร์ ศุภ นิตย์, คู่มือกฎหมำยล้มละลำย, (กรุงเทพฯ : โครงกำรตำรำและเอกสำรประกอบกำรสอน คณะนิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2539), น. 11.
2 เอื้ อ น ขุ นแก้ว , กฎหมายล้มละลาย, พิ มพ์ครั้งที่ 11 (แก้ไขเพิ่มเติม), (กรุงเทพฯ : บริษั ท กรุงสยาม พับ ลิชชิ่ง จ ากัด ,
2556), น. 1.
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ลูกหนี้ให้ล้มละลำยได้ก็ต่อเมื่อ…” อย่ำงไรก็ตำม มีควำมเป็นไปได้ว่ำในหลำยกรณีเจ้ำหนี้ก็ไม่ต้องกำร
ฟ้องให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลำย เนื่องจำกกำรฟ้องให้ลูกหนี้ตกเป็นคนล้มละลำยนั้น อำจทำให้
เจ้ำหนี้ได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวนตำมมูลหนี้เดิม เพรำะกระบวนกำรประนอมหนี้ หรือเพรำะต้อง
เฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นให้แก่เจ้ำหนี้รำยอื่น และหำกต่อมำลูกหนี้ได้รับกำรปลดจำกล้มละลำย
ลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจำกหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ด้วย ดังที่มำตรำ 77 บัญญัติไว้ว่ำ “คำสั่งปลด
จำกล้มละลำยทำให้บุคคลล้มละลำยหลุดพ้นจำกหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ เว้นแต่
(1) หนี้เกี่ยวกับภำษีอำกร หรือจังกอบของรัฐบำลหรือเทศบำล
(2) หนี้ ซึ่ งได้เกิด ขึ้ น โดยควำมทุ จริตฉ้ อโกงของบุ คคลล้ มละลำย หรือ หนี้ ซึ่งเจ้ำหนี้ไม่ ได้
เรียกร้องเนื่องจำกควำมทุจริตฉ้อโกงซึ่งบุคคลล้มละลำยมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้”
กำรที่ ก ฎหมำยล้ มละลำยของไทยบั ญ ญั ติ ให้ ลู กหนี้ บุ คคลธรรมดำจะเข้ ำสู่ ก ระบวนกำร
ล้มละลำยได้ก็แต่โดยกำรถูกเจ้ำหนี้ของตนฟ้องเท่ำนั้น ซึง่ ในกรณีที่เจ้ำหนี้ไม่ยอมฟ้องร้องให้ลูกหนี้ตก
เป็นบุคคลล้มละลำย เช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญหำหลำยประกำร ได้แก่
1.1 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่มุ่งให้โอกาสแก่ลูกหนี้ที่สุจริตแต่โชค
ร้ายสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ (Fresh Start) ได้
ตัวอย่างที่ 1. นำย ก. ประกอบกิจกำรทำฟำร์มไก่ ต่อมำนำย ก. ทำสัญญำซื้ออำหำรไก่จำก
นำย ข. เป็นเงินจำนวน 300,000 บำท และทำสัญญำซื้อเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเนื้อไก่จำก
นำย ค. เป็นเงินจำนวน 700,000 บำท หลังจำกนั้นปรำกฏว่ำไก่ในฟำร์มติดเชื้อไข้หวัดนกตำยหมด
เมื่อหนี้ ถึงกำหนดช ำระ นำย ก. ผิ ดนั ดไม่ช ำระหนี้ ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำนำย ก. มีทรัพย์สิ น คือ
รถยนต์ 1 คันมูลค่ำ 200,000 บำทและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง 1 แปลงมูลค่ำ 500,000 บำท เช่นนี้
หำกนำย ข. หรือนำย ค. คนใดคนหนึ่งไม่ฟ้องร้องนำย ก. เป็นคดีล้มละลำยเนื่องจำกเห็นว่ำหำกตน
ฟ้องให้นำย ก. ล้มละลำยแล้วก็จะทำให้ตนได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วนตำมสัญญำ เนื่องจำกต้องแบ่ง
เฉลี่ยทรัพย์สินของนำย ก. ให้แก่เจ้ำหนี้อื่นตำมอัตรำส่วนหนี้ด้วย เช่นนี้ก็จะส่งผลให้นำย ก. มีหน้ำที่
ต้องชำระหนี้ดังกล่ำวให้แก่นำย ข. และนำย ค. จนกว่ำจะขำดอำยุควำม ซึ่งหำกปรำกฏว่ ำนำย ค. ได้
ฟ้องนำย ก. ให้ชำระหนี้ตำมสัญญำและได้มีกำรบังคับคดีโดยกำรยึดทรัพย์สินของนำย ก. ทั้งหมด
ออกขำยทอดตลำดและนำเงินที่ได้มำชำระหนี้ให้แก่นำย ค. แล้วจำนวน 500,000 บำท นำย ก. ก็ยัง
ต้ อ งรั บ ผิ ด ช ำระหนี้ ที่ เหลื อ อี ก จ ำนวน 200,000 บำทให้ แ ก่ น ำย ค. โดยไม่ มี ก ำหนดเวลำ ทั้ ง นี้
เนื่องจำกเมื่อนำย ค. ได้เริ่มต้นบั งคับคดีเอำแก่ทรัพย์สินของนำย ก. ภำยในระยะเวลำ 10 ปีตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 271 แล้ว หำกยังได้รับชำระหนี้ไม่ครบ นำย ค. ก็จะ
มีสิทธิบังคับคดีเอำแก่ทรัพย์สินของนำย ก. ต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่ำกำรบังคับคดี ดังกล่ำวจะแล้วเสร็จ3
3

คำพิพำกษำฎีกำที่ 5946/2556 แม้ ป.วิ.พ. มาตรา 271 จะบัญญัติให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาร้องขอให้บังคับคดีตามคา
พิพากษาหรือคาสั่งของศาลภายในกาหนดสิบปี นับแต่วันที่มีคาพิพากษาก็ตาม แต่หาได้กาหนดให้เสร็จสิ้นภายในกาหนด 10 ปีไม่
ปรากฏว่าภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาตามยอมแล้ว จาเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ชาระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
โจทก์จึงดาเนินการบังคับคดีขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือนของจาเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งนายจ้างได้ส่งเงินตามที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีอายัดเดือนละ 2,000 บาทให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตลอดมา แต่ยังไม่ครบหนี้ตามหมายบังคับ เมื่อโจทก์ดาเนินการบังคับคดี
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เช่นนี้ย่อมเห็นได้ว่ำลูกหนี้ย่อมไม่มีโอกำสหลุดพ้นจำกหนี้สินและเริ่มต้นชีวิตใหม่ (Fresh Start) ตำม
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยล้มละลำยได้เลย
1.2 เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในระหว่างบรรดาเจ้าหนี้
กล่ำวคือ หำกลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้ำหนี้ได้ทุกรำยแล้ว เจ้ำหนี้
รำยใดที่มีควำมสำมำรถในกำรฟ้องร้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่ง และดำเนินกำรบังคับคดีก่อนเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้รำยนั้นก็จะได้รับชำระหนี้ไปครบตำมจำนวนหนี้ ส่วนเจ้ำหนี้อื่นที่ยังมิได้ฟ้องร้องบังคับเอำแก่
ลูกหนี้ หรือได้ฟ้องและบังคับคดีเอำแก่ลูกหนี้ในภำยหลังก็อำจจะได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วนหรือไม่
ได้รับชำระหนี้เลย
ตัวอย่างที่ 2. นำย ก. มีเจ้ำหนี้ 3 คน ได้แก่ นำย ข. โดยเป็นหนี้จำนวน 100,000 บำท
นำย ค. โดยเป็นหนี้จำนวน 200,000 บำท และนำย ง. โดยเป็นหนี้จำนวน 300,000 บำท ซึ่งนำย ก.
มีทรัพย์สินอยู่เพียง 300,000 บำท หำกปรำกฏว่ำนำย ง. ได้ฟ้องร้องบังคับเอำแก่นำย ก. ก่อน นำย
ง. ก็ย่อมได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนอันจักส่งผลให้ไม่มีทรัพย์สินของนำย ก. ที่นำย ข. และนำย ค. จะ
สำมำรถเอำชำระหนี้ของตนในภำยหลังได้เลย ในกรณีเช่นนี้ย่อมไม่เป็นธรรมแก่นำย ข. และนำย ค.
1.3 ไม่มีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้
กล่ำวคือ เจ้ำหนี้แต่ฝ่ำยเดียวมีอำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับอนำคตทำงกำรเงินของลูกหนี้
หำกเจ้ำหนี้ไม่ฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลำย ลูกหนี้ที่มีหนี้สินพ้นตัวอยู่แล้วก็ไม่มีโอกำสหลุดพ้นจำกหนี้ได้
เลย
1.4 ลู ก หนี้ ผู้ สุ จ ริ ต ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า สู่ ก ระบวน การล้ ม ละลายต้ อ งกระท าการ
อันมิชอบด้วยกฎหมาย
กล่ำวคือ หำกเจ้ำหนี้ไม่ยอมฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลำย ลูกหนี้ที่ประสงค์จะหลุดพ้นจำก
หนี้สินตำมผลของกฎหมำยล้มละลำยก็จะยอมตนให้เป็นหนี้กับบุคคลอื่น โดยตกลงกับเจ้ำหนี้ดังกล่ำว
ให้นำหนี้ดังกล่ำวมำฟ้องให้ตนเองล้มละลำย เป็นต้น ซึ่งส่งผลเสียต่อกระบวนกำรล้มละลำย และ
บรรดำเจ้ำหนี้ก็จะได้รับส่วนแบ่งจำกกองทรัพย์สินของลูกหนี้น้อยลงอีกด้วย
ตั วอย่างที่ 3. จำกข้อเท็ จจริงตำมตัว อย่ำงที่ 1. นำย ก. ประสงค์จะหลุ ดพ้น จำกหนี้ สิ น
ดังกล่ำวเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่เนื่องจำกนำย ข. และนำย ค. ไม่ยอมฟ้องให้นำย ก. ตกเป็นบุคคล
ล้มละลำย นำย ก. จึงตกลงสร้ำงมูลหนี้ปลอมขึ้นกับนำย ง. จำนวน 1,000,000 บำท และให้นำย ง.
นำมูลหนี้ปลอมดังกล่ำวมำฟ้องให้ตนตกเป็นบุคคลล้มละลำย ในกรณีเช่นนี้ย่อมเป็นกำรกระทำที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมำย และหำกไม่มีผู้ใดตรวจสอบที่มำแห่งหนี้ของ นำย ง. ได้ เมื่อนำย ข. และนำย ค.
ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลำย ย่อมเห็นได้ว่ำในคดีนี้จะมีหนี้ทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บำท
มาโดยตลอด ดังนี้ แม้เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพ ากษา โจทก์ก็ยังสามารถดาเนินการบัง คับคดีต่อไปได้จนกว่าการบังคับคดี
ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ.

Final Report 101
บทที่ 5 กำรร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจของลูกหนี้

ซึ่งย่อมส่งผลให้นำย ข. และนำย ค. ซึ่งเป็นเจ้ำหนี้ที่แท้จริงมีโอกำสได้รับชำระหนี้ในจำนวนน้อยลง
ตำมสัดส่วนด้วย
1.5 ไม่คุ้มครองสังคมโดยรวม
เนื่ องจำกลูกหนี้ จะไม่ตกอยู่ในบังคับแห่ งบทบัญ ญัติจำกัดสิทธิในกำรทำนิติกรรม จึงเปิด
โอกำสให้ลูกหนี้สำมำรถก่อหนี้สินฉ้อโกงเจ้ำหนี้รำยใหม่ได้อีก อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ชำติในวงกว้ำงต่อไป
ทั้งนี้มีข้อควรสังเกตว่ำ ในอดีตประเทศไทยเคยมีบทบัญญัติในลักษณะที่เปิดโอกำสให้ลูกหนี้
ร้องขอให้ตนเองเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยโดยสมัครใจได้ แต่บทบัญญัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับอยู่ไม่
นำนก็ถูกยกเลิกไป และแก้ไขกฎหมำยให้เฉพำะแต่ฝ่ำยเจ้ำหนี้หรือผู้ชำระบัญชีเท่ำนั้นที่มีสิทธิฟ้อง
หรือร้องขอให้ลูกหนี้เข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยจนถึงปัจจุบัน

2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
พระรำชบั ญ ญัติล้ มละลำย พุทธศักรำช 2483 ได้บัญ ญัติเหตุแห่ งกำรฟ้องหรือร้องขอให้
ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลำยไว้ในมำตรำ 7 ซึ่งบัญญัติว่ำ “ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอำจถูกศำล
พิ พ ำกษำให้ ล้ ม ละลำยได้ ถ้ ำ ลู ก หนี้ นั้ น มี ภู มิ ล ำเนำในรำชอำณำจั ก ร หรื อ ประกอบธุ ร กิ จ ใน
รำชอำณำจักรไม่ว่ำด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีกำรขอให้ ลูกหนี้ล้มละลำย หรือภำยใน
กำหนดเวลำหนึ่งปีก่อนนั้น” โดยบทบัญญัติดังกล่ำวสำมำรถแยกองค์ประกอบของเหตุแห่งกำรฟ้อง
หรือร้องขอให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลำยได้ดังต่อไปนี้
(1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กล่ำวคือ ลูกหนี้มีหนี้สินมำกกว่ำทรัพย์สิน และ
(2) ลูกหนี้มีจุดเกำะเกี่ยวกับประเทศไทยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) ลูกหนี้มีภูมิลำเนำในรำชอำณำจักร
(2.2) ลูกหนี้ประกอบธุรกิจในรำชอำณำจักร ไม่ว่ำด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนใน
ขณะที่มีกำรขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย
(2.3) ลูกหนี้เคยมีภูมิลำเนำในรำชอำณำจักรภำยในกำหนดเวลำหนึ่งปีก่อนเวลำที่มี
กำรขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย
(2.4) ลูกหนี้เคยประกอบธุรกิจในรำชอำณำจักร ไม่ว่ำด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน
ภำยในกำหนดเวลำหนึ่งปีก่อนเวลำที่มีกำรขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย
กำรเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483 สำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กำรเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยโดยสมัครใจ และกำรเข้ำสู่กระบวนกำร
ล้มละลำยโดยไม่สมัครใจ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
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2.1 การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจ
ได้แก่ กำรที่ผู้ชำระบัญชีของนิติบุคคลยื่นคำร้องขอต่อศำลขอให้สั่งให้นิติบุคคลนั้นล้มละลำย
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำเงินลงทุนหรือเงินค่ำหุ้นได้ใช้เสร็จหมดแล้วสินทรัพย์ก็ยังไม่พอกับหนี้สิน ตำม
มำตรำ 88 วรรคหนึ่ง
มีข้อสังเกตว่ ำในอดีตพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ลั กษณะกู้หนี้ยืมสิ น รัตนโกสิ นทร์ศก
1104 ได้บัญญัติอนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้ ตำมมำตรำ
3 ซึ่งบัญญัติว่ำ “…บุคคลผู้เป็นลูกหนี้…ถ้ำสินล้นพ้นตัว ฤำทำกำรไปไม่มีกำไรก็ดี จะร้องขอต่อศำลให้
ตั้งเจ้ำพนักงำนไปตรวจ จัดกำรเพื่อที่จะให้ …บุคคลนั้น ได้ล้มละลำย ชำระหนี้สินกันเสียให้เสร็จสิ้น
แล้ว ก็ให้ผู้พิพำกษำตระลำกำร มีอำนำจตั้งพนักงำนไปตรวจตรำจัดกำรเก็บทรั พย์สมบัติทั้งสิ้นของ
ลู กหนี้ แ ลบั ญ ชี นั้ น ได้ เพื่ อ ที่ จ ะให้ ศำลได้ พิ จำรณำช ำระหนี้ นั้ น ” โดยเจ้ำหนี้ ห ำมี สิ ท ธิฟ้ องลู กหนี้
ให้ ล้ ม ละลำยได้ แ ต่ อ ย่ ำงใดไม่ อี ก ทั้ งมิ ได้ ก ำหนดจ ำนวนหนี้ ขั้ น ต่ ำที่ ลู ก หนี้ อ ำจร้ อ งขอให้ ต นเอง
ล้มละลำยได้อีกด้วย ซึ่งกำรกำหนดให้เฉพำะลูกหนี้เท่ำนั้นที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยได้
แต่เพี ย งฝ่ ำยเดีย วย่ อมส่ งผลให้ ลู ก หนี้ ที่ ทุ จริต มีโอกำสฉ้อ โกงเจ้ำหนี้ ได้ โดยกำรจำหน่ำยจ่ำยโอน
ทรัพย์ สิน ของตนให้ แก่ผู้ อื่น จนหมด แล้วจึงร้องขอให้ ตนเองล้มละลำย หรือโดยกำรให้ เปรียบแก่
เจ้ำหนี้บำงรำย ทำให้เจ้ำหนี้รำยอื่นไม่ได้รับควำมเป็นธรรม กำรกระทำดังกล่ำวนอกจำกจะก่อให้เกิด
ควำมเสี ยหำยแก่เจ้ ำหนี้ แล้ว ยังส่ งผลเสียแก่ลู กหนี้ที่สุจริตด้วย กล่ ำวคือ ทำให้ เจ้ำหนี้ไม่มีควำม
ไว้วำงใจในตัวลูกหนี้ ส่งผลให้ไม่มีผู้ใดยอมเปิดเครดิตให้กู้ยืม ลูกหนี้ที่สุจริตจึงหมดโอกำสในกำรกู้ยืม
เงินมำเพื่อประกอบธุรกิจของตนต่อไป 5 ส่งผลให้ในปี ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รั ชกำรที่ 5 จึงทรงยกเลิกพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน
ร.ศ. 110 เสีย และได้ทรงตรำพระรำชบัญญัติล้มละลำย ร.ศ. 127 ขึ้นใช้บังคับแทน โดยมีอำรัมภบท
ในกำรประกำศใช้กฎหมำยดังกล่ำวควำมว่ำ “มีพระบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำจุฬำลงกรณ์ พระจุล จอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว ดำรัส เหนือเกล้ำฯให้ประกำศให้ ทรำบโดยทั่วกันว่ำ
ตำมพระรำชบัญญัติลักษณกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทร์ศก 110 นั้น ลูกหนี้จะร้องต่อศำลขอให้ตัดสินว่ำ
ตนเปนคนล้มละลำย แลให้ศำลเฉลี่ยทรัพย์สมบัติให้แก่เจ้ำหนี้ทั้งหลำยได้ แต่เมื่อลูกหนี้ไม่ร้องขอต่อ
ศำลแล้ว เจ้ำหนี้ก็ไม่มีอำนำจที่จะร้องฟ้องให้ลูกหนี้นั้นล้มละลำยบ้ำง โดยกำรค้ำขำยซึ่งเจริญขึ้นใน
เวลำนี้ ก็มีช่องที่ลูกหนี้จะบิดพลิ้วฉ้อโกงไม่ยินยอมล้มละลำย หรืออำจจะยักยอกทรัพย์สมบัติของตน
โอนให้ ผู้ ห นึ่ งผู้ ใดหรื อ ใช้ ห นี้ ให้ แ ก่ เจ้ ำ หนี้ แ ต่ บ ำงคนโดยเต็ ม จ ำนวนดั ง นี้ จึ ง เปนที่ ท ำให้ เจ้ ำ หนี้
เสียเปรียบลูกหนี้ แลจะเปนที่ฝืดเคืองแก่กำรค้ำขำย ไม่สมแก่กำลสมัย เพรำะฉะนั้นจึงทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯให้ แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกู้ห นี้ยืมสินปี 110 ซึ่งยังบกพร่องอยู่เพื่อพ่อค้ำพำนิช

4

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 8 แผ่นที่ 50 ลงวันที่ 13 มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก 110, น. 445.
ทวี กสิยพงศ์, คาอธิบายพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พร้อมด้วยประมวลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บังคับคดีล้มละลาย, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2523), น. 8.
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แลไพร่ฟ้ำข้ำแผ่นดินจะได้รับควำมยุติธรรมทั่วหน้ำ กันดังต่อไปนี้…”6 ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมี
บทบัญญัติเพียง 10 มำตรำเท่ำนั้น โดยมีหลักกฎหมำยที่สำคัญดังต่อไปนี้78
1. เจ้ำหนี้ฝ่ำยเดียวมีสิทธิฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย
2. หนี้ต้องมีจำนวนแน่นอน ตั้งแต่ 1,000 บำทขึ้นไป
3. ลูกหนี้มีสิทธินำพยำนหลักฐำนเข้ำสืบเพื่อพิสูจน์ว่ำตนสำมำรถชำระหนี้ได้ หำกลูกหนี้นำ
สืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่ได้ก็ให้ศำลมีคำพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย
4. เมื่อศำลมีคำพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย ลูกหนี้มีหน้ำที่ต้องส่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
พร้อมทั้งสรรพเอกสำรสำคัญที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้ำ พนักงำน กับทั้งต้องทำคำชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของตนด้วย
5. ศำลมีอำนำจเพิกถอนกำรฉ้อฉล และกำรให้เปรียบแก่เจ้ำหนี้บำงรำย
6. กำรอุทธรณ์ในคดีล้มละลำยไม่มีผลเป็นกำรลุเลำกำรบังคับคดี โดยศำลจะต้องบังคับคดี
ตำมคำพิพำกษำที่ให้ลูกหนี้ล้มละลำยโดยทันที ทั้งนี้ห้ำมมิให้เฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่
เจ้ำหนี้จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด
ซึ่งนับแต่พระรำชบัญญัติล้มละลำย ร.ศ. 127 มีผลใช้บังคับเป็นต้นมำก็ไม่ปรำกฏว่ำได้มีกำร
อนุญำตให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดำสำมำรถยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้อีกเลยจนถึง
ปัจจุบัน

2.2 การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยไม่สมัครใจ
ได้ แ ก่ กำรที่ เจ้ ำ หนี้ ฟ้ อ งหรือ ร้ อ งขอให้ ลู ก หนี้ ต กเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลำย ซึ่ งสำมำรถแยก
พิจำรณำได้เป็น 3 กรณี คือ
2.2.1 กรณี เจ้ า หนี้ ไ ม่ มี ป ระกั น ฟ้ อ งให้ ลู ก หนี้ ต กเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย 9 ซึ่ ง มี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(2) ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำเป็นหนี้เจ้ำหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลำยคนเป็น
จำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งล้ำนบำท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้ำหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือ
หลำยคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำสองล้ำนบำท และ
(3) หนี้นั้ นอำจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่ำหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดย
พลันหรือในอนำคตก็ตำม

6

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 น. 307 – 309 ลงวันที่ 14 มิถุนายน ร.ศ. 127.
พงศ์เทพ หาญนาคะเจริญ, “การล้มละลายโดยสมัครใจของบุคคลธรรมดา”, (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), น. 29 – 30
8 อ าพั น ธ์ สมบั ติ ส ถาพรกุ ล , “บทบาทของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ในคดี ข อรั บ ช าระหนี้ ” , หลั ก สู ต ร “ผู้ บ ริ ห าร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 14, (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม, 2553), น. 5.
9 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 9.
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2.2.2 กรณี เ จ้ า หนี้ มี ป ระกั น ฟ้ อ งให้ ลู ก หนี้ ต กเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย 10 ซึ่ ง มี
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(2) ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำเป็นหนี้เจ้ำหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลำยคนเป็น
จำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งล้ำนบำท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้ำหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือ
หลำยคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำสองล้ำนบำท และ
(3) หนี้นั้ นอำจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่ำหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดย
พลันหรือในอนำคตก็ตำม
(4) มิได้เป็นผู้ต้องห้ำมมิให้บังคับกำรชำระหนี้เอำแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่ำตัว
ทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และ
(5) ต้องระบุไว้ในคำฟ้องด้วยว่ำ ถ้ำลูกหนี้ล้มละลำยแล้ว จะยอมสละหลักประกัน
เพื่อประโยชน์แก่เจ้ำหนี้ทั้งหลำย หรือตีรำคำหลักประกันมำในฟ้องซึ่งเมื่อหักกับจำนวนหนี้ของตน
แล้ว เงิน ยังขำดอยู่สำหรับลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งล้ำนบำท หรือ
ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำสองล้ำนบำท
อนึ่ง คำว่ำ “เจ้ำหนี้มีประกัน” มีนิยำมศัพท์ไว้ในมำตรำ 6 หมำยควำมว่ำ เจ้ำหนี้ผู้
มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน ของลูกหนี้ในทำงจำนอง จำนำ หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้ำหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่
บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ ซึ่งอำจแยกอธิบำยได้ดังนี้
(1) เจ้ำหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทำงจำนอง ได้แก่ บุคคลผู้รับกำร
ตรำ (ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน) ทรัพย์สินไว้จำกบุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อเป็นประกันกำรชำระหนี้
โดยมิได้รับกำรส่งมอบทรัพย์สินดังกล่ำว ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 702 วรรค
หนึ่ง
(2) เจ้ำหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทำงจำนำ ได้แก่ บุคคลผู้รับกำรส่ง
มอบทรัพย์สินไว้จำกบุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อ เป็นประกันกำรชำระหนี้ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 747
(3) เจ้ำหนี้ผู้มีสิทธิยึดหน่วง ได้แก่ บุคคลผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่น และมีหนี้อันเป็น
คุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้น ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ
241
(4) เจ้ำหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ ได้แก่ เจ้ำหนี้ในมูลค่ำ
เช่ำอสังหำริมทรัพย์ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือสังหำริมทรัพย์เฉพำะอย่ำงของลูกหนี้ ตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 260 ประกอบมำตรำ 266 และเจ้ำหนี้ผู้มีบุริมสิทธิในมูลค่ำที่พักในโรงแรม
โฮเต็ลหรือสถำนที่เช่น นั้น ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ มำตรำ 679 ประกอบมำตรำ
26611
10
11

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 10.
เอื้อน ขุนแก้ว, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 11.
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เมื่ อ เจ้ ำ หนี้ ได้ ยื่ น ค ำฟ้ อ งให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลำยแก่ ศ ำลแล้ ว ศำลต้ อ งไต่ ส วนให้ ได้
ข้อเท็จจริงตำมควำมในมำตรำ 9 หรือมำตรำ 10 แล้วแต่กรณี หำกศำลไต่สวนได้ข้อเท็จจริงดังว่ำแล้ว
ศำลก็จะมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขำด แต่หำกไม่ได้ข้อเท็จจริงเช่นนั้น ศำลก็จะยกฟ้อง ดังที่
มำตรำ 14 บัญญัติไว้ว่ำ “ในกำรพิจำรณำคดีล้มละลำยตำมคำฟ้องของเจ้ำหนี้นั้น ศำลต้องพิจำรณำ
เอำควำมจริงตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 9 หรือมำตรำ 10 ถ้ำศำลพิจำรณำได้ควำมจริง ให้ศำลมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขำด แต่ถ้ำไม่ได้ควำมจริงหรือลูกหนี้นำสืบได้ว่ำอำจชำระหนี้ได้ทั้งหมด
หรือมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลำย ให้ศำลยกฟ้อง”
2.2.3 กรณีเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอต่อศาลให้ผู้
เป็น หุ้น ส่วนจ าพวกไม่จ ากั ด ความรั บผิ ดล้มละลายตามห้ างหุ้ น ส่วนสามัญ นิ ติบุค คลหรื อห้า ง
หุ้นส่วนจากัด ตำมมำตรำ 89 ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ “เมื่อศำลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญซึ่ง
ได้จดทะเบียน หรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัดแล้ว เจ้ำหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์อำจมีคำ
ขอโดยทำเป็นคำร้องให้บุคคลซึ่งนำสืบได้ว่ำเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนนั้น
ล้ ม ละลำยได้ โดยไม่ ต้อ งฟ้ อ งเป็ น คดี ขึ้น ใหม่ ” โดยกำรร้อ งขอดั งกล่ ำวต้อ งครบองค์ ป ระกอบ 2
ประกำร ได้แก่
(1) ศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล หรือ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
(2) บุคคลผู้จะถูกร้องขอให้ล้มละลำยตำมห้ำงหุ้นส่วนนั้น เจ้ำหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือ
เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์พิสูจน์ได้ว่ำเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงดังกล่ำว

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3 .1 แน วท างก ารร่ า งก ฎ ห ม า ย ล้ ม ล ะล ายข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
สำหรับ ประเด็นเรื่องว่ำควรให้ลู กหนี้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจ
หรือไม่นั้น แนวทำงกำรร่ำงกฎหมำยล้มละลำย (Legislative Guide on Insolvency Law) ที่จัดทำ
โดยคณะกรรมำธิ ก ำรสหประชำชำติ ว่ ำด้ ว ยกฎหมำยกำรค้ ำระหว่ำ งประเทศ (United Nation
Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ได้มีข้อเสนอดังต่อไปนี้12
(1) กฎหมำยล้ มละลำยควรระบุ ตัวบุ คคลที่ ส ำมำรถยื่น คำร้องขอให้ เริ่มต้นกระบวนกำร
ล้มละลำยได้ โดยควรรวมทั้งลูกหนี้และเจ้ำหนี้ด้วย
(2) กฎหมำยล้มละลำยควรระบุเหตุหรือเงื่อนไขแห่งกำรยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย
โดยสมัครใจของลูกหนี้ว่ำหำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ลูกหนี้สำมำรถยื่นคำร้องดังกล่ำวเพื่อ
เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำยได้

12

UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency Law, (New York : United Nations, 2005), p. 64 – 67.
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(2.1) ลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดเป็นกำรทั่ วไป หรือลูกหนี้จะไม่
สำมำรถชำระหนี้เช่นว่ำนั้นได้ในอนำคต หรือ
(2.2) ลูกหนี้มีหนี้สินมำกกว่ำทรัพย์สิน
(3) กฎหมำยล้มละลำยอำจตั้งข้อสันนิษฐำนว่ำหำกลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตำมมูลหนี้ใดมูลหนี้
หนึ่ งหรื อมำกกว่ำนั้ น และหนี้ นั้ น ไม่มี ข้ อพิ พ ำทหรือเมื่อ หั กกลบลบกัน แล้ ว มีจ ำนวนเท่ ำกั บ หรือ
มำกกว่ำจำนวนหนี้ที่เจ้ำหนี้เรียกร้อง ให้ถือว่ำลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้เป็นกำรทั่วไปแล้ว
(4) กฎหมำยล้มละลำยควรระบุว่ำในกรณีที่ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย
(4.1) กำรยื่ น คำร้องดังกล่ ำวจะมี ผ ลเป็ นกำรเริ่มต้น กระบวนกำรล้ มละลำยโดย
อัตโนมัติ
(4.2) ศำลจะตรวจสอบเขตอำนำจของตนโดยทันที และจะตรวจสอบว่ำลูกหนี้มี
สิทธิยื่ น คำร้องเช่น ว่ำนั้ น หรือไม่ และเป็นไปตำมหลั กเกณฑ์มำตรฐำนในกำรเริ่มต้นกระบวนกำร
ล้มละลำยหรือไม่ หำกเป็นไปตำมกฎหมำยแล้วก็ให้ศำลเริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย
(5) กฎหมำยล้มละลำยควรระบุว่ำในกรณีที่ศำลมีอำนำจพิจำรณำว่ำจะเริ่มกระบวนกำร
ล้มละลำยหรือไม่ ศำลอำจปฏิเสธไม่คำร้องขอเริ่มกระบวนกำรล้มละลำย และหำกเป็นกำรสมควรก็
อำจเรียกให้ผู้ร้องชำระค่ำเสียหำยหรือลงโทษบุคคลดังกล่ำวได้ หำกปรำกฏว่ำ
(5.1) ศำลไม่มีเขตอำนำจเหนือคดีดังกล่ำว หรือลูกหนี้ไม่เข้ำหลั กเกณฑ์ที่จะเข้ำสู่
กระบวนกำรล้มละลำยหรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนในกำรเริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย
(5.2) กำรยื่นคำร้องขอให้ล้มละลำยนั้นเป็นกำรใช้กฎหมำยไปในทำงที่ผิด
(6) กฎหมำยล้มละลำยควรบัญญัติวิธีปฏิบัติในกำรส่งคำบอกกล่ำวเกี่ยวกับกำรเริ่มต้นแห่ง
กระบวนกำรล้มละลำย
(7) กฎหมำยล้มละลำยควรระบุว่ำมำตรกำรในกำรบอกกล่ำวกำรเริ่มต้นแห่งกระบวนกำร
ล้มละลำยนั้นต้องเป็น ไปโดยเหมำะสมเพื่อให้แน่ใจว่ำคู่กรณีฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจะรับรู้ข้อมูลดังกล่ำว
กฎหมำยล้มละลำยควรระบุว่ำคู่กรณีฝ่ำยใดมีหน้ำที่ต้องบอกกล่ำวข้อเท็จจริงดังกล่ำว
(8) กฎหมำยล้มละลำยควรระบุว่ำกำรบอกกล่ำวกำรเริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำยนั้น ต้อง
บอกกล่ำวแก่เจ้ำหนี้เป็นรำยบุคคล เว้นแต่ในพฤติกำรณ์พิเศษศำลจะสั่งให้บอกกล่ำวด้วยวิธีอื่นซึ่ง
อำจเหมำะสมกว่ำ
(9) กฎหมำยล้มละลำยควรระบุว่ำกำรบอกกล่ำวกำรเริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำยนั้น ต้อง
มีรำยกำรดังต่อไปนี้
(9.1) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ รวมทั้งเวลำและสถำนที่ในกำรยื่น
คำร้องเช่นว่ำนั้น
(9.2) วิธีปฏิบัติและแบบพิมพ์ในกำรยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้
(9.3) ผลของกำรไม่ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ตำมข้อ (9.1) และข้อ (9.2) ข้ำงต้น
(9.4) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรยืนยันหนี้ กำรยื่นคำร้องขอพักกำรชำระหนี้และผลของกำร
พักกำรชำระหนี้ และกำรประชุมเจ้ำหนี้
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(10) กฎหมำยล้มละลำยควรระบุเกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อลูกหนี้ที่มีทรัพย์สิ นและรำยได้ไม่
เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกระบวนกำรล้มละลำย โดยอำจมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
(10.1) ปฏิ เสธไม่ รับ ค ำร้อ งขอให้ ล้ ม ละลำย เว้ น แต่ ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ เป็ น บุ ค คล
ธรรมดำที่อำจได้รับกำรปลดจำกล้มละลำย หรือ
(10.2) เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย ในกรณีที่มีกลไกอื่นในกำรแต่งตั้งและจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่ผู้แทนในคดีล้มละลำย
(11) กฎหมำยล้ มละลำยควรให้ ศ ำลมีอ ำนำจในกำรยกเลิ กกระบวนกำรล้ ม ละลำยภำย
หลังจำกที่ได้เริ่มต้นกระบวนกำรไปแล้ว หำกควำมปรำกฏต่อศำลว่ำ
(11.1) กระบวนกำรล้มละลำยนั้นเกิดขึ้นมำจำกกำรใช้กฎหมำยล้มละลำยในทำงที่
ผิด หรือ
(11.2) ลู ก หนี้ ไม่มี สิ ท ธิยื่น ค ำร้อ งขอให้ ต นเองล้ ม ละลำย หรือ ไม่ เข้ำหลั กเกณฑ์
มำตรฐำนในกำรเริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำยในเวลำเริ่มต้นแห่งกระบวนกำรดังกล่ำว
(12) กฎหมำยล้มละลำยควรระบุว่ำในกรณีที่กระบวนกำรล้มละลำยถูกยกเลิก หำกเป็นกำร
สมควร ศำลมีอำนำจเรียกให้ผู้ร้องขอให้เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำยชำระค่ำเสียหำย หรือลงโทษ
บุคคลดังกล่ำวได้
(13) กฎหมำยล้มละลำยควรให้มีกำรแจ้งคำสั่งยกเลิกกระบวนกำรล้มละลำย

3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลาย
และระบบสิ ท ธิของเจ้ าหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ธนำคำรโลกได้บัญญัติ “หลักกำรสำหรับกำรล้มละลำยที่มีประสิทธิภำพและหลักเกณฑ์ของ
เจ้ ำ หนี้ / ลู ก หนี้ (Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes)” ขึ้ น
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 และได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหลักกำรดังกล่ำวอีก 2 ครั้ง ในปี ค.ศ. 2005 และ
ปี ค.ศ. 2011
สำหรับประเด็นที่ว่ำควรอนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้
หรื อ ไม่ นั้ น ธนำคำรโลกได้ บั ญ ญั ติ เ ป็ น หลั ก กำรไว้ ใ น Principle C4 – Applicability and
Accessibility โดยมีหลักกำรดังต่อไปนี้ คือ13
C4.1 กำรเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยควรเป็นไปอย่ ำงมีประสิทธิภำพและประหยัด โดยทั้ง
ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ควรมีสิทธิในกำรยื่นคำร้องขอเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยได้
C4.2 หลั ก เกณฑ์ ในกำรเริ่ม ต้ น กระบวนกำรล้ ม ละลำยและข้ อ สั น นิ ษ ฐำนเกี่ ย วกั บ กำร
ล้มละลำยควรบัญญัติไว้ให้ชัดแจ้งในกฎหมำยล้มละลำย กำรเริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำยควรใช้
หลักเกณฑ์กำรที่ลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนด (Debtor’s Inability to Pay Debts
13

2011.
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as They Mature) อย่ ำงไรก็ตำม กำรล้ มละลำยก็อำจเกิดขึ้นได้ในกรณี ที่ลู กหนี้ มีห นี้สิ นมำกกว่ำ
ทรัพ ย์ สิน โดยใช้รำคำตลำด (Fair–Market Value) เป็น เครื่องวัดมูล ค่ำของทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น
ดังกล่ำว
C4.3 ลู ก หนี้ ค วรเข้ ำ สู่ ก ระบวนกำรล้ ม ละลำยได้ ง่ ำ ย โดยกำรพิ สู จ น์ ว่ ำ ตน มี ห นี้ สิ น
ล้นพ้นตัว (Insolvency) หรือประสบปัญหำทำงกำรเงิน (Financial Difficulty)
C4.4 ในกรณีที่เจ้ำหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย ลูกหนี้ ควรมีสิทธิ
ได้รับกำรแจ้งถึงกำรยื่นคำร้องเช่นว่ำนั้นโดยทันที สิทธิในกำรโต้แย้งคัดค้ำนคำร้องเช่นว่ำนั้น และสิทธิใน
กำรได้รับกำรพิจำรณำโดยทันทีจำกศำลว่ำจะเริ่มกระบวนกำรล้มละลำยหรือจะยกคำร้องเช่นว่ำนั้น
เสีย

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.3.1 หลักเกณฑ์ กฎหมำยล้มละลำยของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
คือ Bankruptcy Act (Act No. 75 of June 2, 2004) โดยกฎหมำยดังกล่ำวได้บัญญัติตัวบุคคลผู้มี
สิทธิยื่นคำร้องขอให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดำล้มละลำยได้ คือ เจ้ำหนี้และลูกหนี้ 14 ซึ่งเหตุแห่งกำรร้อง
ขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย คือ ลูกหนี้ ไม่สำมำรถชำระหนี้ของตนได้ 15 ทั้งนี้กฎหมำยได้นิยำมศัพท์คำว่ำ
“กำรไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ ” ไว้ว่ำ “สถำนกำรณ์ที่ลูกหนี้ ไม่สำมำรถชำระหนี้ของตนเมื่อหนี้นั้นถึง
กำหนดได้อย่ำงเป็นกำรทั่วไปและต่อเนื่อง”16 นอกจำกนี้กฎหมำยยังได้บัญญัติบทสันนิษฐำนไว้ด้วย
ว่ำหำกลูกหนี้หยุดชำระหนี้ (Suspend Payments) ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระ
หนี้ได้แล้ว17 อีกทั้งหำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำได้มีกำรเริ่มต้นกระบวนกำรที่เทียบได้กับกระบวนกำร
ล้มละลำยในต่ำงประเทศ ให้ถือว่ำได้มีเหตุแห่งกำรร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลำยปรำกฏขึ้นแล้ว 18 อนึ่ง
กฎหมำยมิได้บัญญัติจำนวนหนี้ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระได้ไว้แต่อย่ำงใด
นอกจำกหลักเกณฑ์กำรไม่สำมำรถชำระหนี้ของตนเองได้แล้ว กฎหมำยยังกำหนด
เงื่อนไขส่วนตัวของลูกหนี้ บุคคลธรรมดำที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยไว้ด้วย กล่ำวคือ ต้องมีจุด
เกำะเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้19
(1) ลูกหนี้มีสำนักทำกำรงำน (Business Office) อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
(2) ลูกหนี้มีภูมิลำเนำ (Domicile) อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
(3) ลูกหนี้มีถิ่นที่อยู่ (Residence) อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
(4) ลูกหนี้มีทรัพย์สิน (Property) อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

14

Bankruptcy Act 2004, Article 18 (1).
Bankruptcy Act 2004, Article 15 (1).
16 Bankruptcy Act 2004, Article 2 (11).
17 Bankruptcy Act 2004, Article 15 (2).
18 Bankruptcy Act 2004, Article 17.
19 Bankruptcy Act 2004, Article 4 (1).
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คำร้องขอให้ ลู กหนี้ล้มละลำยนั้นต้องทำเป็นหนังสือ และระบุรำยละเอียดต่ำงๆ
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งตรำโดยศำลฎีกำ 20 หำกคำร้องดังกล่ำวไม่ปรำกฏรำยละเอียดตำมที่
ข้อ บั งคั บ ศำลฎี ก ำก ำหนดไว้ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รับ ค ำร้อ งประจำศำล (Court Clerk) มี อำนำจก ำหนด
ระยะเวลำตำมสมควรและสั่งให้ลูกหนี้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้นั้นได้
ควำมข้อนี้ ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำร้องขอเริ่มต้นกระบวนกำร
ล้มละลำยตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกระบวนพิจำรณำควำมแพ่ง (Act on Costs of
Civil Procedure (Act No. 40 of 1971)) ด้วย21 หำกลูกหนี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตำมคำสั่งดังกล่ำว
ก็ให้ อธิบ ดีผู้พิ พำกษำ (Presiding Judge) มีคำสั่งยกคำร้องดังกล่ ำวเสี ย 22 และลูกหนี้ผู้ ยื่ น คำร้อง
ขอให้ ตนเองล้มละลำยยังต้องแนบเอกสำรระบุรำยชื่อเจ้ำหนี้ของตนพร้อมด้วยรำยละเอียดต่ำงๆ
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบั งคับ ซึ่งตรำโดยศำลฎีกำไปพร้อมกันกับคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยด้วย
หำกลู กหนี้ ไม่ส ำมำรถแนบเอกสำรดังกล่ำวไปพร้อมกับคำร้องได้ ก็ให้ ลูกหนี้ยื่นเอกสำรดังกล่ ำว
ในภำยหลังได้ แต่ต้องยื่นโดยไม่ชักช้ำ (Without Delay)23 นอกจำกนี้ลูกหนี้ต้องวำงเงิ นค่ำใช้จ่ำย
ในกระบวนกำรล้มละลำยตำมจำนวนที่ศำลกำหนดด้วย24
เมื่อลู กหนี้ ได้ยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยต่อศำลที่เขตอำนำจแล้ว ศำลจะมี
คำสั่ งให้ เริ่ ม กระบวนกำรล้ ม ละลำยตำมค ำร้อ งดั งกล่ ำวของลู ก หนี้ ก็ต่ อ เมื่ อเป็ น ที่ พ อใจจำกกำร
พิจำรณำว่ำมีเหตุแห่งกำรร้องขอให้ลูกหนี้ล้ มละลำยแล้วจริง25 ซึ่งเหตุดังกล่ำวก็ได้แก่กำรที่ลูกหนี้ไม่
สำมำรถชำระหนี้ของตนเองได้ เป็นกำรทั่วไปและอย่ำงต่อเนื่องเมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดแล้ว นั่นเอง โดย
ศำลสูงแห่งเมือง ฟูกูโอกะ (Fukuoka High Court) ได้วำงหลักว่ำกำรที่ลูกหนี้หยุดชำระหนี้เป็นกำร
ทั่วไป (General Cessation of Payments) นั้น ถือว่ำลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้แล้ว ซึ่งตัวอย่ำง
ของกำรหยุดชำระหนี้เป็นกำรทั่วไปก็เช่น กำรที่ตั๋วเงินซึ่งออกโดยลูกหนี้นั้นขำดควำมเชื่อถือ26
อย่ ำงไรก็ตำม ในกรณี ดังต่อไปนี้ศำลจะไม่มีคำสั่ งให้ เริ่มกระบวนกำรล้ มละลำย
ได้แก่
(1) กรณีที่ลูกหนี้ไม่วำงเงินค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรล้มละลำยตำมจำนวนที่ศำล
27
กำหนด
(2) กรณีที่ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอให้เริ่มกระบวนกำรล้มละลำยโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(Unjustifiable Purpose) หรือโดยไม่สุจริต (Not in Good Faith)28
20

Bankruptcy Act 2004, Article 20 (1).
Bankruptcy Act 2004, Article 21 (1).
22 Bankruptcy Act 2004, Article 21 (6).
23 Bankruptcy Act 2004, Article 20 (2).
24 Bankruptcy Act 2004, Article 22 (1).
25 Bankruptcy Act 2004, Article 30 (1).
26 Fukuoka High Court, Judgment, October 12, 1977; 28 Kakyu Minshu (9–12) 1072, H.J. (880) 42, H.T.
21

(362) 336.
27

Bankruptcy Act 2004, Article 30 (1) (i).
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3.3.2 มาตรการในการกากับดูแลลูกหนี้ กำรที่กฎหมำยล้มละลำยของประเทศ
ญี่ปุ่นอนุญำตให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดำสำมำรถร้องขอให้ตนเองล้มละลำยได้นั้น ก็เนื่องจำกได้มีกำร
กำหนดมำตรกำรต่ำงๆเพื่อควบคุมและกำกับดูแลมิให้ลูกหนี้ใช้กำรร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดย
ทุจริตไว้ด้วยนั่นเอง ซึ่งมำตรกำรต่ำงๆเหล่ำนั้นสำมำรถแยกพิจำรณำได้ดังต่อไปนี้
(1) ศำลมีอำนำจปฏิเสธไม่รับคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยของลูกหนี้ที่ยื่นเข้ำมำ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร (Unjustifiable Purpose) หรือโดยไม่สุจริต (Not in Good Faith)29
(2) ศำลมีอำนำจออกคำสั่งห้ ำมมิให้ลูกหนี้จำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินของตนเอง
หรือคำสั่งห้ำมลูกหนี้กระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่ำว ในระหว่ำงเวลำที่มีกำร
ยื่ น คำร้อ งขอให้ เริ่ มต้ น กระบวนกำรล้ ม ละลำยไปจนถึงเวลำที่ศ ำลจะได้ค ำสั่ งเกี่ยวกั บ คำร้อ งขอ
ดังกล่ำวเป็นกำรชั่วครำว เมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องขอโดยทำเป็นคำร้อง (Petition) หรือเมื่อ
ศำลเห็นเป็นกำรสมควร30 เพื่อป้องกันมิให้ลูกหนี้จำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินของตนไปก่อนที่ศำลจะมี
คำสั่งให้เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย อันเป็นกำรคุ้มครองกองทรัพย์สินในคดีล้มละลำย (Estate) มิ
ให้มีจำนวนลดน้อยถอยลงและเป็นกำรคุ้มครองบรรดำเจ้ำหนี้ ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลำย
หำกต่อมำศำลได้มีคำสั่งเช่นว่ำนั้น
(3) ลูกหนี้จะถอนคำร้องขอให้เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำยได้เฉพำะก่อนที่ศำลจะ
มีคำสั่ งให้ เริ่มต้นกระบวนกำรล้ มละลำยเท่ำนั้น และหำกศำลได้มีคำสั่ ง ให้ พักกำรช ำระหนี้ (Stay
Order) ตำมมำตรำ 24 (1) เพื่อคุ้มครองลูกหนี้เป็นกำรชั่วครำว ลูกหนี้จะถอนคำร้องเช่นว่ำนั้นได้
ต่อเมื่อศำลได้อนุญำตแล้วด้วย 31 ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ลูกหนี้ใช้กระบวนกำรล้มละลำยและคำสั่งพัก
กำรชำระหนี้ของศำลดังกล่ำวไปในทำงที่ไม่สุจริต32
(4 ) เมื่ อ ศ ำ ล มี ค ำ สั่ ง ให้ เริ่ ม ต้ น ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ล้ ม ล ะ ล ำ ย ( Order of
Commencement of Bankruptcy Proceedings) ตำมที่ลูกหนี้ร้องขอแล้ว ศำลต้องประกำศต่อ
สำธำรณชน (Public Notice) ให้ ท รำบรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 33 เพื่ อป้องกันมิให้ บุคคลภำยนอก
ผู้สุจริตถูกหลอกลวงฉ้อฉลโดยลูกหนี้และเข้ำทำนิติกรรมกับลูกหนี้นั้นอันอำจทำให้บุคคลดังกล่ำว
ได้รับควำมเสียหำย
28

Bankruptcy Act 2004, Article 30 (1) (ii).
Bankruptcy Act 2004, Article 30 (1) (ii).
30 Bankruptcy Act 2004, Article 28 (1).
31 Bankruptcy Act 2004, Article 29.
32 เช่น ลูกหนี้ตามคาพิพากษากาลังจะถูกบังคับคดียึดทรัพย์สินของขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษา ลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะถูกยึดทรัพย์ ดังกล่าว จึงยื่นคาร้องขอเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย และยื่นคาร้องขอให้ศาลระงับ
การบังคับคดีดังกล่าวไว้ชั่วคราวตามมาตรา 24 (1) (i) และศาลก็ได้มีคาสั่งให้ระงับการบังคับคดีไว้ชั่วคราวตามคาร้องของลูกหนี้ ต่อมา
ลูกหนี้จึงยื่นคาร้องขอถอนคาร้องขอให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย เช่นนี้จะเห็นได้ว่าการที่ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอให้เริ่มต้นกระบวนการ
ล้มละลาย การยื่นคาร้องขอให้ศาลระงับการบังคับคดีไว้ชั่วคราวตามมาตรา 24 (1) (i) และการยื่นคาร้องขอถอนคาร้องขอให้เริ่มต้น
กระบวนการล้มละลาย เป็นการกระทาที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้กระบวนการล้ มละลายไปในทางที่ไม่สุจริต กล่าวคือ เพื่อระงับยับยั้ง
การบังคับคดีแพ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นที่เห็นได้ว่าไม่ควรอนุญาตให้ลูกหนี้ถอนคาร้องขอเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายดังกล่าว.
33 Bankruptcy Act 2004, Article 32 (1).
29
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(4.1) ข้ อ ควำมส ำคั ญ (Main Text) ของค ำสั่ ง ให้ เริ่ ม ต้ น กระบวนกำร
ล้มละลำย
(4.2) ชื่อของทรัสตี
(4.3) ระยะเวลำหรือวันที่ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 31 (1)34
(4.4) คำสั่งห้ำมบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้อันเป็นทรัพย์สินใน
คดีล้มละลำย และบุคคลที่เป็นหนี้ลูกหนี้ มิให้ส่งมอบทรัพย์สินเช่นว่ำนั้นหรือชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้
(4.5) ในกรณีเป็นกำรสมควรที่จะมีกำรแบ่งชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้โดยรวบ
รั ด (Simplified Distribution) ตำมบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง มำตรำ 204 (1) (ii) ค ำสั่ ง ให้ เจ้ ำ หนี้ ใ นคดี
ล้มละลำยที่ประสงค์จะคั ดค้ำนกำรแบ่งชำระหนี้โดยรวบรัดดังกล่ำวยื่นคำคัดค้ำนเช่นว่ำนั้นต่อศำล
ภำยในระยะเวลำหรือวันที่กำหนดไว้ในมำตรำ 31 (1) (iii)
นอกจำกนี้แล้วยังต้องมีกำรแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวให้แก่ทรัสตี บุคคลล้มละลำย
และเจ้ำหนี้ในคดีล้มละลำยเท่ำที่ทรำบ 35 ผู้ครอบครองทรัพย์สินของบุ คคลล้มละลำยเท่ำที่ทรำบ36
ผู้ จั ด กำรชั่ ว ครำว (Provisional Administrator) ในกรณี ที่ ศ ำลได้ มีค ำสั่ งให้ จัดกำรทรัพ ย์สิ น ของ
ลูกหนี้ชั่วครำวตำมมำตรำ 91 (2)37 และสหภำพแรงงำน (Labor Union) หรือตัวแทนของลูกจ้ำง
ฝ่ำยเสียงข้ำงมำกของบุคคลล้มละลำย38 เป็นรำยบุคคลโดยเฉพำะเจำะจงด้วย
(5) เมื่อศำลมีคำสั่งให้เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำยแล้ ว ลูกหนี้ต้องยื่นคำชี้แจง
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ เงินสด ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Securities) ทรัพย์สินที่ได้นำไปฝำกไว้
และเงินออม (Deposits and Savings) และทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นของลูกหนี้ตำมที่ศำลสั่ง39
(6) ศำลมีอำนำจปฏิเสธไม่ออกคำสั่งให้ปลดลูกหนี้จำกกำรล้มละลำย (Order of
Grant of Discharge) ได้ หำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้40
(6.1) เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำหนี้ของตน บุคคลล้มละลำยได้ปกปิด
หรือทำให้เสียหำยซึ่งทรัพย์สินที่อยู่ในหรือควรจะอยู่ ในกองทรัพย์สินในคดีล้มละลำย จำหน่ำยจ่ำย
โอนทรัพย์สินเช่นว่ำนั้นในประกำรที่น่ำจะก่อให้เกิดควำมเสียเปรียบแก่เจ้ำหนี้ หรือกระทำกำรอื่นใด
อันอำจทำให้มูลค่ำของกองทรัพย์สินลดลง

34

ได้แ ก่ (1) ระยะเวลาสาหรับการยื่นคาขอรับ ชาระหนี้ (2) วันที่จะมีก ารเรีย กประชุมเจ้าหนี้เพื่อรายงานสถานะของ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ และ (3) ระยะเวลาสาหรับการพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ (หรือวันที่จะทาการพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 116 (2)).
35 Bankruptcy Act 2004, Article 32 (3) (i).
36 Bankruptcy Act 2004, Article 32 (3) (ii).
37 Bankruptcy Act 2004, Article 32 (3) (iii).
38 Bankruptcy Act 2004, Article 32 (3) (iv).
39 Bankruptcy Act 2004, Article 41.
40 Bankruptcy Act 2004, Article 252 (1).
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(6.2) เพื่ อ ให้ ก ำรเริ่ ม ต้ น แห่ งกระบวนกำรล้ ม ละลำยต้ อ งล่ ำ ช้ ำ ออกไป
บุคคลล้มละลำยได้แกล้งยอมเป็นหนี้ที่มีเงื่อนไขซึ่งตนต้องเสียเปรียบอย่ำงรุนแรง หรือจำหน่ำยจ่ำย
โอนสินค้ำซึ่งตนได้ซื้อเชื่อมำภำยใต้เงื่อนไขซึ่งตนต้องเสียเปรียบอย่ำงรุนแรง
(6.3) เพื่ อ ให้ เจ้ ำหนี้ ข องตนคนใดคนหนึ่ งได้ ป ระโยชน์ เป็ น พิ เศษ หรื อ
เพื่อให้เจ้ำหนี้อื่นได้รับควำมเสียหำย บุคคลล้ มละลำยได้กระทำกำรใดๆเกี่ยวกับข้อสัญญำว่ำด้วย
ทรัพ ย์ห ลั กประกัน (Security) หรือกำรระงับแห่ งหนี้ (Extinguishment of Debt) ซึ่งโดยตัว กำร
กระทำนั้นเอง หรือวิธีกำร หรือเวลำในกำรกระทำกำรดังกล่ำว ไม่อยู่ในขอบเขตควำมรับผิดของตน
(6.4) บุคคลล้มละลำยได้ทำให้ทรัพย์สินของตนเองลดลงอย่ำงมำกโดยกำร
จ่ ำ ยเงิ น สุ รุ่ ย สุ ร่ ำ ย (Extravagant Spending) กำรพนั น หรื อ กำรเก็ ง ก ำไรอย่ ำ งอื่ น (Other
Speculative Act) หรือได้แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้ที่มิอำจชำระได้
(6.5) ระหว่ำ งระยะเวลำหนึ่ งปี ก่ อ นวัน ที่ มี ก ำรยื่ น ค ำร้ อ งขอให้ เริ่ม ต้ น
กระบวนกำรล้มละลำยจนถึงวันที่ศำลมีคำสั่งให้เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย บุคคลล้ม ละลำย ทั้งที่
รู้อยู่ ว่ำได้มีข้อเท็จ จริงที่จะทำให้ มีกำรเริ่มต้นกระบวนกำรล้ มละลำย ได้ซื้อเชื่อ ทรัพย์สิ นโดยกำร
หลอกลวงคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งให้เชื่อว่ำไม่มีข้อเท็จจริงดังกล่ำวอยู่จริง
(6.6) บุคคลล้มละลำยได้ทำให้เสียหำย ปลอมหรือแก้ไขหนังสือ เอกสำร
หรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจกำรและทรัพย์สินของตน
(6.7) บุคคลล้มละลำยได้ยื่นรำยชื่อของเจ้ำหนี้แห่งมูลหนี้ที่ตนจะได้รับกำร
ปลดเปลื้องไปอันเป็นเท็จ (รวมทั้งรำยชื่อของเจ้ำหนี้ซึ่งได้รับกำรสันนิษฐำนว่ำเป็นเจ้ำหนี้แห่งมูลหนี้ที่
บุคคลล้มละลำยจะได้รับกำรปลดเปลื้องไปตำมบทบัญญัติแห่งมำตรำ 248 (5) ด้วย)
(6.8) บุคคลล้มละลำยปฏิเสธไม่ยอมให้กำร หรือให้กำรอันเป็นเท็จในกำร
ไต่สวนซึ่งกระทำโดยศำลในกระบวนกำรล้มละลำย
(6.9) บุคคลล้มละลำยได้ขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จัดกำรทรัพย์สิน
(Bankruptcy Trustee) ผู้ จั ด กำรชั่ ว ครำว (Provisional Administrator) ผู้ รั บ มอบอ ำนำจของ
ผู้ จั ด กำรทรั พ ย์ สิ น (Bankruptcy Trustee Representative) หรือ ผู้ รับ มอบอ ำนำจของผู้ จั ด กำร
ชั่วครำว (Provisional Administrator Representative) โดยฉ้อฉล
(6.10) ในกรณี ต ำมที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในข้ อ (ก) ถึ ง ข้ อ (ค) ด้ ำ นล่ ำ ง บุ ค คล
ล้มละลำยได้เคยยื่นคำร้องขอให้ศำลสั่งปลดตนเองจำกกำรล้มละลำยภำยใน 7 ปีนับแต่วันที่ระบุไว้ใน
ข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) กล่ำวคือ
(ก) กรณีคำสั่งให้ปลดบุคคลล้มละลำยจำกกำรล้มละลำยเป็นที่สุด
และมีผลใช้บังคับ นับแต่วันที่คำสั่งให้ปลดบุคคลล้มละลำยจำกกำรล้มละลำยเช่นว่ำนั้นเป็นที่สุดและ
มีผลผูกพัน
(ข ) ก ร ณี ที่ ได้ มี ก ำ ร ด ำ เนิ น ก ำ ร ต ำ ม แ ผ น ฟื้ น ฟู ฐ ำ น ะ
(Rehabilitation Plan) ของลูกจ้ำงที่มีรำยได้ประจำ (Salaried Worker) ดังที่บัญญั ติไว้ในมำตรำ
239 (1) แห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้นฟูสถำนะทำงกำรเงินของพลเมือง (Civil Rehabilitation Act
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(Act No. 225 of 1999)) นับแต่วันที่คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูฐำนะดังกล่ำวเป็นที่สุดและมีผล
ผูกพัน
(ค) กรณีที่คำสั่งให้ปลดบุคคลล้มละลำยดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ
235 (1) แห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้นฟูสถำนะทำงกำรเงิ นของพลเมืองเป็นที่สุดและมีผลผูกพัน นับ
แต่วันทีค่ ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูฐำนะที่เกี่ยวกับคำสั่งเช่นว่ำนั้นเป็นที่สุดและมีผลผูกพัน
(6.11) บุคคลล้มละลำยได้กระทำผิดหน้ำที่ดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 40 (1)
(i) มำตรำ 41 หรือมำตรำ 250 (2) หรือหน้ำที่อื่นๆตำมพระรำชบัญญัตินี้
(7) ในกรณีที่มีคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำบุคคลล้มละลำยได้กระทำควำมผิดอำญำดังที่
บัญญัติไว้ในมำตรำ 26541 เมื่อเจ้ำหนี้ในคดีล้มละลำยร้องขอหรือศำลเห็นเอง ศำลมีอำนำจออกคำสั่ง
ให้ยกเลิกคำสั่งปลดจำกกำรล้มละลำย (Order of Revocation of Discharge) ได้ ควำมข้อนี้ให้ใช้
บังคับแก่กรณีที่ศำลได้มีคำสั่งให้ปลดจำกกำรล้มละลำยโดยผิดหลงไปเนื่องจำกกำรกระทำอันมิชอบ
ด้วยกฎหมำยของบุคคลล้มละลำย และเจ้ำหนี้ในคดีล้มละลำยได้ยื่นคำร้องขอให้ศำลยกเลิกคำสั่งให้
ปลดจำกกำรล้มละลำยดังกล่ำวภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ศำลได้มีคำสั่งให้ปลดจำกกำรล้มละลำยนั้น
ด้วย42
(8) ลู ก หนี้ ที่ ก ระท ำควำมผิ ด อำญำเกี่ ย วกั บ กำรล้ ม ละลำยต้ องระวำงโทษตำม
Bankruptcy Act (Act No. 75 of June 2, 2004) Chapter XIV – Penal Provisions

3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4.1 หลักเกณฑ์ กฎหมำยล้มละลำยของประเทศอังกฤษที่ใช้บังคับอยู่ในปั จจุบัน
คือ Insolvency Act 1986 โดยบทบัญญัติที่ว่ำด้วยกำรร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจของ
ลูกหนี้มีบัญญัติไว้ใน Part IX – Bankruptcy ซึ่งเหตุแห่งกำรร้องขอให้ตนเองล้มละลำย คือ ลูกหนี้ไม่
สำมำรถชำระหนี้ ของตนได้43 สอดคล้องกับ Insolvency Rules 198644 โดยกฎหมำยมิได้บัญญัติ
จำนวนหนี้ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระได้ ไว้แต่อย่ำงใด45 อย่ำงไรก็ตำมสถำนะ “กำรไม่สำมำรถ
ชำระหนี้ได้ (Inability to Pay Debts)” นั้น ไม่มีบัญญัตินิยำมศัพท์ไว้ในกฎหมำยแต่อย่ำงใด ดังนั้น

41

ได้แ ก่ก ารกระทาที่มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ เจ้ าหนี้ ได้รับ ความเสีย หายดังต่อ ไปนี้ (1) การปกปิ ดหรือ ทาให้ เสียหายซึ่ง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ (2) การโอนทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเจตนาลวง หรือการแกล้งเป็นหนี้ (3) การเปลี่ยนแปลงสถานะของทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวลดลง และ (4) การจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ในลักษณะที่ทาให้เจ้าหนี้
เสียเปรียบ หรือการที่ลูกหนี้แกล้งเป็นหนี้ในลักษณะที่ทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ทั้งนี้ไม่ว่าการดังกล่าวจะได้กระทาลงก่อนหรือหลังจากที่
กระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นก็ตาม.
42 Bankruptcy Act 2004, Article 254 (1).
43 Insolvency Act 1986, Section 272 (1).
44 Insolvency Rules 1986, R. 6.39 (1).
45 Andrew R. Keay, Peter Walton, Insolvency law: Corporate and Personal, (Harlow : Longman, 2003),
p. 306.
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กำรจะพิจำรณำว่ำลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้หรือไม่นั้น จึงต้องพิจ ำรณำว่ำบุคคลดังกล่ำวสำมำรถ
ชำระหนี้ในเมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดได้หรือไม่46
ลูกหนี้ที่ประสงค์จะร้องขอให้ตนเองล้มละลำยต้องยื่นคำร้อง (Debtor’s Petition)
ที่มีรำยกำรดังต่อไปนี้47
(1) ชื่อ ภูมิลำเนำและอำชีพ (ถ้ำมี)
(2) หำกมิได้ใช้ชื่อจริง ชื่อที่ลูกหนี้ใช้ประกอบกิจกำร ไม่ว่ำลูกหนี้จะประกอบกิจกำร
เพียงคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นก็ตำม
(3) ลักษณะแห่งกิจกำร และสถำนที่ประกอบกิจกำร
(4) หำกมิได้ใช้ชื่อจริง ชื่อที่ลูกหนี้ใช้ประกอบกิจกำรในระหว่ำงเวลำที่หนี้ล้มละลำย
ได้เกิดขึ้น ไม่ว่ำลูกหนี้จะประกอบกิจกำรเพียงคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นก็ตำม
(5) สถำนที่ที่ลูกหนี้พำนักหรือประกอบกิจกำรในระหว่ำงเวลำที่หนี้ล้มละลำยได้
เกิดขึ้น และลักษณะแห่งกิจกำร
หำกลูกหนี้ใช้ชื่ออื่นนอกจำกชื่อที่ลูกหนี้ได้แถลงไว้ซึ่งเป็นชื่อในปัจจุบันของลูกหนี้ 48
ลูกหนี้ต้องแถลงข้อเท็จจริงดังกล่ำวไว้ในคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยด้วย49 นอกจำกนี้ลูกหนี้ยังต้อง
บรรยำยไว้ในคำร้องว่ำลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องดังกล่ำวต่อศำลที่มีอำนำจรับคำร้องเช่นว่ำนั้นไว้พิจำรณำ
แล้วอีกด้วย50
ในคำร้อ งขอให้ ตนเองล้ มละลำยโดยสมัค รใจของลู กหนี้ นั้น ลู กหนี้ต้ องแถลงว่ำ
ตนเองไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ และร้อ งขอให้ศำลมีคำสั่งให้ตนเองล้มละลำย (Bankruptcy Order)51
และหำกภำยในระยะเวลำ 5 ปีนับถึงวันยื่นคำร้องดังกล่ำว ลูกหนี้เคยถูกศำลพิพำกษำให้ล้มละลำย
หรื อ ลู ก หนี้ เ คยประนอมหนี้ (Composition) หรื อ จั ด ท ำแผนกำรจั ด กิ จ กำร (Scheme of
Arrangement) กั บ เจ้ ำ หนี้ หรื อ ลู ก หนี้ เคยเข้ ำ สู่ ก ำรท ำข้ อ เสนอแผนจั ด กำรหนี้ โ ดยสมั ค รใจ
(Individual Voluntary Arrangement) หรื อ ลู ก หนี้ เ คยตกอยู่ ใ นบั ง คั บ แห่ ง Administration
Order ภำยใต้ The County Courts Act 1984 Part VI ลู ก หนี้ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งแถลงข้ อ เท็ จ จริ ง
ดังกล่ำวไว้ในคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยด้วย52

46

Stephen Schaw Miller, Edward Bailey, Personal Insolvency Law and Practice, 4th Edition, (London :
LexisNexis, 2008), p. 426.
47 Insolvency Rules 1986, R. 6.38 (1).
48 ภายใต้บังคับแห่ง Insolvency Rules 1986, R. 6.38 (1) (a).
49 Insolvency Rules 1986, R. 6.38 (3).
50 Insolvency Rules 1986, R. 6.40 (4).
51 Insolvency Rules 1986, R. 6.39 (1).
52 Insolvency Rules 1986, R. 6.39 (2).
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หำกลู กหนี้ กำลั งอยู่ในกำรทำข้อเสนอแผนจัดกำรหนี้ โดยสมัครใจ (Individual
Voluntary Arrangement) ในวั น ที่ มี ก ำรยื่ น ค ำร้ อ งขอให้ ต นเองล้ ม ละลำย ลู ก หนี้ ต้ อ งแถลง
ข้อเท็จจริงดังกล่ำว รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ควบคุมดูแล (Supervisor) กระบวนกำรดังกล่ำวด้วย53
นอกจำกนี้ ลู ก หนี้ ยั ง ต้ อ งยื่ น ค ำแถลงกิ จ กำรของลู ก หนี้ (Statement of the
Debtor’s Affairs) ประกอบคำร้องขอให้ ตนเองล้มละลำย (Debtor’s Petition) อีก 2 รำยกำร54
คือ 1. รำยชื่อ เจ้ ำหนี้ จ ำนวนหนี้ ควำมรับ ผิ ดอย่ำงอื่น และทรัพ ย์สิ นของลู ก หนี้ ตำมที่ กฎหมำย
กำหนด และ 2. ข้อมูลอื่นๆตำมทีก่ ฎหมำย (Insolvency Rules) กำหนด
นอกจำกหลักเกณฑ์กำรไม่สำมำรถชำระหนี้ของตนเองได้แล้ว กฎหมำยยังกำหนด
เงื่อนไขส่วนตัวของลูกหนี้ที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยไว้ด้วย กล่ำวคือ ต้องมีจุดเกำะเกี่ยวกับ
ประเทศอังกฤษหรือประเทศเวลส์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้55
(1) ลูกหนี้นั้นต้องมีภูมิลำเนำอยู่ในประเทศอังกฤษหรือประเทศเวลส์
(2) ลูกหนี้นั้นปรำกฏตัวอยู่ในประเทศอังกฤษหรือประเทศเวลส์ในวันที่มีกำรยื่นคำ
ร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย
(3) ภำยใน 3 ปีนับถึงวันที่มีกำรยื่นคำร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย
(3.1) ลูกหนี้พำนักหรือมีสถำนพำนักในประเทศอังกฤษหรือประเทศเวลส์
53
54

Insolvency Rules 1986, R. 6.39 (3).
Insolvency Act 1986, Section 272. — Grounds of debtor's petition.

…
(2) The petition shall be accompanied by a statement of the debtor's affairs containing—
(a) such particulars of the debtor's creditors and of his debts and other liabilities and of his
assets as may be prescribed, and
(b) such other information as may be prescribed.
55 Insolvency Act 1986 Section 265. — Conditions to be satisfied in respect of debtor.
(1) A bankruptcy petition shall not be presented to the court under Section 264 (1) (a) or (b) unless
the debtor—
(a) is domiciled in England and Wales,
(b) is personally present in England and Wales on the day on which the petition is
presented, or
(c) at any time in the period of 3 years ending with that day—
(i) has been ordinarily resident, or has had a place of residence, in England and
Wales, or
(ii) has carried on business in England and Wales.
(2) The reference in subSection (1) (c) to an individual carrying on business includes—
(a) the carrying on of business by a firm or partnership of which the individual is a member,
and
(b) the carrying on of business by an agent or manager for the individual or for such a firm or
partnership.
…
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(3.2) ลูกหนี้ได้ประกอบธุรกิจในประเทศอังกฤษหรือประเทศเวลส์
ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ลูกหนี้เป็นสมำชิกของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่กำลังประกอบ
ธุรกิจในประเทศอังกฤษหรือประเทศเวลส์ และกรณีที่ลูกหนี้ หรือห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ ลูกหนี้เป็น
สมำชิกอยู่นั้น กำลังประกอบธุรกิจอยู่โดยตัวแทนหรือผู้จัดกำรด้วย
ลูกหนี้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยต้องเสียค่ำธรรมเนียมศำลจำนวน
180 ปอนด์ และต้ อ งวำงเงิน จ ำนวน 525 ปอนด์ เพื่ อ เป็ น ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรด ำเนิ น กระบวนกำร
ล้มละลำย56
3.4.2 มาตรการในการกากับดูแลลูกหนี้ 57 กำรที่กฎหมำยล้มละลำยของประเทศ
อังกฤษอนุญำตให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดำสำมำรถร้องขอให้ตนเองล้มละลำยได้นั้น ก็เนื่องจำกได้มีกำร
กำหนดมำตรกำรต่ำงๆเพื่อควบคุมและกำกับดูแลมิให้ลูกหนี้ใช้กำรร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดย
ทุจริตไว้ด้วยนั่นเอง ซึ่งมำตรกำรต่ำงๆเหล่ำนั้นสำมำรถแยกพิจำรณำได้ดังต่อไปนี้
(1) ศำลมีอำนำจปฏิเสธไม่รับคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยของลูกหนี้ที่ ยื่นเข้ำมำ
โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรใช้กระบวนกำรล้มละลำยโดยทุจริต 58 หรือหำกศำลเห็นสมควรเนื่องจำก
ปรำกฏว่ำคำร้องเช่นว่ำนั้นขัดต่อ Insolvency Rules หรือด้วยเหตุผลอื่นใด อีกทั้งศำลยังมีอำนำจที่
จะหยุด (Stay) กำรพิจำรณำคำร้องดังกล่ำวโดยอำศัยเหตุผลเดียวกันนั้นได้อีกด้วย โดยหำกศำลหยุด
กำรพิ จ ำรณำค ำร้ อ งดั ง กล่ ำ วไว้ ศำลจะก ำหนดเงื่ อ นไขอย่ ำ งใดก ำกั บ ไว้ ด้ ว ยก็ ไ ด้ ต ำมแต่ จ ะ
เห็นสมควร59
(2) ศำลมีอำนำจที่จะไม่พิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย หำกปรำกฏว่ำ60
(2.1) ถ้ำศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย ผลรวมของหนี้ล้มละลำยไม่มี
ประกันจะมีจำนวนน้อยกว่ำระดับกำรล้มละลำยขนำดเล็ก (The small bankruptcies level) ซึ่งใน
ปั จ จุบั น เท่ำกับ 40,000 ปอนด์ ตำม the Insolvency Proceedings (Monetary Limits) Order
1986 ซึ่ ง ได้ รั บ กำรแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม โดย The Insolvency Proceedings (Monetary Limits)
(Amendment) Order 2004
(2.2) ถ้ ำศำลพิ พ ำกษำให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลำย มู ล ค่ ำทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คล
ล้มละลำยจะเท่ำกับ หรือมำกกว่ำจำนวนขั้นต่ำ (The minimum amount) ซึ่งในปัจจุบัน เท่ำ กับ
4,000 ปอนด์ ตำม the Insolvency Proceedings (Monetary Limits) Order 1986 ซึ่งได้รับกำร
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย The Insolvency Proceedings (Monetary Limits) (Amendment) Order
2004
56

The Insolvency Service, “Dealing with Debt, How to petition for your own bankruptcy”, สืบค้นเมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2557, จาก https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/310287/
How-to-petition-for-your-bankruptcy_april_2014.doc.
57 พงศ์เทพ หาญนาคะเจริญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น. 76 – 86.
58 Andrew R. Keay, Peter Walton, supra note 44, p. 307.
59 Insolvency Act 1986, Section 266 (3).
60 Insolvency Act 1986, Section 273 (1).
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(2.3) ภำยในเวลำ 5 ปีนับถึงวันยื่นคำร้องขอล้มละลำย ลูกหนี้ไม่เคยถูก
ศำลพิพำกษำให้ล้มละลำย และไม่เคยยื่นคำขอประนอมหนี้ ต่อเจ้ำหนี้ หรือแผนปรับปรุงโครงสร้ำง
กิจกำรของตน
(2.4) เป็นกำรเหมำะสมที่จะแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำรำยงำนตำมมำตรำ 274
คือรำยงำนว่ำลูกหนี้ยินยอมจะเสนอคำขอจัดกำรหนี้สินโดยสมัครใจหรือไม่
(3) ศำลมีอำนำจที่จะไม่พิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย หำกปรำกฏว่ำกำรยื่นคำร้อง
ขอให้ตนเองล้มละลำยโดยลูกหนี้นั้นเป็นกำรดำเนินกระบวนกำรโดยมิชอบ (Abuse of Process)61
โดยศำลของประเทศอังกฤษเคยตัดสินไว้ว่ำในกรณีที่ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยทั้งๆที่ตน
ได้ รั บ ควำมคุ้ ม ครองตำมค ำสั่ ง ผ่ อ นกำรช ำระหนี้ (Instalment Order) นั้ น เป็ น กำรด ำเนิ น
กระบวนกำรโดยมิชอบ62 อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยมีเจตนำ
หลีกเลี่ยงผลของหมำยขัง (Committal Order) หรือหมำยเรียกของศำล (Judgment Summons)
นั้น ไม่ถือเป็ นกำรดำเนิน กระบวนกำรโดยมิช อบแต่อย่ำงใด เนื่อ งจำกวัตถุประสงค์ของกฎหมำย
ล้มละลำยก็เพื่อให้ควำมคุ้มครองดังกล่ำวแก่ลูกหนี้นั่นเอง63
(4) ศำลมีห น้ ำที่ต้องแจ้งไปยังอธิบดีนำยทะเบียนที่ดิน (Notice to Chief Land
Registrar) กล่ำวคือ เมื่อศำลได้รับคำร้องขอให้ล้มละลำยของลูกหนี้ ศำลต้องแจ้งไปยังอธิบดีนำย
ทะเบียนที่ดินในโอกำสแรกว่ำลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยแล้ว เพื่อลงทะเบียนไว้ใน
สำรบบควำม64 ของกรมที่ดิน
(5) ลู ก หนี้ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งเปิ ดเผยรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กิ จ กำรของตนต่ อ
เจ้ ำพนั กงำนพิทักษ์ทรัพย์ (Official Receiver) ภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรั พย์ระบุ
โดยเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์อำจสั่งให้ลูกหนี้เปิดเผยรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำรของตนย้อนหลังได้
ถึง 3 ปีก่อนวันยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย นอกจำกนี้หำกเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอ ศำล
ก็มีอำนำจสั่ งให้ ลู กหนี้ เปิ ดเผยรำยเอียดเกี่ยวกับกิจกำรของตนย้อนหลั ง มำกกว่ำ 3 ปีก่อนวันยื่น
คำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยก็ได้ 65 อีกทั้งเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ยังมีอำนำจเรียกให้ลูกหนี้แถลง
ข้อมูลใดๆเพื่อขยำยควำม แก้ไขเพิ่มเติม หรืออธิบำยข้อควำมที่ปรำกฏอยู่ในแถลงกำรณ์เกี่ยวกับ
กิจกำรของลูกหนี้66
(6) เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์มีอำนำจเพิกถอนกำรโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นไป
โดยไม่สุจริตได้ กล่ำวคือ เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์มีหน้ำที่สอบสวนกำรจัดกิจกำรของลูกหนี้ และ
รำยงำนกำรสอบสวนดังกล่ำวไปยังศำลตำมที่เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควร 67 และหำกเจ้ำ
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Andrew R. Keay, Peter Walton, supra note 44, p. 433.
Re a Debtor (No 17 of 1966), ex p Debtor v Allen (1967) Ch 590, (1967) 1 All ER 668.
63 Re Painter, ex p Painter (1895) 1 QB 85; Re Hancock, ex p Hillearys (1904) 1 KB 585, CA.
64 Insolvency Rules 1986, R. 6.43.
65 Insolvency Rules 1986, R. 6.69.
66 Insolvency Rules 1986, R. 6.72.
67 Insolvency Act 1986, Section 289.
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พนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่ำลูกหนี้ได้ทำนิติ กรรมหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริตทำให้กองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ลดน้อยถอยลง68
(7) ลู ก หนี้ อ ำจไม่ ได้ รั บ กำรปลดจำกล้ ม ละลำยโดยอั ต โนมั ติ และเจ้ ำ หนี้ ห รื อ
Trustee มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศำลมิให้ปลดลูกหนี้จำกกำรล้มละลำยได้ หำกปรำกฏว่ำลูกหนี้ไม่ให้
ข้อมูล ใดๆตำมที่ เจ้ ำพนั กงำนพิ ทักษ์ ทรัพ ย์ ห รือ Trustee ร้องขอ หรือลู กหนี้กระท ำกำรทุจริตใน
กระบวนกำรล้มละลำย หรือลูกหนี้กระทำควำมผิดอำญำในกระบวนกำรล้มละลำย

3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.1 หลักเกณฑ์ กฎหมำยล้มละลำยของประเทศสหรัฐอเมริกำที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปั จ จุ บั น คื อ US Code Title 11 – Bankruptcy โดยบทบั ญ ญั ติ ที่ ว่ ำ ด้ ว ยกำรร้ อ งขอให้ ต นเอง
ล้มละลำยโดยสมัครใจของลูกหนี้มีบัญญัติไว้ใน Chapter 7 – Liquidation ซึ่งคดีที่ลูกหนี้ร้องขอให้
ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจ (Voluntary Cases) จะเริ่มต้นโดยกำรที่ลูกหนี้ยื่นคำร้อง (Petition)
ภำยใต้ บั งคั บ แห่ งบทบั ญ ญั ติ ต ำม Chapter 7 69 โดยลู ก หนี้ บุ ค คลธรรมดำที่ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค ำร้ อ งขอ
ดั ง กล่ ำ ว ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ พ ำนั ก มี ภู มิ ล ำเนำ สถำนประกอบกำร หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อยู่ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ70 ทั้งนี้กฎหมำยมิได้บัญญัติจำนวนหนี้ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระได้ ไว้แต่อย่ำงใด
รวมถึงมิได้บัญญัติว่ำลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวด้วย71
อย่ำงไรก็ตำม บุคคลธรรมดำไม่สำมำรถยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยได้ 72 หำก
ภำยใน 180 วันก่อนกำรยื่นคำร้องดังกล่ำว ลูกหนี้ได้เคยถูกปฏิเสธไม่รับคำร้องเช่นว่ำนั้นเพรำะเหตุ
ไม่มำปรำกฏตัวต่อศำล หรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งศำล หรื อถอนคำร้องเพรำะเจ้ำหนี้ยื่นคำร้องขอผ่อน
ผันมำตรกำรพักกำรชำระหนี้73
ในวันที่ 14 เมษำยน ค.ศ. 2005 สภำคองเกรส (Congress) ในกำรประชุมครั้งที่
109 ได้ตรำพระรำชบัญญัติป้องกันกำรละเมิดกำรล้มละลำยและกำรคุ้มครองผู้บริโภค (Bankruptcy
Abuse Prevention and Consumer Protection Act – BAPCPA) ขึ้น และกฎหมำยดั งกล่ ำวก็
ได้รับกำรลงนำมให้ใช้บังคับโดยประธำนำธิบดี George W. Bush ในวันที่ 20 เมษำยน ค.ศ. 200574
พระรำชบัญญัติป้องกันกำรละเมิดกำรล้มละลำยและกำรคุ้มครองผู้บริโภค ค.ศ.
2005 ได้ รั บ กำรตรำขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ให้ ลู ก หนี้ ส ำมำรถเข้ ำ สู่ ก ระบวนกำรล้ ม ละลำยตำม
68

Andrew R. Keay, Peter Walton, supra note 44, p. 334.
11 U.S. Code § 303 (a).
70 11 U.S. Code § 109 (a).
71 ธัญญานุช ตันติกุล, “คดีล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดาในประเทศสหรัฐอเมริกา”, ดุลพาห, เล่ม 1, ปีที่ 56,
น.
88 – 89 (มกราคม – เมษายน 2552).
72 Bankruptcy Judges Division, Bankruptcy BASICS, Revised 3rd Edition, (Administrative Office of the
United States Courts), November 2011, p. 15.
73 11 U.S. Code § 109 (g).
74 Pub. L. No. 109–8, 119 Stat. 37 – 42 (2005).
69

Final Report 119
บทที่ 5 กำรร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจของลูกหนี้

Chapter 7 ได้ยำกขึ้น75 เพื่อที่จะให้ลูกหนี้หันไปใช้กระบวนกำรตำม Chapter 13 ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด กำรหนี้ สิ น ของบุ ค คลธรรมดำที่ มี ร ำยได้ ป ระจ ำ (Adjustment of Debts of an
Individual with Regular Income) แทน โดยกฎหมำยดั งกล่ ำ วได้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ใน
ประมวลกฎหมำยล้มละลำยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ (United States Bankruptcy Code) หลำย
ประกำรด้วยกัน ซึ่งกำรแก้ไขเพิ่มเติมที่สำคัญประกำรหนึ่ง ได้แก่ กำรกำหนดให้ลูกหนี้ที่ประสงค์จะ
เข้ ำ สู่ ก ระบวนกำรล้ ม ละลำยตำม Chapter 7 ต้ อ งเข้ ำ รับ กำรให้ ค ำปรึก ษำด้ ำ นสิ น เชื่ อ (Credit
Counseling) จำกสำนักงำนให้คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อที่ได้รับกำรรับรองแล้ว (An Approved Credit
Counseling Agency) เสียก่อน76 ซึ่งบุคคลที่จะให้กำรรับรองสำนักงำนดังกล่ำวก็ได้แก่ U.S.trustee
นั่นเอง77 โดยลูกหนี้จะต้องเข้ำรับกำรให้คำปรึกษำดั งกล่ำวภำยใน 180 วันก่อนวันยื่นคำร้องขอให้
ตนเองล้มละลำย78 ซึ่งในกำรให้คำปรึกษำดังกล่ำวนั้น ผู้ให้คำปรึกษำจะต้องสรุปสำระสำคัญเกี่ยวกับ
กำรให้คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อ และช่วยลูกหนี้วิเครำะห์รำยรับและรำยจ่ำย (Budget Analysis) ด้วย79
วัตถุประสงค์ของกำรตรำบทบัญญัติดัง กล่ำวขึ้นก็เพื่อให้ลูกหนี้ได้มีโอกำสในกำรได้รับกำรช่วยเหลือ
ด้ำนกำรประเมินฐำนะทำงกำรเงิน และได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับผลของกำรล้มละลำยที่จะตำมมำ
และทำงเลื อกอื่น ๆนอกจำกกำรเข้ำสู่กระบวนกำรล้ มละลำย 80 ทั้งนี้บทบัญญั ติดังกล่ำวได้รับกำร
คำดหมำยว่ำจะเป็นบทบัญญัติคุ้มครองลูกหนี้ กล่ำวคือ หำกลูกหนี้ที่ประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน
ได้รับกำรให้คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อก่อนที่จะยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย ลูกหนี้คนดังกล่ำวก็จะได้
ตัด สิ น ใจได้ อ ย่ ำงถูก ต้ องมำกขึ้ น ว่ำกำรยื่น ค ำร้อ งดั งกล่ ำวนั้ น จะเป็ น ประโยชน์ แก่ ต นเองจริงๆ 81
นอกจำกนี้สภำคองเกรสยังได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่ำวไว้ว่ำอำจเป็นผลดีต่อ
ลูกหนี้ที่ประสงค์จะทรำบผลกระทบด้ำนสินเชื่อของกำรยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยด้วยนั่นเอง82
อย่ำงไรก็ตำม ลูกหนี้อำจได้รับกำรยกเว้นหน้ำที่เข้ำรับกำรให้คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อ
ดังกล่ำวได้ในกรณีดังต่อไปนี้

75

Senator Chuck Grassley of Iowa, “ Opening Statement of Sen. Chuck Grassley at the Bankruptcy
Reform Hearing”, สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558, จาก http://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/openingstatement-sen-chuck-grassley-bankruptcy-reform-hearing.
76 สานัก งานให้ คาปรึก ษาด้า นสินเชื่อที่จ ะได้รับ การรับ รองนั้น ต้อ งเป็ นสานักงานให้ คาปรึก ษาด้า นสินเชื่อ ที่สามารถให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสินเชื่อของลูกหนี้ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในปัจจุบันของลูกหนี้ สาเหตุที่ทาให้ลูกหนี้ต้อง
ตกอยู่ในฐานะเช่นนั้น และวิธีการที่ลูกหนี้จะจัดทาแผนการจัดการปัญหาด้านสินเชื่อโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการเสื่อมมูลค่าแห่งหนี้ใน
เชิงลบ (Negative Amortization of Debt); 11 U.S. Code § 111 (c) (2) (E).
77 11 U.S. Code § 111 (b) – (c).
78 11 U.S. Code § 109 (h) (1), 111 (a).
79 11 U.S. Code § 109 (h) (1).
80 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor : Examples and Explanation, 5 th Edition, (Maryland :
Aspen Publishers, 2010), pp. 183 – 184.
81 H.R. Rep. No. 109–31 (pt. 1), 109th Cong., 1st Sess. 18 (2005).
82 Charles Jordan Tabb, Alice Curtis Campbell, The Law of Bankruptcy, 2 nd Edition, ( New York :
Thompson Reuters/Foundation Press, 2009), p. 134.
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(1) ลูกหนี้ได้รับกำรยกเว้นหน้ำที่เข้ำรับกำรให้คำปรึกษำดังกล่ำวโดยศำลเนื่องจำก
ควำมจำเป็นเร่งด่วน (Exigent Circumstances)83 ซึ่งกำรที่ศำลจะยกเว้นหน้ำที่ดังกล่ำวให้แก่ลูกหนี้
ได้นั้น จะต้องครบองค์ประกอบตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1.1) ลู ก หนี้ ส ำมำรถแสดงให้ เห็ น ถึ ง ควำมจ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว น (Exigent
Circumstances) ที่ทำให้มิอำจเข้ำรับกำรให้คำปรึกษำดังกล่ำวได้84
(1.2) ลู กหนี้ ได้ ขอเข้ำรับ กำรให้ คำปรึกษำด้ำนสิ น เชื่อจำกส ำนั กงำนให้
คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อที่ได้รับกำรรับรองแล้ว แต่มิอำจได้รับกำรให้คำปรึกษำดังกล่ำวได้ภำยใน 7 วัน
นับแต่วันร้องขอ85
(1.3) ศำลพอใจในคำแถลงข้อเท็จจริงดังกล่ำวของลูกหนี้86
มีข้อสังเกตว่ำกำรยกเว้นหน้ำที่ของลูกหนี้ในกำรเข้ำรับกำรให้คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อ
โดยศำลเนื่องจำกควำมจำเป็นเร่งด่วนนั้น เป็นเพียงกำรยกเว้นเป็นกำรชั่วครำวเท่ำนั้น โดยหำกศำล
พอใจในคำแถลงข้อเท็จจริงของลูกหนี้ว่ำมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนทำให้ตนมิอำจเข้ำรับกำรให้คำปรึกษำ
ด้ำนสินเชื่อก่อนกำรยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยได้แล้ว ศำลก็อำจขยำยระยะเวลำให้ลูกหนี้เข้ำ
รั บ กำรให้ ค ำปรึ ก ษำดั งกล่ ำ วภำยใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ยื่ น ค ำร้อ งขอให้ ต นเองล้ ม ละลำยได้ โดย
ระยะเวลำสูงสุดที่ศำลอำจขยำยให้ได้นั้น คือ 45 วัน87
(2) ลู ก หนี้ มิ อ ำจเข้ ำรับ กำรให้ ค ำปรึก ษำดั งกล่ ำ วได้ เนื่ อ งจำกควำมทุ พ พลภำพ
(Incapacity) หรื อ ควำมพิ ก ำร (Disability) 88 ซึ่ ง เป็ น กำรยกเว้ น หน้ ำ ที่ ดั ง กล่ ำ วโดยถำวร
(Permanent Exemption) โดยกฎหมำยได้นิยำมคำว่ำ “ควำมทุพพลภำพ” ไว้ว่ำเป็นควำมบกพร่อง
ทำงด้ำนจิตใจ (Mental Impairment) จนถึงขนำดที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สำมำรถตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล
เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบทำงด้ำนกำรเงินของตนได้ และนิยำมคำว่ำ “ควำมพิกำร” ไว้ว่ำเป็นควำม
บกพร่ อ งทำงด้ ำ นร่ ำงกำย (Physical Impairment) ที่ ท ำให้ ลู ก หนี้ ไม่ ส ำมำรถเข้ ำ ร่ว มในกำรให้
คำปรึกษำนั้นได้ เมื่อได้ใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรแล้ว89
(3) ลูกหนี้อยู่ในระหว่ำงรับรำชกำรทหำร (Active Military Duty) ในพื้นที่สงครำม
(Military Combat Zone)90
(4) U.S.trustee เห็นว่ำกำรให้คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อดังกล่ำวนั้น มิอำจกระทำได้ใน
บริเวณที่ลูกหนี้อำศัยอยู่91
นอกจำกนี้กฎหมำยป้องกันกำรละเมิดกำรล้มละลำยและกำรคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act
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11 U.S. Code § 109 (h) (3) (A).
11 U.S. Code § 109 (h) (3) (A) (i).
85 11 U.S. Code § 109 (h) (3) (A) (ii).
86 11 U.S. Code § 109 (h) (3) (A) (iii).
87 Brian A. Blum, supra note 80, p. 186.
88 11 U.S. Code § 109 (h) (4).
89 Brian A. Blum, supra note 80, p. 188.
90 11 U.S. Code § 109 (h) (4).
91 11 U.S. Code § 109 (h) (2) (A).
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2005) ยังได้กำหนดให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดำที่ได้เข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยตำม Chapter 7 จะต้อง
เข้ำรับ กำรอบรมในหลักสู ตรกำรบริห ำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินส่ วนบุคคล (Personal Financial
Management) ตำมที่ บั ญ ญั ติไว้ในมำตรำ 111 ก่ อนที่ จะได้ รับ กำรปลดจำกกำรล้ ม ละลำยด้ว ย
มิฉะนั้นแล้วศำลก็จะยกคำร้องขอให้ปลดลูกหนี้จำกกำรล้มละลำยนั้นเสีย 92 โดยหลักกำรเบื้องหลัง
บทบั ญญัติดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในรำยงำนกำรประชุมของสภำคองเกรสควำมว่ำ “เมื่อลู กหนี้ได้ยื่น
คำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย (Bankruptcy Relief) กฎหมำยดังกล่ำวกำหนดให้ลูกหนี้ต้องเข้ำรับ
กำรอบรมเกี่ยวกับ กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน เพื่อที่ลู กหนี้ดังกล่ ำวจะได้ห ลีกเลี่ ยงไม่ประสบปัญ หำ
ทำงด้ำนกำรเงินในอนำคตอีก”93
เพื่อประโยชน์ ในกำรได้รับกำรปลดจำกกำรล้มละลำย ลูกหนี้ต้องผ่ำนกำรอบรม
“หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Management)” ซึ่ง
หลั ก สู ต รดั งกล่ ำวจะต้ อ งได้ รั บ กำรรับ รองแล้ ว โดย U.S.trustee ด้ ว ย 94 โดยกฎหมำยได้ ก ำหนด
มำตรฐำนของหลักสูตรดังกล่ำวไว้ว่ำจะต้อง “ช่วยให้ลูกหนี้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ทำงด้ำนกำรเงินส่วนบุคคล” เมื่อลูกหนี้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวแล้ว ลูกหนี้ต้องยื่นหนังสือ
รับรองแสดงกำรผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว (Certificate of Completion) ต่อศำล95 ภำยใน
45 วันนับแต่วันประชุมเจ้ำหนี้ตำมมำตรำ 34196 โดยลูกหนี้ต้องสำเร็จกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว
ภำยหลั งจำกที่ ได้ ยื่ น ค ำร้ อ งขอให้ ต นเองล้ ม ละลำย แต่ ก่ อ นกำรไต่ ส วนกำรปลดลู ก หนี้ จ ำกกำร
ล้มละลำย (Discharge Hearing)97
อย่ ำ งไรก็ ต ำมลู ก หนี้ ที่ มิ ได้ ผ่ ำนกำรอบรมหลั ก สู ต รกำรบริห ำรจั ด กำรทำงด้ ำ น
กำรเงินส่วนบุคคล ก็อำจได้รับกำรปลดจำกกำรล้มละลำยได้ หำกเข้ำข้อยกเว้นดังต่อไปนี้
(1) เป็นลูกหนี้ที่มีลักษณะตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 109 (h) (4) ได้แก่
(1.1) ลู ก หนี้ ที่ มิ อำจเข้ำรับ กำรให้ คำปรึกษำดั งกล่ ำวได้เนื่ องจำกควำม
ทุพพลภำพ (Incapacity) หรือควำมพิกำร (Disability)
(1.2) ลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่ำงรับรำชกำรทหำร (Active Military Duty) ใน
พื้นที่สงครำม (Military Combat Zone)
(2) U.S.trustee เห็นว่ำกำรให้คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อดังกล่ำวนั้นมิอำจกระทำได้ใน
บริเวณที่ลูกหนี้อำศัยอยู่
คำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจของลูกหนี้บุคคลธรรมดำนั้นต้องยื่นต่อ
ศำลที่มีเขตอำนำจเหนือสถำนที่ที่ลูกหนี้อำศัย สถำนที่ที่ลูกหนี้ประกอบกิจกำร สำนักงำนใหญ่ หรือ
สถำนที่ ที่ ท รั พ ย์ สิ น หลั กของกิ จ กำรของลู ก หนี้ ตั้ งอยู่ โดยลู ก หนี้ ต้ อ งยื่ น เอกสำรประกอบค ำร้ อ ง
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11 U.S. Code § 727 (a) (11).
H.R. Rep. No. 109–31 (pt. 1), 109th Cong., 1st Sess. 18 (2005).
94 11 U.S. Code § 111 (b), (d).
95 ตามแบบ Official Form 23.
96 Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (7), (c).
97 Charles Jordan Tabb, Alice Curtis Campbell, supra note 82, p. 972.
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ดังกล่ ำวอีก 5 รำยกำร 98 ได้แก่ รำยกำรเจ้ำหนี้ (รวมทั้งชื่อและที่อยู่) 99 บัญ ชีแสดงทรัพย์สิ นและ
หนี้ สิ น (Schedules of assets and liabilities)100 บั ญ ชีแสดงรำยรับ และรำยจ่ำยในปั จจุบั น (A
schedule of current income and expenditures) 101 บั ญ ชี แ สดงกิ จ กรรมทำงกำรเงิ น (A
statement of financial affairs)102 และบัญชีแสดงควำมผูกพันตำมสัญญำและสัญญำเช่ำที่ยังไม่
หมดอำยุ (A schedule of executory contracts and unexpired leases)103
นอกจำกนี้ ลูกหนี้บุคคลธรรมดำต้องยื่นเอกสำรดังต่อไปนี้ภำยในเวลำที่กฎหมำย
กำหนดด้วย104
(1) บัญชีแสดงรำยรับรำยเดือนซึ่งต้องแจกแจงเป็นรำยกำรๆเพื่อประโยชน์ในกำร
คิดคำนวณ ภำยใน 15 วันนับแต่วันยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย105
(2) บัญชีเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรำยได้หรือรำยจ่ำยที่คำดหมำยได้ว่ำจะ
เกิดขึ้นภำยใน 12 เดือนนับแต่วันยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย106
(3) บัญชีทรัพย์สินที่ได้รับกำรยกเว้น ให้ออกจำกกองทรัพย์สินในคดีล้มละลำย ซึ่ง
ต้องยื่นไปพร้อมกับบัญชีแสดงทรัพย์สินภำยใน 15 วันนับแต่วันยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย107
(4) บัญชีแสดงทรัพย์สินที่ประสงค์จะใช้เป็นหลักประกันในหนี้ ที่เกิดจำกกำรบริโภค
(Consumer Debt) ซึ่งต้องยื่นภำยใน 30 วันนับแต่วันยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย108
(5) ในกรณี ที่ Section 342 (b) มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ลู ก หนี้ ต้ อ งยื่ น หนั ง สื อ รั บ รอง
(Certificate) ของทนำยควำมที่ได้รับกำรบอกกล่ำวตำม Section 342 (b) แล้ว หรือของลูกหนี้เองที่
ยืนยันว่ำได้รับและได้อ่ำนหนังสือบอกกล่ำวเช่นว่ำนั้นแล้วในกรณีที่ไม่มีทนำยควำมคอยช่วยเหลือ
และหนังสือรับรองว่ำไม่มีผู้เรียงคำร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย (Bankruptcy Petition Preparer) คน
ใดลงนำมในคำร้องดังกล่ำว109
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Bankruptcy Judges Division, supra note 71, p. 15; Charles Jordan Tabb, Alice Curtis Campbell, supra
note 81, pp. 142 – 143.
99 11 U.S. Code § 521 (a) (1) (A), Fed. R. Bankr. P. 1007 (a) (1).
100 11 U.S. Code § 521 (a) (1) (B) (i), Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (1) (A), (c), Official Form 6, Schedules A, B,
D, E & F.
101 11 U.S. Code § 521 (a) (1) (B) (ii), Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (1) (B), (c), Official Form 6, Schedules I &
J.
102 11 U.S. Code § 521 (a) (1) (B) (iii), Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (1) (D), (c), Official Form 7.
103 Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (1) (C), (c), Official Form 6, Schedules G.
104 Charles Jordan Tabb, Alice Curtis Campbell, supra note 81, pp. 143 – 144.
105 11 U.S. Code § 521 (a) (1) (B) (v), Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (4) – (6), Official Form 22.
106 11 U.S. Code § 521 (a) (1) (B) (vi).
107 11 U.S. Code § 522 (l), Fed. R. Bankr. P. 4003 (a), Official Form 6, Schedules C.
108 11 U.S. Code § 521 (a) (2), Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (2), Official Form 8.
109 11 U.S. Code § 521 (a) (1) (B) (iii).
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(6) หนั งสื อรั บ รองของหน่ว ยงำนให้ คำปรึก ษำด้ำนงบประมำณและสิ นเชื่อที่ ไม่
แสวงหำกำไรและได้ รับกำรรับรองแล้ว (Approved Nonprofit Budget and Credit Counseling
Agency) ซึ่งให้คำปรึกษำแก่ลูกหนี้ตำม Section 109 (h) ซึ่งอธิบำยถึงกำรให้คำปรึกษำแก่ลูกหนี้
พร้อมกับสำเนำแผนกำรชำระหนี้ตำม Section 109 (h) (ถ้ำมี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องยื่นไปพร้อม
กับคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย110
(7) สำเนำแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับกำรชำระหนี้ หรือหลักฐำนแสดงกำรชำระหนี้ซึ่ง
ลูกหนี้ได้รับจำกนำยจ้ำงภำยใน 60 วันก่อนวันยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย ซึ่งต้องยื่นภำยใน 15
วันนับแต่วันยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย111
(8) บั น ทึกผลประโยชน์ ซึ่งลูกหนี้ มีอยู่ใน Educational Individual Retirement
Account หรือภำยใต้ Qualified State Tuition Program ซึ่งต้องยื่นภำยใน 15 วันนับแต่วันยื่นคำ
ร้องขอให้ตนเองล้มละลำย112
(9) ส ำเนำใบแจ้ งกำรคื น ภำษี เงิน ได้ (Federal Tax Income Return) ประจ ำปี
ล่ำสุด ซึ่งต้องยื่นล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมเจ้ำหนี้ครั้งแรก โดยยื่นต่อทรัสตี113
(10) รูปถ่ำยของลูกหนี้ในกรณีที่ U.S. Trustee หรือทรัสตีร้องขอ114
(11) หนังสือรับรองว่ำลูกหนี้ได้สำเร็จหลักสูตรกำรจัดกำรทำงกำรเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) ซึ่งต้องยื่นภำยใน 45 วันนับแต่วันที่มีกำรประชุมเจ้ำหนี้ครั้ง
แรก115
ลูกหนี้ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมศำลจำนวน 245 ดอลลำร์สหรัฐ ค่ำธรรมเนียมกำร
จั ด กำรเบ็ ด เตล็ ด จ ำนวน 46 ดอลลำร์ส หรัฐ และค่ ำธรรมเนี ย มพิ เศษของ Trustee จ ำนวน 15
ดอลลำร์สหรัฐ116
3.5.2 มาตรการในการกากับดูแลลูกหนี้ กำรที่กฎหมำยล้มละลำยของประเทศ
สหรัฐอเมริกำอนุญำตให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดำสำมำรถร้องขอให้ตนเองล้มละลำยได้นั้น ก็เนื่องจำกได้
มีกำรกำหนดมำตรกำรต่ำงๆเพื่อควบคุมและกำกับดูแลมิให้ลูกหนี้ใช้กำรร้องขอให้ตนเองล้มละลำย
โดยทุจริตไว้ด้วยนั่นเอง ซึ่งมำตรกำรต่ำงๆเหล่ำนั้น เช่น
(1) ศำลมีอำนำจยกคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจของลูกหนี้ภำยหลังที่
ได้บอกกล่ำวและไต่สวนแล้วได้ หำกปรำกฏข้อเท็จจริง เช่น ลูกหนี้ปฏิบัติกำรใดๆโดยล่ำช้ำทำให้
เจ้ำหนี้เสียหำย ลูกหนี้ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำม Title 28 Chapter 123 ลูกหนี้ไม่
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11 U.S. Code § 521 (b), Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (3).
11 U.S. Code § 521 (a) (1) (B) (iv), Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (1) (E).
112 11 U.S. Code § 521 (c), Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (1) (F).
113 11 U.S. Code § 521 (e) (2) (A).
114 11 U.S. Code § 521 (h).
115 11 U.S. Code § 727 (a) (11), Fed. R. Bankr. P. 1007 (b) (7) (A), (c).
116 Bankruptcy Judges Division, supra note 72, p. 16.
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แถลงข้อมูลตำมที่ Section 521 (a) Paragraph 1 กำหนดภำยใน 15 วันหรือภำยในเวลำที่ศำล
กำหนดนับแต่วันยื่นคำร้องขอล้มละลำย เป็นต้น117
(2) ศำลมี อำนำจยกคำร้องขอให้ ต นเองล้ ม ละลำยโดยสมั ครใจของลู กหนี้ หรือ
ดำเนินคดีของลูกหนี้ตำมกระบวนกำรตำม Chapter อื่น หำกปรำกฏว่ำลูกหนี้ยื่นคำร้องดังกล่ำวโดย
ตั้ ง ใจจ ะเอ ำเป รี ย บ เจ้ ำ ห นี้ ทั้ งที่ ยั ง สำม ำรถ ช ำระห นี้ ให้ แก่ เจ้ ำ ห นี้ ได้ ต ำม บ ท บั ญ ญั ติ
ใน Chapter อื่น (11 U.S. Code § 707)118
(3) ศำลมีอำนำจไม่ปลดลูกหนี้จำกกำรล้มละลำย หำกปรำกฏว่ำลูกหนี้กระทำกำร
119
อันไม่สุจริตต่ำงๆ เช่น ยักย้ำย จำหน่ำยจ่ำยโอน ทำลำย ทำให้เสียหำยหรือทำให้ไร้ประโยชน์ หรือ
อนุญำตให้ผู้อื่นกระทำกำรเช่นว่ำนั้น ซึ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลำย หรือข้อมูล หนังสือ บันทึกและ
เอกสำรทำงกำรเงินที่อำจพิสูจน์ฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรติดต่อทำงธุรกิจของลูกหนี้ หรือสำบำน
หรือรำยงำนข้อควำมอันเป็นเท็จโดยทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งของศำลที่ชอบด้วยกฎหมำย เป็น
ต้น
(4) เมื่ อ ผู้ ช ำระกิ จ กำรและทรั พ ย์ สิ น หรื อ เจ้ ำ พนั ก งำนพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ พ บเห็ น
ข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ที่น่ำสงสัยว่ำจะเข้ำข่ำยควำมผิดอำญำ บุคคลดังกล่ำวก็มีหน้ำที่รำยงำนต่อ
พนักงำนอัยกำรของรัฐบำลกลำงเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป120
(5) ลูกหนี้ที่กระทำควำมผิดอำญำเกี่ยวกับกำรล้มละลำยต้องระวำงโทษตำม 18
U.S. Code – Crimes and criminal procedure; Chapter 9 – Bankruptcy
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรล้มละลำยของลูกหนี้จะถูกบันทึกไว้ในรำยงำนเครดิตของ
ประเทศ (Credit Bureau) เป็นเวลำ 10 ปี121

4. ข้อเสนอแนะ
จำกกำรศึ ก ษำวิจั ย กฎหมำยล้ ม ละลำยทั้ งของประเทศไทยและของต่ ำงประเทศพบว่ ำ
กฎหมำยล้มละลำยของประเทศไทยเปิดโอกำสให้เฉพำะลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลเท่ำนั้นที่มีสิทธิร้อง
ขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้ กล่ำวคือ กรณีที่ผู้ชำระบัญชีของนิติบุคคลยื่นคำร้องขอต่อศำล
เพื่อสั่งให้นิติบุคคลนั้นล้มละลำย ตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483 มำตรำ 88 โดย
ไม่เปิดโอกำสให้ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดำสำมำรถร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้แต่อย่ำง
ใด แตกต่ำงจำกกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำที่อนุ ญำตให้
ลูกหนี้บุคคลธรรมดำสำมำรถร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้ทั้งสิ้น
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11 U.S. Code § 707 (a).
ธัญญานุช ตันติกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 71, น. 102.
119 11 U.S. Code § 727 (a).
120 ธัญญานุช ตันติกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 71, น. 103.
121 พงศ์เทพ หาญนาคะเจริญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น. 104.
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กำรที่กฎหมำยล้มละลำยของประเทศไทยไม่อนุญำตให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดำสำมำรถร้อง
ขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจย่อมส่งผลเสียหลำยประกำร เช่น
(1) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมำยล้มละลำยที่มุ่ง ให้โอกำสแก่ลูกหนี้ที่สุจริตแต่โชคร้ำย
สำมำรถเริ่มต้นชีวิตใหม่ (Fresh Start) ได้
(2) เกิดควำมไม่เป็นธรรมขึ้นในระหว่ำงบรรดำเจ้ำหนี้
(3) ไม่มีกำรถ่วงดุลอำนำจระหว่ำงฝ่ำยเจ้ำหนี้และลูกหนี้
(4) ลูกหนี้ ผู้สุจริตที่ประสงค์จะเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยต้องกระทำกำรอั นมิชอบด้วย
กฎหมำย
(5) ไม่คุ้มครองสังคมโดยรวม
ในทำงตรงกันข้ำม หำกอนุญำตให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัคร
ใจได้แล้วก็ย่อมจะแก้ปัญหำดังกล่ำวได้ นอกจำกนีย้ ังจะส่งผลดีอีกหลำยประกำร ได้แก่122
(1) สอดคล้องกับกฎหมำยล้มละลำยของนำนำอำรยะประเทศ เช่น กฎหมำยของประเทศ
ญี่ ปุ่ น (Bankruptcy Act (Act No. 75 of June 2, 2004)) กฎ หมำยของประเทศอั ง กฤษ
(Insolvency Act 1986) กฎหมำยของประเทศสหรัฐ อเมริก ำ (US Code Title 11 Chapter 7)
เป็ นต้น อัน จะทำให้ล้มละลำยข้ำมชำติ (Cross–Border Insolvency) สำมำรถบรรลุผลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(2) ถ่วงดุลอำนำจฝ่ำยเจ้ำหนี้ กล่ำวคือ ในกรณีที่กฎหมำยไม่อนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถร้อง
ขอให้ตนเองล้มละลำยได้ และเจ้ำหนี้ไม่ยอมฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลำย ไม่ว่ำจะมีสำเหตุมำจำกเห็น
ว่ำตนจะได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวนเพรำะกระบวนกำรประนอมหนี้หรือต้องเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้
กับเจ้ำหนี้รำยอื่น หรือเห็นว่ำตนจะไม่ได้รับชำระหนี้เลยเพรำะกระบวนกำรปลดจำกล้มละลำย หรือ
เพรำะเหตุผลอื่นใดก็ตำม ย่อมส่งผลให้ลูกหนี้ที่สุจริตไม่มีโอกำสได้รับประโยชน์จำกมำตรกำรต่ำงๆ
ตำมกฎหมำยล้มละลำย เช่น มำตรกำรประนอมหนี้ มำตรกำรปลดจำกล้มละลำย เป็นต้น อันจะทำ
ให้ลูกหนี้ต้องตกอยู่ภำยใต้อำนำจกำรควบคุมของเจ้ำหนี้ และก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้
ดังกล่ำว แต่หำกยอมให้ลูกหนี้สำมำรถร้องขอให้ตนเองล้มละลำยได้แล้ว ก็ย่อมจะทำให้ลูกหนี้ไม่ต้อง
ตกอยู่ภ ำยใต้อำนำจของเจ้ ำหนี้ ส่งผลให้ลู กหนี้ได้รับควำมเป็นธรรมมำกขึ้น และอำนำจระหว่ำง
เจ้ำหนี้และลูกหนี้ก็จะกลับเข้ำสู่จุดสมดุลอีกครั้ง
(3) ส่งเสริมให้มีกำรประนอมหนี้ หรือใช้กระบวนกำรอื่นนอกจำกกำรล้มละลำย กล่ำวคือ
เมื่อลูกหนี้ได้เข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยแล้ว ลูกหนี้ก็ย่อมมีโอกำสเลือกใช้กระบวนกำรอื่นนอกจำก
กำรล้มละลำยได้ด้วย เช่น กระบวนกำรประนอมหนี้ กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร กระบวนกำรจัดกำร
หนี้ โดยสมัครใจ (Individual Voluntary Arrangement – IVA) เป็นต้น ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำว
อำจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำกำรล้มละลำยก็เป็นได้
(4) สำมำรถควบคุ ม กำรอนุ มั ติ สิ น เชื่ อของสถำบั น กำรเงิน ต่ ำงๆได้ เนื่ อ งจำกในปั จจุบั น
สถำบั น กำรเงิน ต่ำงก็ แข่งขัน กัน ในตลำดกำรเงิน จึ งอนุ มั ติสิ น เชื่อ ในปริม ำณมำกโดยไม่ คำนึ งถึ ง
122

พงศ์เทพ หาญนาคะเจริญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น. 43 – 46.
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ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ข องผู้ ข อสิ น เชื่ อ ส่ ง ผลให้ เกิ ด หนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด รำยได้ (Non–
Performing Loan – NPL) ขึ้ น ในปริ ม ำณมำกเช่ น กั น ซึ่ งหำกอนุ ญ ำตให้ ลู ก หนี้ บุ ค คลธรรมดำ
สำมำรถร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้แล้ว สถำบันกำรเงินเหล่ำนั้นย่อมต้องพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบเสียก่อนว่ำผู้ที่มำขอสินเชื่อนั้นมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ได้หรือไม่ อันจะเป็นกำร
ลดปริมำณกำรอนุมัติสินเชื่อและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้อีกด้วย
อีกทั้งยังมีข้อสังเกตที่สำคัญ ว่ำธนำคำรโลก (World Bank) ได้ศึกษำระบบกำรล้ มละลำย
และสิทธิของเจ้ำหนี้ (Insolvency and Creditor Rights System) ของประเทศไทย และได้จัดทำ
รำยงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล (Report on the Observance of Standards and Codes
– ROSC) โดยรำยงำนดังกล่ำวได้กล่ำวถึงประเด็นที่เป็นข้อด้อยของกฎหมำยล้มละลำยของประเทศ
ไทยไว้หลำยประกำร ซึ่งข้อด้อยของกฎหมำยล้มละลำยของประเทศไทยประกำรหนึ่งก็คือกำรไม่ให้
สิ ท ธิ แ ก่ ลู ก หนี้ ในกำรเข้ ำ สู่ ก ระบวนกำรล้ ม ละลำยโดยสมั ค รใจ 123 โดยรำยงำนดั ง กล่ ำ วได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่ำควรแก้ไขกฎหมำยโดยให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในกำรเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำย ซึ่งกำร
แก้ ไขกฎหมำยดั งกล่ ำ ว World Bank ได้ จั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ อยู่ ในระดั บ สู ง (High Priority)124
นอกจำกนี้รำยงำนดังกล่ำวยังได้กล่ำวต่อไปอีกว่ำกำรแก้ไขดังกล่ำวเป็นสิ่งที่ต้องกระทำและจะทำให้
ประเทศไทยเข้ำใกล้สู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกฎหมำยล้มละลำยในระดับนำนำชำติ125
อนึ่ง คณะผู้วิจัยได้ทำกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำชีพต่ำงๆในประเด็นที่ว่ำควร
อนุ ญ ำตให้ ลู ก หนี้ ส ำมำรถยื่ น ค ำร้อ งขอให้ ต นเองล้ ม ละลำยโดยสมัค รใจได้ห รือ ไม่ เพรำะเหตุ ใด
ปรำกฏว่ำมีควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน 2 แนวควำมเห็น ดังนี้
ความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่ำควรอนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดย
สมัครใจได้ โดยมีเหตุผลหลำยประกำร ได้แก่
(1) จะได้เป็นกำรช่วยให้ลูกหนี้สำมำรถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้
(2) จะเป็ น กำรแสดงให้ เห็ น ว่ำกระบวนกำรล้ มละลำยสร้ำงขึ้ น เพื่ อปกป้ อ งเจ้ ำหนี้ และ
คุ้มครองลูกหนี้มิให้ต้องตกเป็นเครื่องมือของเจ้ำหนี้ในกำรขู่เข็ญให้ชำระหนี้
(3) ลูกหนี้เป็นบุคคลที่รู้ดีที่สุดว่ำตัวเองมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่
(4) ในปัจจุบันคดีล้มละลำยจะเริ่มต้นโดยเจ้ำหนี้ แต่กำรฟ้องคดีโดยเจ้ำหนี้ในปัจจุบันมิได้มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ กำรจั ด กำรช ำระสะสำงหนี้ สิ น ของลู ก หนี้ ที่ อ ยู่ ในสภำวะหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว ตำม
เจตนำรมณ์ ของกฎหมำย แต่เป็น ไปเพื่อกำรตัดหนี้สูญ กำรขยำยอำยุควำมในกำรบังคับคดี หรือ
แม้กระทั่งกำรบังคับให้ลูกหนี้รีบชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่ใช่เจตนำรมณ์ของกฎหมำย
(5) กฎหมำยบัญญัติให้ปลดลูกหนี้จำกกำรล้มละลำยโดยอัตโนมัติเมื่อครบระยะเวลำตำมที่
กฎหมำยกำหนดไว้ จึงควรให้ลูกหนี้ใช้สิทธิของตนเองในกำรขอล้มละลำยเพื่อประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย
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Thailand, (June 2012), p. 11, 67.
124 Ibid., p. 13.
125 Ibid., p. 68.
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(6) กำรอนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้จะทำให้
กำรรักษำมูลค่ำกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทำได้รวดเร็วขึ้น
ความเห็นที่สอง เห็นว่ำไม่ควรอนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดย
สมัครใจได้ โดยมีเหตุผลหลำยประกำร ได้แก่
(1) อำจเป็ น ช่ อ งทำงให้ ลู ก หนี้ ป ระวิงกำรช ำระหนี้ เพรำะเหตุ ที่ ต นสำมำรถพ้ น จำกกำร
ล้มละลำยได้เมื่อครบระยะเวลำตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ ทั้งอำจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศได้
(2) กำรอนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้นั้นอำจจะ
ยังไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีลูกหนี้จำนวนมำก
(3) อำจเป็นกำรใช้กระบวนกำรล้มละลำยเพื่อกำรแสวงหำประโยชน์ให้กับตนเองอันอำจทำ
ให้เจ้ำหนี้เสียเปรียบได้
(4) เป็นช่องทำงให้ลูกหนี้ขำดควำมรับผิดชอบในกำรใช้จ่ำย
เมื่อพิ จ ำรณำข้อดีและข้อเสี ยดังกล่ ำว รวมทั้ งข้อเสนอของธนำคำรโลกตำมรำยงำนกำร
ป ฏิ บั ติ ต ำม ม ำต รฐ ำน ส ำก ล (Report on the Observance of Standards and Codes;
Insolvency and Creditor Rights) และข้ อ เสนอของ UNCITRAL ตำม Legislative Guide on
Insolvency Law แล้ ว แม้ ว่ ำ จะปฏิ เสธไม่ ได้ ว่ ำ กำรอนุ ญ ำตให้ ลู ก หนี้ ส ำมำรถร้ อ งขอให้ ต นเอง
ล้มละลำยโดยสมัครใจได้นั้นอำจส่งผลเสียบำงประกำรต่ อกระบวนกำรล้มละลำย แต่เมื่อชั่งน้ำหนัก
กับ ผลดีที่จ ะเกิดขึ้น หำกอนุ ญ ำตให้ ลู กหนี้ส ำมำรถร้องขอให้ ตนเองล้ มละลำยโดยสมัครใจได้แล้ ว
คณะผู้ วิจั ย จึ งเห็ น สมควรแก้ ไขกฎหมำยล้ ม ละลำยของไทยโดยอนุ ญ ำตให้ ลู กหนี้ บุ ค คลธรรมดำ
สำมำรถร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้
ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ำเมื่อลูกหนี้ยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจต่อศำลแล้ว ศำลที่
ได้รับ คำร้องดังกล่ำวต้องพิจำรณำคำร้องนั้นโดยด่วน และควรมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 126 ของลูกหนี้
เด็ดขำดโดยทันที เพรำะเมื่อลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยแล้ว ก็เท่ำกับเป็นกำรยืนยั น
ข้อเท็ จ จริ งในเบื้ อ งต้น แล้ ว ว่ำตนมี ห นี้สิ นล้ นพ้ น ตัว จริง อั นถื อได้ ว่ำเป็ น กรณี ที่ข้ อเท็ จจริงซึ่งเป็ น
ประเด็นแห่งคดีล้มละลำยได้ยุติลงแล้ว โดยกรณีดังกล่ำวจะแตกต่ำงจำกกรณีที่เจ้ำหนี้เป็นผู้ฟ้องให้
ลูกหนี้ล้มละลำยซึ่งศำลจะต้องไต่สวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่ำลูกหนี้มีหนี้ สินล้นพ้นตัว และเป็นหนี้ที่อำจ
กำหนดจำนวนได้แน่นอนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งล้ำนบำทหรือสองล้ำนบำท แล้วแต่กรณี ตำม
พระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483 มำตรำ 14 ประกอบมำตรำ 9 หรือมำตรำ 10
นอกจำกนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ควำมเห็นเพิ่มเติมอีกว่ำหำกจะให้มี กำรอนุญำตให้ลูกหนี้
สำมำรถยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้แล้ว จะต้องแก้ปัญหำเรื่องสถำนะของบุคคล
ล้ มละลำยที่อำจส่ งผลให้ ลู กหนี้ ต้อ งเสี ยสิ ท ธิต่ำงๆ เช่น สิ ทธิในกำรเข้ำทำงำน เป็น ต้น กล่ ำวคื อ
126

คาว่า “คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ” ในที่นี้ หมายถึง คาสั่งที่มุ่งจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเฉพาะ มิใช่คาสั่งที่มุ่ง
จากัดอานาจหรือควบคุมการกระทาอื่นๆของลูกหนี้ดังที่ เข้าใจกันในปัจจุบันแต่อย่างใด และในอนาคตอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ถ้อยคาดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายมากยิ่งขึ้น
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จะต้องไม่ตัดสิ ท ธิของลู กหนี้ ที่ เข้ำสู่ กระบวนกำรล้ มละลำยในกำรทำงำนในตำแหน่ งเดิม รวมถึง
ตำแหน่งอื่นๆที่บุคคลดังกล่ำวอำจเข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ในอนำคตด้วย 127 และมีข้อกังวลเกี่ยวกับกำร
อนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ ลู ก หนี้ ด้ ว ย กล่ ำ วคื อ กำรอนุ ญ ำตให้ ลู ก หนี้ ส ำมำรถยื่ น ค ำร้ อ งขอให้ ต นเอง
ล้มละลำยโดยสมัครใจได้ อำจส่งผลกระทบต่อกำรเข้ำถึงสินเชื่อของตัวลูกหนี้เอง เพรำะเจ้ำหนี้ก็
จะต้องพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้อย่ำงเข้มงวดและย่อมมีอัตรำดอกเบี้ยที่สูงมำกขึ้น อันอำจ
กระทบต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงควรพิจำรณำแนวทำงอื่นที่เปิดช่องให้ลูกหนี้สำมำรถ
เข้ำสู่กระบวนกำรประนอมหนี้กับเจ้ำหนี้ได้โดยไม่ต้องเข้ำสู่กระบวนกำรศำล เพรำะจะเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำหนี้สินด้วยควำมสมัครใจทั้งของเจ้ำหนี้และลูกหนี้128

127

วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ. ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม. สัมภาษณ์. สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557.
128 วรนันยา ใช้เทียมวงษ์. ผู้พิพากษาศาลแพ่ง. สัมภาษณ์. ศาลแพ่ง. 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557.

บทที่ 6
เจ้าหนี้มีประกัน
1. สภาพปัญหา
1.1 นายแดงรับจ้างปลูกสร้างบ้านให้แก่นายดาบนที่ดินของนายดาที่ติดจานองไว้กับธนาคาร
โดยในสัญญาจานองให้สิ่งปลูกสร้างที่มีขึ้นในภายหน้าตกอยู่ภายใต้สัญญาจานองด้วย นายแดงได้ทา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างและจดทะเบียนไว้ด้วยแล้ว ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 287 กาหนดให้มีสิทธิในการบังคับชาระหนี้จากบ้านที่ก่อสร้างดังกล่าวดีกว่าเจ้าหนี้จานอง
ต่อมาเมื่อก่อสร้างเสร็จ ราคาที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นจากอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้น นายดาไม่ชาระหนี้ให้แก่
นายแดง แล้วนายดาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สิทธิของนายแดงที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้จากที่ดิน
ดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้จานองนั้นยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไปหรือไม่
1.2 นายแดงขายและโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมส่งมอบรถยนต์ให้แก่นายขาวไปแล้ว แต่นายขาว
ยังไม่ชาระหนี้ให้แก่นายแดง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ให้ถือว่านายแดงมีบุริมสิทธิใน
มูล ซื้ อขายสั งหาริ ม ทรัพ ย์ รถคัน ดังกล่ าวส าหรับ เรียกราคาซื้อ ขายและดอกเบี้ ยได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 270 (แต่ มิ ใช่ บุ ริม สิ ท ธิ ที่ บั งคั บ ได้ ท านองเดี ย วกั บ ผู้ รั บ จ าน า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 266) ต่อมานายขาวถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
สิทธิของนายแดงที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้จากรถยนต์คันดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้อื่นนั้นยังคงได้รับความ
คุ้มครองหรือไม่ หรือต้องไปเฉลี่ยจากกองทรัพย์สินเหมือนอย่างเจ้าหนี้ธรรมดา
1.3 หากร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น ทางธุร กิ จ พุ ท ธศั ก ราช ... มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว
ธนาคารเอกให้ บริษัทโทกู้ยืมเงิน โดยบริษัทโทเสนอหลักประกันเป็นกิจการของบริษัท ซึ่งรวมทั้ง
เครื่องจักร ที่ ดิน โรงงาน สิ น ค้าคงคลัง และบัญ ชีรายชื่อลู กหนี้ทางการค้า ธนาคารเอกตกลงรับ
หลักประกันดังกล่าว หากต่อมาบริษัทโทถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว สิทธิของธนาคารเอกซึ่ง
ถือเป็นเจ้าหนี้มีหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช ... จะได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายหรือไม่ อย่างไร
1.4 นายแดงโดยสารเรื อ เดิ น สมุ ท รเดิ น ทางออกจากท่ าเรือ สั ต หี บ เพื่ อ ไปเที่ ย วประเทศ
เวียดนาม ระหว่างเดิน ทางเรือเกิดกระแทกเข้ากับกองหินโสโครกกลางทะเล เป็นเหตุให้นายแดง
ได้รับบาดเจ็บหัวแตกแขนหัก นายแดงมีบุริมสิทธิทางทะเลอันเป็นบุริมสิทธิพิเศษที่จะบังคับเหนือเรือ
ลาดังกล่ าวได้ แต่ต่อมาเจ้ าของเรือถูกศาลสั่ งพิทั กษ์ทรัพย์เด็ดขาด สิ ทธิ ที่จะได้รับ ช าระหนี้ ก่อน
เจ้าหนี้อื่นของนายแดงยังคงได้รับความคุ้มครองหรือไม่

2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น และบุ ริ ม สิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483
พระราชบั ญญั ติล้ มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 6 ได้กาหนดนิยามของ “เจ้าหนี้มี
ประกัน” ไว้ หมายความว่า เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจานอง จานา หรือสิทธิ
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ยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทานองเดียวกับเจ้าหนี้ผู้รับจานา จากบทนิยามดังกล่าว
ได้ให้ นิยามของเจ้าหนี้มีป ระกันรวมไปถึงบุริมสิทธิในหนี้ ด้วย ในการพิจารณาถึงความหมายของ
เจ้าหนี้มีประกันตลอดจนสิทธิหน้าที่ของเจ้าหนี้มีประกันในบทนี้ จึงขอกล่าวถึงมุมมองของกฎหมาย
ที่รับรองหลักประกันโดยแท้จริง และบุริมสิทธิของเจ้าหนี้ที่อาจได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นด้วย
บทบัญญัติอันเกี่ยวกับเจ้าหนี้มีประกัน นั้น ได้ถูกบัญญัติไว้ในตามมาตรา 10 ในเรื่องเงื่อนไข
ที่เจ้าหนี้มีประกันจะสามารถฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ และมาตรา 96 ได้บัญญัติเงื่อนไขการขอรับ
ชาระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันไว้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า เจ้าหนี้มีประกันอาจฟ้องคดีขอให้ลูกหนี้ของตน
ล้มละลายได้ต่อเมื่อมีสิทธิบังคับชาระหนี้ได้มากกว่ามูลค่าหลักประกัน และยอมสละหลักประกันนั้น
และหากศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้สืบเนื่องจากมีเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายแล้ว
ย่อมไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้มีประกัน กล่าวคือ ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นจะต้องถูกแยก
ออกจากกองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ แต่ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ มี อ านาจที่ จ ะตรวจดู ท รัพ ย์ สิ น
ดังกล่าวได้1 ในกรณีเช่นนี้เจ้าหนี้มีประกันก็อาจขอรับชาระหนี้ได้หากยอมสละหลักประกันดังกล่าว
และขอรับ ช าระหนี้ เต็มจ านวน หรือขอรับช าระหนี้เฉพาะส่ว นที่เกินกว่ามูล ค่าหลั กประกันที่ได้
หลังจากการบังคับหลักประกัน2
นอกเหนือจากบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามนิยามดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี้อื่น
มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ช าระหนี้ จ ากกองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ต ามล าดั บ ที่ ได้ ก าหนดไว้ ใน พระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกของลูกหนี้
(2) ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
(3) ค่าปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป
(4) ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สินตามมาตรา 179 (3)
(5) ค่าธรรมเนีย มของเจ้าหนี้ผู้ เป็นโจทก์และค่าทนายความตามที่ศาล หรือเจ้ าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์กาหนด
(6) ค่าภาษีอากรที่ถึงกาหนดชาระภายในหกเดือนก่อนมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเงินที่ลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับก่อนมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพื่อการงานที่ได้ทาให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างตามมาตรา 257 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
(7) หนี้อื่นๆ3
ทั้งนี้ หากเงิน ไม่พอชาระเต็มจานวนหนี้ในลาดับใด ให้เจ้าหนี้ในหนี้ลาดับนั้นมีสิทธิได้รับ
ส่ว นแบ่ งเฉลี่ ยตามส่ ว น 4 และหากมีห นี้ใดที่ มีกฎหมายหรือข้อสั ญ ญากาหนดไว้ให้ ได้รับช าระหนี้
ภายหลังจากหนี้อื่นๆ ก็จะต้องบังคับตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือข้อสัญญาดังกล่าว 5 ตัวอย่างเช่น
หนี้ที่สามีหรือภริยาของบุคคลล้มละลายเป็นเจ้าหนี้ เป็นต้น6
จากหลั กเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็ นได้ว่า กฎหมายได้ยอมรับหลักการในเรื่องบุริมสิทธิในหนี้
ตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่บ้างบางส่วน เฉพาะบุริมสิทธิ พิเศษในมูลหนี้
1

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 95.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 96.
3 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 130 วรรคหนึ่ง.
4 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 130 วรรคสอง.
5 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 131.
6 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 129.
2
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เช่าอสังหาริมทรัพย์ มูลหนี้พักอาศัยในโรงแรมและมูลหนี้รับขนคนโดยสารหรือของ ซึ่งกฎหมาย
กาหนดให้สามารถบังคับได้ในทานองเดียวกับหนี้จานา 7 โดยมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ใน
ความครอบครองของตน 8 และท าให้ เ จ้ า หนี้ ดั ง กล่ า วเป็ น เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น ตาม นิ ย ามของ
พระราชบัญญัติล้มละลาย ดังนั้น เจ้าหนี้กลุ่มนี้ มีสิทธิแยกเอาทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของ
ตนออกจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้มิให้ตกอยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลายได้
นอกจากนี้ กฎหมายล้ มละลายยังได้ ยอมรับ บุริมสิ ท ธิ ส ามัญ บางประเภทให้ มี สิ ทธิได้รับ
ช าระหนี้ ก่ อนเจ้ าหนี้ อื่ น แม้ ว่าเจ้ าหนี้ ผู้ ท รงบุ ริม สิ ท ธิดั งกล่ าวนั้ น จะต้ องยื่น ขอรับ ช าระหนี้ ต าม
กระบวนการปกติ ได้แก่ ค่าปลงศพ ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทา
ให้แก่ลู กหนี้ ซึ่งเป็ นนายจ้ าง กับ เงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญ ญัตินี้ หรือ เงินที่ต้องชดใช้
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน
อย่ างไรก็ ดี ยั งมีบุ ริม สิ ท ธิพิ เศษเหนื อสั งหาริมทรัพ ย์ป ระเภทอื่น บุ ริม สิ ทธิพิ เศษเหนื อ
อสังหาริมทรัพย์ และบุริมสิทธิสามัญอื่นๆอีกหลายประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่ กฎหมายล้ ม ละลายไม่ ได้ให้ ความส าคั ญ และเจ้าหนี้ ผู้ ท รงบุ ริม สิ ท ธิ
ดังกล่าวต้องสูญเสียสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นไป ได้แก่
2.1.1 บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 259 ได้กาหนดบุริมสิทธิพิเศษเหนือ
สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 1. มูลหนี้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 2. มูลหนี้พักอาศัยในโรงแรม 3. มูลหนี้รับขน
คนโดยสาร หรือของ 4. มูลหนี้รักษาสังหาริมทรัพย์ 5. มูลหนี้ซื้อขายสังหาริมทรัพย์ 6. มูลหนี้ค่า
เมล็ดพันธุ์ ไม้พันธุ์ หรือปุ๋ย ที่มีอยู่เหนือดอกผลอันเกิดงอกในที่ดิน และ 7. มูลหนี้ค่าแรงงานกสิกรรม
หรืออุตสาหกรรม ที่มีอยู่เหนือดอกผลหรือสิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นจากแรงงานของบุคคลนั้น ซึ่งตาม
มาตรา 282 กฎหมายได้กาหนดให้ เฉพาะแต่มูลหนี้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มูลหนี้พักอาศัยในโรงแรม
และมูลหนี้รับขนคนโดยสารหรือของเท่านั้นที่สามารถบังคับได้ในทานองเดียวกับหนี้จานา
2.1.2 บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 273 ได้กาหนดบุริมสิทธิพิเศษเหนือ
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 1. รักษาอสังหาริมทรัพย์ 2. จ้างทาของเป็นการงานทาขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์
และ 3. ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมาตรา 287 ได้กาหนดไว้ ว่ามูลหนี้รักษาอสังหาริมทรัพย์ และมูล
หนี้จ้างทาของเป็นการงานทาขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์ เมื่อจดทะเบียนแล้วมีสิทธิก่อนสิทธิการจานอง
2.1.3 บุริมสิทธิสามัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 253 ได้กาหนดเจ้าหนี้บุริมสามัญไว้
ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน 2. ค่าปลงศพ 3. ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับเพื่อการงานที่ได้ทาให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง 4. ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจาเป็นประจาวัน
และ 5. ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจาเป็นประจาวัน
นอกจากนี้ ยั งมี เจ้ า หนี้ บุ ริม สิ ท ธิ ในประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ในเรื่ อ ง
กฎหมายครอบครั ว และมรดกอี ก ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 1598/13
7
8

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 282 ประกอบมาตรา 278(1).
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 260, มาตรา 265 และมาตรา 267.
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กาหนดให้ผู้อยู่ในปกครองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ปกครองเพื่อชาระหนี้ที่ค้ างอยู่แก่
ตน อันเป็นบุริมสิทธิลาดับที่ 6
2.1.4 บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ตามกฎหมายพิเศษ
นอกเหนือจากบุริมสิทธิของเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็น
กฎหมายทั่วไปแล้ว ยังมีกฎหมายพิเศษที่กาหนดบุริมสิทธิของหนี้บางประเภทไว้ ตัวอย่างเช่น
(1) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กาหนดให้หนี้เงินที่นายจ้างต้อง
จ่ายตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือต้องชดใช้ให้กองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้าง ให้ลูกจ้างหรือกรม
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างลาดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่า
ภาษีอากร9 ด้วยเหตุนี้ จึงถือว่าเจ้าหนี้ดังกล่าวมีบุริมสิทธิสามัญ และกฎหมายล้มละลายก็ได้ให้การ
รับรองไว้อยู่แล้วในเรื่องลาดับสิทธิในการรับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น โดยมีลาดับอย่างเดียวกับเจ้าหนี้
ในมูลหนี้ภาษีอากรที่ค้างชาระไม่เกิน 6 เดือน
(2) พระราชบั ญ ญั ติเรือไทย พุท ธศักราช 2481 กาหนดให้ นาบทบั ญ ญั ติในเรื่อง
บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับเรือด้วย โดยให้
ถือว่าเรือเป็นอสังหาริมทรัพย์และหนี้เกิดจากการรักษาหรือจ้างทาของเป็นการงานขึ้นบนเรืออาจมี
สิทธิดีกว่าผู้รับจานองเรือหากมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิไว้10
(3) พระราชบัญญัติการจานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 ได้กาหนด
ประเภทของสิ ท ธิ เรี ย กร้ องที่ ให้ ถื อ ว่ ามี บุ ริม สิ ท ธิท างทะเลเหนื อ เรื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หนี้ นั้ น ได้ แ ก่
สิ ทธิเรี ย กร้องอั น เกิด จากการท างานในเรือ สิ ท ธิเรียกร้องเกี่ยวกับ การเสี ยชีวิตหรือบาดเจ็บจาก
การดาเนินงานของเรือ สิทธิเรียกร้องเอาค่าตอบแทนในการช่วยเหลือกู้ภัยเรือ และสิทธิเรียกร้องใน
มูลละเมิดจากการดาเนินงานของเรือที่มิใช่เกี่ยวกับการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของ
ของผู้โดยสารที่อยู่ในเรือ โดยมีข้อจากัดว่าหากเป็นสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการเสียชีวิต บาดเจ็บหรือ
มูลละเมิดแล้วไม่รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากมลพิษน้ามัน วัตถุกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและวัตถุ
นิ ว เคลี ย ร์ 11 โดยเจ้ าหนี้ บุ ริม สิ ท ธิท างทะเลดั งกล่ าวมี บุ ริม สิ ท ธิพิ เศษเหนื อ เรือ ที่ อ ยู่ภ ายใต้ บั งคั บ
บุ ริมสิ ทธิท างทะเลก่อนเจ้ าหนี้ อื่น โดยไม่คานึงว่าลู กหนี้แห่ งสิ ทธิเรียกร้องนั้นจะเป็นเจ้าของเรือ
หรือไม่ก็ตาม12 และให้มีสิทธิดีกว่าสิทธิจานองตามกฎหมายฉบับดังกล่าวและมีสิทธิดีกว่าบุริมสิทธิอื่น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย โดยไม่จาเป็นต้องจดทะเบียนไว้แต่อย่างใด13
(4) พระราชบัญญัติประกันชี วิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พุทธศักราช 2535 ได้กาหนดให้บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยแล้วแต่กรณี จะต้อง
วางหลักประกัน ไว้กับนายทะเบี ยนในขณะที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และในการประกอบ
ธุรกิจนั้นจะต้องกันเงินสารองที่จัดสรรไว้ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้ หลักประกันและเงินสารอง
ดังกล่าวนั้นไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดี และเมื่อมีการเลิกบริษัทแล้วเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยมี

9

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541, มาตรา 11.
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481, มาตรา 36.
11พระราชบัญญัติการจานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พุทธศักราช 2537, มาตรา 22.
12 พระราชบัญญัตก
ิ ารจานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พุทธศักราช 2537, มาตรา 23.
13 พระราชบัญญัตก
ิ ารจานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พุทธศักราช 2537, มาตรา 24 วรรคหนึ่ง.
10
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สิทธิได้รับ ชาระหนี้ จากหลั กประกันและเงินส ารองดังกล่ าวได้ก่ อนเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษอื่น โดย
กฎหมายให้ถือว่าเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายด้วย14
(5) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ได้กาหนดหน้าที่แก่เจ้าของร่วมที่จะต้อง
ร่วมกันออกค่าใช้จ่าย 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีไว้
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องร่วมกันออกตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด ส่วนที่สองเป็นค่า
ภาษีอาคารและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษา และดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งต้อง
ร่วมกัน ออกตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ทั้งนี้ ในกรณี ที่
เจ้าของร่วมไม่ชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว สาหรับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนที่หนึ่ง ให้นิติบุคคลอาคารชุดมีฐานะ
เจ้ าหนี้ บุ ริ ม สิ ท ธิพิ เศษเหนื อ สั งหาริม ทรัพ ย์ ที่ เจ้าของห้ อ งชุ ด น าเข้ ามาไว้ ในห้ อ งชุ ด ของตนอย่ าง
เดียวกับในมูลเช่าอสังหาริมทรัพย์15 สาหรับหนี้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนที่สอง ให้นิติบุคคลอาคารชุดมี
ฐานะเจ้ าหนี้ บุ ริ มสิ ทธิพิเศษเหนื อทรัพย์ส่ วนบุคคล (ห้ องชุด) ของเจ้าของห้ องชุด และถ้าได้ ส่ ง
รายการหนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วให้ถือว่าอยู่ในลาดับก่อนจานองด้วย16

2.2 เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...
กฎหมายที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกส่วนหนึ่งได้แก่กฎหมาย
ที่เอื้อต่อการสร้างหลักประกันในทางธุรกิจให้มีรูปแบบที่กว้างกว่าลาพังเพียงการจานองและจานา
ปัจ จุบั น มีร่างพระราชบั ญญั ติห ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตราเป็น
กฎหมาย 17 โดยกฎหมายฉบั บ นี้ เปิ ด ช่ อ งให้ มี ก ารน าทรั พ ย์ สิ น ประเภทกิ จ การ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา 18 สามารถน ามาใช้ เป็ น
หลักประกันทางธุรกิจได้โดยวิธีการให้ผู้ให้หลักประกันตราทรัพย์สินนั้นไว้ให้แก่ผู้รับหลัก ประกันโดย
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งส่ งมอบการครอบครองทรัพ ย์สิ น แต่ อย่ างใด 19 และผู้ ให้ ห ลั ก ประกัน นั้ น ยังมี สิ ท ธิ
ครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ ยน จาหน่ายจ่ายโอนและจานองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ด้วย
เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น แต่จะนาไปเป็นหลักประกันการชาระหนี้อื่น ด้วยการจานา
ไม่ได้20
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... ได้วางกลไกให้มีการจัดตั้งสานักงาน
ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อทาหน้าที่รับจดทะเบียนหลักประกัน
ทางธุรกิจ 21 เมื่อมีการทาสั ญ ญาหลักประกันทางธุรกิจและผู้ รับหลั กประกันได้ดาเนินการขอจด
14

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พุทธศักราช 2535, มาตรา 26 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พุทธศักราช2535,

มาตรา 26.
15

พระราชบัญญัตอิ าคารชุด พุทธศักราช 2522, มาตรา 41(1).
พระราชบัญญัตอิ าคารชุด พุทธศักราช 2522, มาตรา 41(2).
17 ในการจัดทารายงานวิจัยนี้ คณะผูว้ ิจย
ั ยึดถือเอาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช.... ฉบับที่มีการ
เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ตามหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/๕๒๘๐ ของนายกรัฐมนตรีถึงประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นหลักในการจัดทารายงานวิจยั นี้ โดยเข้าถึงข้อมูลได้จาก
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/d022558-03.pdf เข้าถึงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2558
18 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 8.
19 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 5.
20 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 22.
21 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 14 วรรคหนึง่ .
16
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ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้หลักประกันแล้ว กฎหมายให้ถือว่า
ผู้รับหลักประกันเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และในกรณีที่หลักประกันนั้น
เป็นกิจการ การจดทะเบียนอาจต้องยื่นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับหนังสือยินยอมของผู้รับ
ใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ผู้ บั งคั บ หลั ก ประกั น และหนั งสื อ ยิ น ยอมของผู้ อ นุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับกิจการ22
กิ จ การที่ จ ะน ามาใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ได้ นั้ น กฎหมายได้ ก าหนดนิ ย ามไว้
หมายความว่า ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจนั้นที่ผู้ให้หลักประกันนามาใช้เป็นประกันการชาระหนี้ ซึ่งผู้ให้หลักประกันอาจโอน
บรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ผู้รับโอนสามารถประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ทันที23 เมื่อมีการนากิจการมาเป็นหลักประกัน คู่สัญญาต้องกาหนดเลือกผู้รับ
ใบอนุ ญาตเป็น ผู้บังคับหลักประกันคนหนึ่งหรือหลายคนทาหน้าที่เป็นผู้บังคับหลักประกัน 24 และ
ในกรณีที่จะต้องมีการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการนั้น มีกลไกของกฎหมายกาหนดไว้เป็นพิเศษให้
ผู้ รั บ หลั ก ประกั น แจ้ ง ให้ ผู้ บั งคั บ หลั ก ประกั น ทราบ แล้ ว ผู้ บั งคั บ หลั ก ประกั น จะแจ้ งไปยั งผู้ ให้
หลั ก ประกั น เพื่ อ ก าหนดวั น เวลาส าหรั บ การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง 25 เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ แล้ ว ผู้ ให้
หลั ก ประกั น ไม่ อ าจจ าหน่ า ยจ่ า ยโอนกิ จ การที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น ได้ อี ก เว้ น แต่ มี เ หตุ ย กเว้ น
ตามกฎหมาย 26 และผู้ ให้ ห ลั ก ประกัน ต้ อ งมี ห นั งสื อ ชี้ แ จงถึงรายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บ กิ จ การที่ เป็ น
หลักประกัน ณ วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว มิฉะนั้นถือว่ากิจการมีอยู่เท่ากับที่ปรากฏในรายการจด
ทะเบียน27 หลังจากมีการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว ผู้บังคับหลักประกันจะเป็นผู้วินิจฉัย ว่ามีเหตุที่จะ
บังคับหลักประกันแล้วหรือไม่ 28 โดยผู้มีส่วนได้เสียอาจคัดค้านคาวินิจฉัยไปยังศาลได้ 29 หากมีคา
วินิ จฉัยให้ บั งคับ หลั กประกัน สิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้ นของผู้ให้ ห ลักประกันในกิจการที่เป็น
หลักประกันตกเป็นของผู้บังคับหลักประกันในทันที และผู้ให้หลักประกันมีหน้าที่ต้องส่งมอบกิจการ
ที่เป็ นหลักประกันให้ แก่ผู้บังคับ หลักประกันภายในสามวันนับแต่ทราบคาวินิจฉัย ในระหว่างนี้ผู้
บังคับหลักประกันมีอานาจหน้าที่บารุงรักษา จัดการ และดาเนินกิจการไปจนกว่าจะจาหน่ายกิจการ
ได้30
คณะผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทาบันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในส่วนที่ ๑ ข้อ ๒.๑๕ ถึงข้อ ๒.๑๗ ว่า ร่างพระราชบัญญัติ
นี้กาหนดวิธีการบังคับหลักประกัน ๒ วิธี ตามประเภททรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกัน แบ่งเป็น
หลั ก ประกั น ที่ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทั่ ว ไป ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารบั ง คั บ หลั ก ประกั น ที่ พั ฒ นาขึ้ น ตาม Article 9
(Secured Transactions) ของ Uniform Commercial Code ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และ

22

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 17.
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 3.
24 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 12.
25 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 65 วรรคหนึ่งและวรรคสอง.
26 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 67.
27 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 66.
28 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 69.
29 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 72.
30 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช..., มาตรา 73 – 75.
23

Final Report 135
บทที่ 6 เจ้าหนี้มีประกัน

หลักประกันที่เป็นกิจการ ซึ่งมีวิธีการบังคับหลักประกันที่พัฒนาจากกระบวนการบังคับหลักประกัน
แบบ Floating Charge ของประเทศอังกฤษ31

2.3 อุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายจากนิยามของเจ้าหนี้มีประกันในปัจจุบัน
2.3.1 ความไม่ชัดเจนในสถานะของเจ้าหนี้มีประกัน
(1) กรณีเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายในเรื่องบุริมสิทธิ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ประกอบบทนิยามของเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายแล้ว จะเห็นได้ว่า
กฎหมายรับรองสิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธิไว้เฉพาะบุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ที่ อาจบังคับได้
อย่างจานาเท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาประเภทของบุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าว
แล้ว จะเห็นได้ว่าบุริมสิทธิพิเศษกลุ่มที่อาจบังคับได้อย่างจานานั้นมีเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่ง คือ
ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้บุริมสิทธิพิเศษนั้นอาจถือได้ว่าอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้นั้นเอง ทั้งหนี้
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าที่อยู่ใ นอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า (ซึ่งเป็นของ
ผู้ให้เช่า) หนี้ค่าพักอาศัยในโรงแรมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่มีอยู่เหนือเครื่องเดินทางหรือทรัพย์สินของ
คนเดินทางหรือแขกอาศัยที่นาเข้ามาไว้ในโรงแรม หรือหนี้มูลรับขนเรียกเอาค่าระวางในการรับขน
กั บ ค่ าใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ มี อ ยู่ เหนื อ ของและเครื่อ งเดิ น ทางทั้ งหมดที่ อ ยู่ ในมื อ ของผู้ ข นส่ ง ด้ ว ยเหตุ นี้
ลักษณะสาคัญของบุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้จึงมีลักษณะอย่างเดียวกับจานาตรงที่ผู้มี
สิทธิเหนือทรัพย์สินเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แตกต่างจากบุริมสิทธิพิเศษเหนือ
สังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องการครอบครองทรัพย์อันอยู่ภายใต้บุริมสิทธิพิเศษด้วย
แต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี มีบุ ริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
พุทธศักราช 2522 ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องร่วมกันออกตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด และกฎหมาย
กาหนดให้นิ ติบุคคลอาคารชุดมีฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของห้ องชุด
น าเข้ามาไว้ในห้ อ งชุด ของตนอย่ างเดียวกั บในมูล เช่าอสั งหาริม ทรัพ ย์ ปั ญ หาว่า เมื่อ หนี้มู ล เช่ า
อสังหาริมทรัพย์นั้นกฎหมายกาหนดให้ผู้ทรงบุริมสิทธิดังกล่าวอาจบังคับได้ทานองเดียวกับผู้รับจานา
และทาให้ถือเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย จะถือว่านิติบุคคลอาคารชุดเป็นเจ้าหนี้มี
ประกันในหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยมีสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้ในห้องชุดของลูกหนี้เป็นหลักประกันได้
หรือไม่
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากหลักกฎหมายในเรื่องสัญญาเช่าแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้นไม่มีกฎหมายกาหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นแต่อย่างใด
แต่ ก็ อ าจมี บุ ริ ม สิ ท ธิใ นหนี้ ค่ าเช่ า เหนื อ ทรัพ ย์ สิ น ของผู้ เช่ าในอสั งหาริม ทรั พ ย์ นั้ น ได้ ด้ ว ยเหตุ นี้
ถึงแม้ว่านิติบุคคลอาคารชุดจะมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุด จึงน่าจะตีความว่าสามารถมีสิทธิ
เหนื อทรัพย์สิน ที่อยู่ ในห้องชุดได้เช่นกัน และเมื่อสิ ทธิของนิติบุคคลอาคารชุดเป็นอย่างเดียวกั บ
31

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช .... และร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
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เจ้ าหนี้ ในมู ล เช่าอสั งหาริ มทรัพ ย์ แล้ ว ก็ย่อมอาจบั งคับ เอากั บสั งหาริมทรัพย์ในห้ องชุดได้อย่าง
เดียวกับผู้รับจานา จึงควรต้องถือว่านิติบุคคลอาคารชุดเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย
ในส่วนนี้ อย่างไรก็ดี กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เช่นนั้น กลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้และการตีความ
กฎหมาย ทาให้กฎหมายและสิทธิของเจ้าหนี้ขาดความชัดเจน
ในประเด็นปัญหานี้ อาจเทียบเคียงกับกฎหมายประกันชีวิตและกฎหมายประกัน
วินาศภัย ซึ่งกาหนดให้เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือหลักประกันและเงินสารองที่ของ
บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยแล้วแต่กรณี โดยให้มีสิทธิได้รับชาระหนี้จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้อื่นได้ ลักษณะของบุริมสิทธิดังกล่าวของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยจึงเป็นบุริมสิทธิ
พิ เศษเหนื อ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น หากบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต หรื อ บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ดั ง กล่ า วเข้ า สู่
กระบวนการล้มละลาย กฎหมายบัญญัติไว้ให้ถือว่าเจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้มีประกันในกฎหมาย
ล้ ม ละลายด้ ว ย ซึ่ งท าให้ เกิ ด ความชั ด เจนในกฎหมายแตกต่ า งจากพระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด
พุทธศักราช2522 ที่ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขในลักษณะเช่นนี้ไว้
(2) กรณีเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์
กฎหมายกาหนดให้บุริมสิทธิพิเศษที่บังคับได้อย่างการจานาเป็นเจ้าหนี้มีประกัน
ตามกฎหมายล้มละลาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบุริมสิทธิดังกล่าวนั้นมีความชัดเจนของทรัพย์สินที่อยู่
ภายในขอบเขตความครอบครองของเจ้าหนี้ หากพิจารณาด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันนี้ไปถึงบุริมสิทธิ
พิเศษเหนื ออสั งหาริมทรัพ ย์ แล้ ว กฎหมายเปิ ดโอกาสให้ มี การจดทะเบี ยนบุ ริมสิ ท ธิพิเศษเหนื อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทค่ารักษาอสังหาริมทรัพย์และค่าจ้างทาของได้ เช่นเดียวกับการจานอง และ
เมื่อได้จดทะเบียนแล้วกฎหมายยังให้ถือว่ามีสิทธิก่อนเจ้าหนี้จานองซึ่งกฎหมายล้ มละลายถือว่าเป็น
เจ้าหนี้มีประกันอีกด้วย แต่กฎหมายล้มละลายกลับไม่ได้ให้ความสาคัญต่อการคุ้มครองบุริมสิทธิ
ในส่วนนี้ ทาให้บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ซึ่ง มีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้จานอง กลับไม่ได้รับการ
รับรองภายใต้หลักเกณฑ์ในเรื่องเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี มีคาพิพากษาฎีกาที่ 4791/2536 ได้กล่าวถึงเจ้าหนี้บุริมสิทธิประเภท
ค่าจ้างทาของเป็ น การงานบนอสั งหาริมทรัพย์ว่า เมื่อไม่ ได้จดทะเบียนไว้แล้ วย่อมถือไม่ได้ว่าเป็น
เจ้าหนี้มีประกันตามความหมายของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และอยู่ในฐานะที่
จะขอรับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างเจ้าหนี้สามัญเท่านั้น หากตีความตามคาพิพากษา
ฎีกาฉบับนี้แล้วย่อมแสดงให้เห็นว่า หากเจ้าหนี้ค่าจ้างทาของได้นามูลหนี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนไว้
ย่ อมมีสิ ท ธิดีก ว่าเจ้ าหนี้ จ านอง และถือว่าอยู่ในฐานะเป็ นเจ้าหนี้ มีป ระกันได้ แสดงว่าเจ้าหนี้ มี
ประกันตามกฎหมายล้มละลายนั้นย่อมรวมไปถึงเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่มีสิทธิ
ดีกว่าสิทธิจานองด้วย แม้กฎหมายจะไม่ได้บัญญัติไว้เช่นนั้นโดยชัดแจ้งก็ตาม
ข้อพิจารณานี้ส่งผลต่อไปถึงเรื่องบุริมสิทธิทางทะเลตามพระราชบัญญัติการจานอง
เรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นบุริมสิทธิพิเศษเหนือเรือที่อยู่ภายใต้บังคับบุริมสิทธิทาง
ทะเล และกฎหมายกาหนดให้ มีสิทธิดีกว่าสิทธิจานองตามกฎหมายฉบับดังกล่าวและมีสิทธิดีกว่า
บุริมสิทธิอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย โดยไม่จาเป็นต้องจดทะเบียนไว้แต่อย่าง
ใด หากพิ จารณาเปรีย บเที ย บแนวคาพิ พ ากษาศาลฎีกาที่ 4791/2536 ดังที่กล่ าวไว้ข้างต้น แล้ ว
แสดงว่าผู้ทรงบุริมสิทธิทางทะเลดังกล่าวควรจะถือเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายในทุก
กรณี เพราะไม่มีเงื่อนไขเรื่องการจดทะเบียน แม้ว่ากฎหมายล้มละลายจะมิได้บัญญัติไว้เช่นนั้นก็ตาม
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ข้อพิจารณาอย่างเดียวกันนี้ยังปรากฏตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ใน
กรณี ที่เจ้าของร่วมไม่ช าระค่าภาษีอาคารและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษา และดาเนินการ
เกี่ยวกับ ทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งต้องร่วมกันออกตามอัตราส่ วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์ส่วนกลาง กฎหมายกาหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดมีฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์
ส่ ว นบุ ค คล (ห้ องชุ ด) ของเจ้ าของห้ องชุด ซึ่งเป็น อสั งหาริม ทรัพ ย์ และถ้าได้ส่ งรายการหนี้ ต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วให้ถือว่าอยู่ในลาดับก่อนจานองด้วย ดังนั้น หากนิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบรายการหนี้ ย่อมอยู่ในฐานะมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือห้องชุดนั้นที่จะเรียกให้
ชาระหนี้ดังกล่าวก่อนผู้รับจานองได้
ปัญหาสาคัญอยู่ที่ว่า คาพิพากษาฎีกาฉบับดังกล่าวมิใช่กฎหมาย แม้ว่าจะมีเหตุ ผล
น่ารับฟังสักเพียงใดก็ตาม อีกทั้งการตีความเช่นนั้นย่อมต้องขยายกรอบของนิยามเจ้าหนี้มีประกัน
ตามกฎหมายล้มละลายออกไปถึงบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินตามกฎหมายพิเศษอื่นอีกด้วย ส่งผล
ให้เกิดความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้และตีความกฎหมายและเป็นอุปสรรคต่อผู้มีส่วนเกี่ย วข้องที่จะรู้
และเข้าใจถึงสถานะและโอกาสได้รับชาระหนี้ของตนในกระบวนการล้มละลาย
(3) กรณีเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษอื่นที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้ผู้รับจานาหรือเจ้าหนี้
ผู้รับจานอง และเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญ
สาหรับเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษอื่นและเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิสามัญนั้น ฐานะของเจ้าหนี้
ดังกล่าวด้อยกว่าเจ้าหนี้ผู้รับจานาและเจ้าหนี้ผู้รับจานองตามกฎหมายอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้กลุ่ม
นี้ก็ยังมีสถานะที่ดีกว่าเจ้าหนี้สามัญในการได้รับชาระหนี้ตามกฎหมาย แต่กฎหมายล้มละลายไม่ได้ให้
ความส าคัญ ต่อล าดับ สิ ทธิที่จ ะได้รับ ช าระหนี้ก่อนของเจ้าหนี้กลุ่ มดังกล่ าวแต่อย่างใด โดยมีการ
จัดลาดับการชาระหนี้สาหรับเจ้าหนี้บางกลุ่ม แยกต่างหากจากกลไกบุริมสิทธิตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ จึงควรต้องพิจารณาด้วยว่าจะให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ บุริมสิทธิดังกล่าว
หรือไม่ อย่างไร
2.3.2 ปัญหาจากหลักประกันภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ...
(1) ไม่มีการกาหนดเหตุในการบังคับหลักประกัน
ถึงแม้ว่าร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... จะได้กาหนดให้เจ้าหนี้
ผู้รับหลักประกันตามกฎหมายดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายก็ตาม แต่ปัญหา
สาคัญในกรณีของทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นหลักประกันลอย (Floating Charge) เช่น การใช้วัตถุดิบ
หรือสินค้าคงคลัง ตลอดจนกิจการมาเป็นหลักประกัน เป็นต้น ซึ่งอาจมีการหมุนเวียนของวัตถุดิบ
หรือสินค้าเช่นว่านั้นได้ หรือกรณีที่มีการนากิจการมาเป็นหลักประกัน ซึ่งยังคงมีการดาเนินกิจการ
ต่อเนื่องไป ทาให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า จะยึดถือเอาวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง หรือกิจการ ณ เวลาใด
เป็นหลักประกันการชาระหนี้ที่เจ้าหนี้อาจขอกันออกจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้
ทั้งนี้ ในกระบวนการล้มละลายนั้น เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพ ย์แล้ว ลูกหนี้ย่อมไม่
อาจจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนหรือกระทาการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนได้ 32
แต่เมื่อหลักประกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้บังคับที่จะต้องนาเข้าสู่กองทรัพย์สินหากเจ้าหนี้ ผู้ทรงสิทธิใน
หลักประกันดังกล่าวไม่ประสงค์จะขอรับชาระหนี้ หรือในกรณีที่เป็นกิจการซึ่งต้องมีการดาเนินงาน
32

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 24
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อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หากลู ก หนี้ ผู้ ให้ ห ลั ก ประกั น ยั ง มิ ได้ ก ระท าการใดผิ ด หน้ า ที่ ข องตนตามสั ญ ญา
หลั กประกัน ย่ อมไม่มีเหตุที่เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันนั้นได้ และไม่เข้าข่ายที่
ลูกหนี้จะต้องยุติการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิ นตามเงื่อนไขในสัญญาหลักประกัน แม้ว่าเงื่อนไขตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ มละลาย พุ ท ธศัก ราช 2483 จะก าหนดห้ ามมิ ให้ ลู ก หนี้ ก ระท าการใดเกี่ย วกั บ
ทรัพย์สินของตนต่อไปก็ตาม จึงก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนของกฎหมาย และเป็นช่องทางที่ง่ายสาหรับ
ลูกหนี้ในการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตน ทั้งนี้เพราะกฎหมายยังขาดกลไกที่จะเชื่อมโยงกันใน
ส่วนนี้
(2) ปัญหาจากความไม่ชัดเจนของทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้หลักประกัน
ในกรณีที่มีการใช้กิจการเป็นหลักประกัน สิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลักประกัน
ดังกล่าวนั้นค่อนข้างคล้ายกับเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญ เพราะมีสิทธิเหนือทรัพย์สินเกือบทั้งหมดของ
ลู ก หนี้ ปั ญ หาว่าการปล่ อ ยให้ เจ้ าหนี้ ผู้ ท รงสิ ท ธิในหลั ก ประกั น มี สิ ท ธิเหนื อ กิ จ การเช่ น นี้ มี ค วาม
เหมาะสมหรือไม่ และเจ้าหนี้อื่นของลูกหนี้จะมีทางได้รับความคุ้มครองหรือมีโอกาสได้รับชาระหนี้
หรือไม่ เพียงใด เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องพิจารณาสร้างกลไกทางกฎหมายให้เกิดความเหมาะสม
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลายด้วย
ปัญ หาส าคัญ ที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความชัดเจนของทรัพ ย์สิ น
นอกเหนือจากการกาหนดเหตุในการบังคับหลักประกันแล้ว ต้องพิจารณาด้วยว่าในกรณีที่ ลูกหนี้ถูก
ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเมื่อมีการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้ว จะใช้เวลาใดกาหนดห้ามมิให้
ลูกหนี้จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันอีกต่อไป และส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน
อั น เป็ น หลั ก ประกั น นั้ น ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ แ ยกกลุ่ ม ทรั พ ย์ สิ น อั น จะตกอยู่ ภ ายใต้
หลักประกันได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ อานาจในการเพิกถอนการโอนทรัพย์สินอันเป็นการฉ้อฉลหรือให้เปรียบ
เจ้าหนี้นั้นย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการบังคับใช้กลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันได้ เพราะ
กฎหมายกาหนดข้อสันนิษฐานอันเป็นผลร้ายโดยคานึงถึงแต่เ พียงระยะเวลาที่มีการโอนนั้นแล้วผลัก
ภาระการพิสูจน์ในทันที ทั้งที่หลักประกันภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญให้ลูกหนี้
ยังคงดาเนินกิจการต่อไปได้ และย่อมมีการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน นั้นได้ตลอดเวลา ตลอดจน
มูลค่าหลักประกันย่อมมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามรอบการหมุนเวียนของทรัพย์สินหลักประกัน
การที่ลู กหนี้ ยั งคงดาเนิน กิจการต่อไปเช่นนี้ห ากส่งผลให้ ทรัพ ย์สิ นอันเป็นหลั กประกันนั้นเพิ่มขึ้น
ย่อมเป็นการทาให้เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลักประกันดังกล่าวได้ประโยชน์มากขึ้นโดยสภาพ และส่งผล
ให้เกิดการโต้แย้งคัดค้านได้
(3) กรณีที่หลักประกันนั้นเป็นกิจการ อานาจของผู้ที่จะเข้าบริหารจัดการหรือ
ควบคุมหลักประกันนั้นมีความขัดแย้งกัน
กลไกในการบังคับหลักประกัน ตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.
... มี ก ารแยกตั ว บุ ค คลผู้ เข้ า ควบคุ ม กิ จ การอั น เป็ น หลั ก ประกั น กล่ า วคื อ หากเป็ น การบั ง คั บ
หลักประกันที่เป็นกิจการจะมีผู้บังคับหลักประกันเข้าทาหน้าที่ในการควบคุมกิจการ แต่หากเข้าสู่
กระบวนการล้ ม ละลายแล้ ว เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ จ ะเป็ น ผู้ เข้ ามามี บ ทบาทในส่ ว นนี้ โดย
กฎหมายยังกาหนดให้ลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสาร ที่เกี่ยวกับกิจ การและทรัพย์สิน
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ของตนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 33 ในขณะที่กระบวนการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการตาม
ร่างพระราชบั ญ ญัติห ลักประกัน ทางธุรกิจ พ.ศ. ... กาหนดให้ ลูกหนี้ผู้ ให้ ห ลักประกันต้องส่ งมอบ
กิจ การ สมุ ด บั ญ ชี และเอกสารเกี่ย วกั บ กิ จการให้ แ ก่ ผู้ บั งคั บ หลั ก ประกั น ภ ายหลั งจากผู้ บั งคั บ
หลักประกันพิจารณาแล้ววินิจฉัยให้บังคับหลักประกันได้ 34 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นปัจจุบัน
เป็ น ข้าราชการและกฎหมายยั งไม่เปิดโอกาสให้ เอกชนอย่างผู้ บังคับหลักประกันเข้ามาทาหน้าที่
ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกระบวนการล้มละลาย ทาให้เกิดความขัดแย้งกัน ในเชิงบทบาทของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเมื่อลูกหนี้ที่เป็นผู้ให้หลักประกันนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าจะกาหนดให้ กระบวนการล้ มละลายเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะ
บังคับหลักประกันได้แล้ว ในกรณีที่เป็นการบังคับหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. ... ก็มีปัญหาสาคัญที่ต้องพิจารณาว่า ในกรณีเช่นนี้ผู้บังคับหลักประกันยังจะต้องไต่
สวนเพื่อมีคาวินิจฉัยให้บังคับหลักประกัน 35 ซ้าอีกหรือไม่ ในเมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว
ในความเป็นจริง ซึ่งจะกลับเป็นช่องทางให้เกิดการประวิงคดีได้โดยง่าย
(4) ปัญ หาจากสถานะของเจ้าหนี้มีประกัน แบบหลักประกัน ที่เป็น กิจการใน
กระบวนการล้มละลาย
เมื่อศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว กฎหมายไม่ได้กาหนดกลไกที่เป็น
ทางออกสาหรับเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลักประกันที่เป็นกิจการ โดยเฉพาะเมื่อกิจการนั้นเป็นทรั พย์สิน
ทั้งหมดของลูกหนี้ดังกล่าว และเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลักประกันที่เป็นกิจการเห็นว่ากิจการนั้นควร
ดาเนินงานต่อไปเพื่อโอกาสที่เจ้าหนี้นั้นจะได้รับชาระหนี้มากขึ้น ถึงแม้ว่าเจ้าหนี้จะไม่ถูกบังคับให้ต้อง
เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย แต่ลูกหนี้ก็ไม่อาจดาเนินกิจการนั้นต่อไปได้เพราะต้องห้ามตามกฎหมาย
ไม่ให้มีอานาจในการจัดการทรัพย์สิน หรือถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุในการบังคับหลักประกันตามสัญญา
ก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องบทบาทของผู้ที่จะเข้าควบคุมกิจการ อีกทั้งการบังคับหลักประกัน
ทาได้แต่เพียงการขายกิจการนั้นเท่านั้น ซึ่ งอาจมิใช่แนวทางที่เจ้าหนี้มีประกันดังกล่าวต้องการก็ได้
เมื่อเปรีย บเทีย บกั บ โอกาสที่จ ะได้รับ ช าระหนี้จากกิจการนั้น ในอนาคต ที่ ส าคัญ นิยามของคาว่า
“กิจการ” ที่เป็นหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... มุ่งเน้นในทาง
สิทธิเกี่ยวเนื่องกับกิจการนั้ น มิได้รวมถึงหนี้ด้วย เท่ากับว่าเจ้าหนี้ของกิจการก็ไม่อาจได้รับชาระหนี้
จากทรัพย์สินของกิจการได้ เพราะตกเป็นหลักประกันทั้งหมดเช่นนี้แล้ว การปล่อยให้กิจการดาเนิน
ต่อไปย่อมมีแต่ก่อให้เกิดความเสียหายแม้จะเป็นประโยชนต่อเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันก็ตาม

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แ น ว ท า งก า ร ร่ า งก ฎ ห ม า ย ล้ ม ล ะล า ย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
3.1.1 สิทธิของเจ้าหนี้มีประกัน
ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL นั้น
ไม่ ได้ ว างแนวทางเป็ น พิ เศษส าหรับ เจ้ าหนี้ มี ป ระกั น มากนั ก เพี ย งแต่พิ จารณากรอบให้ ค านึ งถึ ง
33

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 23.
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช ..., มาตรา 73.
35 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช ..., มาตรา 68-71.
34
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กฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุร กิ จ เป็ น ส่ ว นประกอบในการวางกลไกการคุ้ ม ครองสิ ท ธิข องเจ้ าหนี้
มีประกันด้วย และแนวทางการร่างกฎหมายได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่า สิทธิของเจ้าหนี้มีประกัน
ตามกฎหมายล้มละลายบางประเทศไม่ได้รับผลกระทบเลยจากการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายและ
เจ้าหนี้มีประกันก็สามารถดาเนินการบังคับตามสิทธิของตนได้โดยไม่มีกระบวนการล้มละลายมาเป็น
อุปสรรคแต่อย่างใด แต่กฎหมายล้มละลายของบางประเทศกาหนดเงื่อนไขที่อาจกระทบสิทธิของ
เจ้าหนี้ มีประกัน บ้าง เช่ น การพักบังคับ ชาระหนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิในการบังคับหลักประกัน
เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายได้ยอมรับว่า กฎหมายล้มละลายอาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้ มีประกันในบางประเด็นได้ เช่น ในเรื่องของการรวบรวมทรัพย์สินของ
ผู้ที่มีห นี้ สิน ล้น พ้น ตัว การยื่น ขอพักช าระหนี้ และการให้ สินเชื่อภายหลังการเริ่มต้นกระบวนการ
ล้มละลาย (Post–Commencement Finance) แต่ทั้ งนี้ แนวทางการร่างกฎหมายไม่ได้กล่ าวถึง
ความแตกต่างระหว่างเจ้าหนี้สามัญและเจ้าหนี้มีประกัน ในแง่ของการยื่นขอรับชาระหนี้ในกฎหมาย
ล้มละลาย36
3.1.2 การพักการบังคับหลักประกันกับเจ้าหนี้มีประกัน
กฎหมายล้มละลายของบางประเทศบัญญั ติไม่ให้ ทรัพย์สินที่มีภ าระผูกพันได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการล้มละลาย และบรรดาเจ้าหนี้มีประกันสามารถที่จะบังคับใช้สิทธิตาม
กฎหมายหรื อ ตามสั ญ ญาของตนได้ โดยค านึ ง ด้ ว ยว่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ภ าระผู ก พั น นั้ น อาจจะมี
ความสาคัญต่อกระบวนการล้มละลาย มีตัวอย่างของกฎหมายของบางประเทศที่บัญญัติว่า แม้ว่า
ทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีการล้มละลายก็ตาม ศาลอาจจะได้รับการร้อง
ขอไม่ให้มีการบังคับคดีในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจาเป็นสาหรับการดารงธุรกิจ นั้นต่อไป การไม่
นับรวมเอาทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกัน มีข้อดีในการเพิ่มความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิต เนื่องจาก
เจ้าหนี้มีประกันจะมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะไม่ได้รับการกระทบในเชิงลบจากการเริ่มกระบวนการ
ล้มละลาย 37
ขอบเขตแห่งสิทธิต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการพักการดาเนินคดีแตกต่างกันไป
ในกฎหมายล้มละลายของแต่ละประเทศ การพักดาเนินคดีในส่วนของเจ้าหนี้มีประกัน จาเป็นต้อง
รักษาผลประโยชน์ ของเจ้าหนี้ด้วย เช่น การเคารพสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ก่อนของบรรดาเจ้าหนี้มี
ประกันเหนือทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน การลดผลกระทบที่อาจมีต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันให้
เหลือน้อยที่สุด เป็นต้น
3.1.3 การพักบังคับคดีของเจ้าหนี้มีประกัน
กฎหมายล้มละลายวางหลักการรักษาทรัพย์สินและขัดขวางการแยกทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ออกเป็นส่วนๆก่อนเวลาที่เหมาะสมโดยเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดที่ทาการบังคับชาระหนี้ของตน
เนื่ องจากการกระทาดังกล่ าวมักจะเป็นการลดมูล ค่าโดยรวมของกองทรัพย์สิ นของลู กหนี้ที่ มีอยู่
สาหรับการชาระหนี้ต่างๆที่ลูกหนี้มีและอาจขัดขวางการฟื้นฟูกิจการหรือการขายธุรกิจบนหลักการ
ที่ให้ ธุรกิจ ยั งคงดาเนิ น อยู่ ต่อไป การพั กการดาเนิ นคดี ที่เจ้าหนี้ยื่น ฟ้ องทาให้ ลู กหนี้ มีเวลาในการ
36 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, p.217.
37 Ibid., p.80.
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ดาเนิ น การต่ างๆ และท าให้ ส ามารถตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการเงิน ของลู กหนี้ อย่ างถู กต้ อ ง
เหมาะสม และสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สินของลูกหนี้และการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ด้วยความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ อาจจาต้องมีกลไกบางประการในการสร้างความมั่นใจว่า การพั กการ
ดาเนินคดีไม่กระทบถึงสิทธิของเจ้าหนี้มีประกัน38
3.1.4 ข้อยกเว้นในการพักการดาเนินคดีกับเจ้าหนี้มีประกัน
โดยทั่วไปแล้วเจ้าหนี้จะแสวงหาสิทธิในหลักประกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชาระหนี้คืน หากสิทธิในหลักประกันนั้นมี ไว้เพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเมื่อเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย เจ้าหนี้มีประกัน
ไม่ ค วรที่ จ ะถูก ยึ ด หน่ ว งหรื อถู ก ขัด ขวางจากการบั งคั บ สิ ท ธิข องตนต่ อ ทรัพ ย์ สิ น ที่ มี ภ าระผู ก พั น
อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้มีประกัน ได้มาซึ่งสิทธิในหลักประกันแลกกับสิ่งตอบแทนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นในหลักประกันดังกล่าว การนามาตรการใดๆอันจะเป็นการลดความสามารถของเจ้าหนี้
มีประกันในการได้รับการชดใช้หนี้คืนหรือเป็นการลดมูลค่าของสิทธิในหลักประกัน เช่น การพักการ
ดาเนินคดีเพื่อที่จะเลื่อนการบังคับคดีออกไปควรที่จะได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เพราะ
นอกจากจะส่ ง ผลท าลายความเป็ น อิ ส ระของคู่ สั ญ ญาในการติ ด ต่ อ ค้ า ขายระหว่ า งกั น และ
ความสาคัญ ในการเคารพถึงสิ่ งที่ได้มาจากการเจรจาในเชิงการค้า ยังเป็นการทาลายโอกาสของ
สินเชื่ออันจะพึงหาได้ เนื่องมาจากความคุ้มครองสิทธิในหลักประกันนั้ นลดน้อยลง ค่าตอบแทนใน
การให้สินเชื่ออาจจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะชดเชยกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น กฎหมายล้มละลายของ
บางประเทศที่ ให้ ข้อ ยกเว้น ส าหรับ การด าเนิน คดี โดยเจ้ าหนี้ มีป ระกั นจากการพั กการดาเนิน คดี
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเจรจาก่ อ นเริ่ ม ด าเนิ น คดี ระหว่างตั ว ลู ก หนี้ แ ละบรรดาเจ้ าหนี้ เพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ
ข้อตกลงว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อเป็นทางเลือกสาหรับการพักการดาเนินคดี39
3.1.5 ลาดับการชาระหนี้ของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย
ในหลายประเทศได้ยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันในการได้รับชาระหนี้จากเงินที่
ได้จากการขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นก่อนจนคุ้มจานวนหนี้ แต่ในบางประเทศได้มีกาหนด
ข้ อ จ ากั ด สิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ ห ลั ก ประกั น ลอย (Floating Charge) ซึ่ ง จะก าหนดให้ ได้ รั บ ช าระหนี้
ภายหลังจากการชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีล้มละลาย และหนี้บุริมสิทธิสามัญ40
แต่อย่างไรก็ตามแม้เจ้าหนี้มีประกันทั่ วไปจะไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ น คดีโดยตรงและโดยอ้อมก็ตาม แต่เจ้าหนี้มีประกันต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายหากผู้แทนในคดี
ล้มละลายมีค่าใช้จ่ายจากการรักษาทรัพย์สินที่มีภ าระผู กพันหรือกรณี เกี่ยวกับการสนับสนุนทาง
การเงินภายหลังการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายซึ่งกระทบส่วนได้เสียของเจ้าหนี้มีประกันโดยตรง
จึงต้องมีความชัดเจนและได้รับอนุมัติจากเจ้าหนี้มีประกัน41
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีล้มละลาย เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในลาดับก่อนเจ้าหนี้ไม่มี
ประกัน เพื่อความมั่นใจถึงการชาระเงินอย่างเหมาะสม
38 Ibid., p.87.
39

Ibid., p.91.

40

Ibid., p.269.
Ibid., p.270.

41
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กฎหมายล้มละลายในหลายประเทศกาหนดให้หนี้บางประเภทได้รับชาระหนี้ก่อน
หนี้ไม่มีประกันและไม่มีสิทธิพิเศษ และหนี้ด้อยสิทธิ ซึ่งหนี้เหล่านี้จะมีที่มาจากเหตุผลทางสังคมและ
ทางการเมือง ซึ่งขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันในการจัดจาหน่ายทรัพย์สินและกระทบต่อเจ้าหนี้ไม่มี
ประกันสามัญทาให้ได้รับ ชาระหนี้น้อยลง การกาหนดลาดับชาระหนี้ในกฎหมายล้มละลายนี้อาจ
ส่งผลให้กระบวนการล้มละลายมีประสิทธิภาพน้อยลง42
ในกรณีที่มีการจัดลาดับชาระหนี้ทั้งในกฎหมายล้มละลายหรือกฎหมายอื่น จะได้รับ
การยอมรับและมีผลในกระบวนการล้มละลาย ต้องระบุลาดับการชาระหนี้ไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
ล้มละลาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายล้มละลายมีความโปร่งใส เจ้าหนี้สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่มีต่อตนได้ล่วงหน้า และเจ้าหนี้ประเมินความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินได้ถูกต้อง43
กฎหมายล้ ม ละลายสมั ย ใหม่ ข องหลายประเทศได้ ล ดจ านวนประเภทของหนี้
บุริมสิทธิลงอย่างมาก เช่นหนี้ภาษี อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการยอมรับได้ของหนี้บุริมสิทธิ
ในขณะที่ อี ก หลายประเทศเริ่ ม มี ก ารเพิ่ ม หนี้ บุ ริ ม สิ ท ธิ ม ากขึ้ น ท าให้ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมาย
ล้มละลายมีความยุ่งยากขึ้น ทาให้เกิดกระบวนการพิจารณาที่ยุ่งยากและซับซ้อน ก่อความไม่เป็น
ธรรม ทั้งการปรับปรุงลาดับของหนี้บุริมสิทธิเหล่านี้ ไม่ได้ทาให้กองทรัพย์สินเพิ่มขึ้น แต่เป็นเพียงการ
โยกย้ายผลประโยชน์ของเจ้าหนี้บางกลุ่มไปยังเจ้าหนี้อีกกลุ่มเท่านั้น และทาให้เจ้าหนี้อีกกลุ่มต้องเสีย
ประโยชน์44
หนี้บุริมสิทธิสองกลุ่มใหญ่ที่เป็นที่นิยม คือ หนี้เกี่ยวกับผลประโยชน์และเงินเดือน
ของลูกจ้าง และหนี้ภาษี ซึ่งหนี้แรงงานส่วนใหญ่มักอยู่เหนือหนี้ภาษีและประกันสังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับ การคุ้มครองพิ เศษที่ให้ แก่ลู กจ้างในด้านอื่นๆภายใต้กฎหมายล้ มละลาย แต่ในบางประเทศก็
กาหนดให้หนี้แรงงานอยู่ในลาดับเดียวกับหนี้ภาษีอากรและประกันสังคม ซึ่งการเป็นหนี้บุริมสิทธิของ
หนี้แรงงานนั้น อาจถูกจากัดแค่จานวนหนี้ในบางช่วงเวลา เช่น หนี้ค่าจ้างสามเดือนก่อนล้มละลาย
เป็นต้น ผ่านกองทุนประกันค่าจ้าง หรือโดยแผนกการประกันภัยที่จัดให้มีแหล่งของเงินทุนต่างหาก
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจในการช าระหนี้ ได้ แ ละกองทุ น เหล่ านี้ ก็ จ ะมารับ ช่ ว งสิ ท ธิต่ อ โดยอาจเป็ น
บุ ริมสิท ธิห รือไม่ก็ได้และในบางประเทศหนี้ของลู กจ้างไม่ได้ถูกจัดในอยู่ในฐานะเจ้าหนี้บุ ริมสิท ธิ
แต่อย่างใด สาหรับหนี้ภาษีอากรได้ถูกกาหนดเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิเพื่อคุ้มครองรายได้สาธารณะ45
3.1.6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดลาดับสิทธิในการได้รับชาระหนี้
ข้ อ เสนอแนะที่ 185 กฎหมายล้ ม ละลายควรจะก าหนดกลุ่ ม เจ้ าหนี้ ที่ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบจากการเริ่มกระบวนการล้มละลาย และการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้กลุ่มนั้นในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ลาดับการรับชาระหนี้ก่อนหลัง
ข้อเสนอแนะที่ 186 กฎหมายล้ มละลายควรจะกาหนดลาดับหนี้ที่ จะได้รับ จาก
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย

42

Ibid., p.270.
Ibid., p.271.
44 Ibid., p.271.
45 Ibid., p.272-273.
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ข้อเสนอแนะที่ 187 กฎหมายล้มละลายควรจะกาหนดให้หนี้ที่ไม่มีประกันได้รับ
ชาระหนี้ในลาดับก่อนน้อยที่สุด กฎหมายควรจะกาหนดกลุ่มของหนี้ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ใน
ลาดับก่อนในกระบวนการล้มละลายอย่างชัดเจน (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะที่ 188 กฎหมายล้ มละลายควรจะกาหนดว่าหนี้ที่ มีป ระกันควรจะ
ได้รับ การช าระหนี้ จ ากทรัพย์ สิ น ที่ เป็นหลั กประกันในกระบวนการชาระบัญ ชีห รือตามแผนฟื้น ฟู
กิจการ ทั้งนี้ภายใต้ห นี้ที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ในลาดับก่อนหนี้ที่มีประกัน (ถ้ามี) หนี้ที่มีสิทธิได้ รับ
ชาระในลาดับก่อนหนี้ที่มีประกันควรจะมีให้น้ อยที่สุด และจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
ล้ มละลาย ถ้าหากมู ล ค่าของทรัพ ย์สิ น ที่ มีภ าระมีไม่เพี ยงพอที่ จะช าระหนี้ให้ แก่เจ้าหนี้ มีป ระกั น
เจ้าหนี้มีประกันอาจเข้าร่วมขอรับชาระหนี้ในฐานที่เป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันตามปกติ
ข้อเสนอแนะที่ 189 กฎหมายล้มละลายควรจัดลาดับหนี้ที่นอกเหนือจากหนี้ที่มี
ประกันไว้ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
(2) หนี้บุริมสิทธิ
(3) หนี้สามัญ
(4) หนี้ด้อยสิทธิ
ข้อเสนอแนะที่ 190 กฎหมายล้ มละลายควรจะกาหนดว่าในกรณี ที่มีเงินที่ เหลื อ
ภายหลังจากการชาระหนี้ทั้งปวงจนเต็มจานวนแล้วจะต้องคืนเงินที่เหลือดังกล่าวให้แก่ลูกหนี้
ข้อเสนอแนะที่ 191 กฎหมายล้ม ละลายควรจะกาหนดไว้เป็นหลั กโดยทั่ วไปว่า
หนี้ที่อยู่ในลาดับเดียวกันจะได้รับชาระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน และจะได้รับชาระจนเต็มจานวนก่อน
หนี้ในลาดับถัดไป

3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลาย
และระบบสิ ทธิข องเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกได้ วางกรอบแนวทางการพิ จารณาคุ้มครองสิ ทธิของเจ้าหนี้ภ ายใต้กฎหมาย
ล้มละลาย ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องเจ้าหนี้มีประกัน โดยอยู่ใน Part A ข้อ A2 ถึง A5 มีสาระสาคัญ
ดังนี้
3.2.1 หลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
หลักการสาคัญของระบบการให้สินเชื่อในปัจจุบัน คือ ความสามารถในการโอนได้
อย่างอิสระอันเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆในความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน (Ownership Interests
Rights) และสิทธิในการใช้ที่ดิน (Land–Use Rights) ตลอดจนการให้ประโยชน์เชิงหลักประกัน (เช่น
การจานองหรือหลักประกัน) แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้ลูกหนี้สามารถขอสินเชื่อ
ได้ง่ายขึ้น ลักษณะสาคัญของระบบการจานองในปัจจุบันประกอบไปด้วย
(1) กฎเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ชัดเจนในการให้ ประโยชน์เชิงหลักประกัน ทุก
รูปแบบในอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจานองหลักประกัน เป็นต้น ไม่ว่าจะด้วยการตกลงหรือโดยผล
ทางกฎหมาย
(2) หลักประกัน ที่เกี่ยวกับ หนี้ของลูกหนี้ที่ มีต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันและ
อนาคต และระหว่างบุคคลทุกประเภท
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(3) กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนของกรรมสิทธิ์ และบุริมสิทธิทกี่ ล่าวอ้างสิทธิหรือประโยชน์ใน
ทรัพย์สินเดียวกัน เพื่อที่จะจากัดบุริมสิทธิเหนือหลักประกันหรือทาให้เหลือน้อยที่สุด
(4) วิ ธี ก ารใน การบ อกก ล่ า วล่ ว งห น้ า รวมถึ ง ระบ บ ใน การลงท ะเบี ยน
ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารประกาศอย่ า งชั ด เจนเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง การมี อ ยู่ ข องหลั ก ประกั น ที่ มี ต่ อ เจ้ า หนี้
ผู้ซื้อและสาธารณชน โดยให้มีรายจ่ายที่น้อยที่สุด46
จากหลักการดังกล่าว ธนาคารโลกได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมาย
ของประเทศไทยในเรื่องการล้ มละลายและสิ ท ธิของเจ้าหนี้ และจัดท ารายงาน Report on the
Observance of Standards and Codes (รายงาน ROSC) โดยพิจารณาตามประเด็นดังกล่าวแล้ว
มี ค วามเห็ น ว่ า ประเทศไทยมี ก ลไกทางกฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การดั ง กล่ า วเป็ น อย่ า งดี
(Observed)
3.2.2 หลักประกันทีเ่ ป็นสังหาริมทรัพย์
ระบบการให้สินเชื่อในปัจจุบันควรต้องส่งเสริมรูปแบบและธุรกรรมการให้สินเชื่อที่
ทั น สมั ย ในทุ ก รูป แบบ รวมถึ งสนับ สนุ น ให้ มี การน าสั งหาริม ทรัพ ย์ ม าใช้ เป็ น หลั ก ประกัน สิ น เชื่ อ
เพื่อลดต้น ทุน ของการกู้ยื มหรื อ สิ นเชื่อ นั้น ระบบการทาธุรกรรมที่ป ลอดภั ยนั้ นจะสามารถทาให้
คู่สัญญาให้หลักประกันในรูปแบบสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะที่สาคัญต่อไปนี้
(1) กฎเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ชัดเจนในการสร้าง การรับรู้ และการบังคับ
หลักประกันที่มีเหนือสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยความตกลงหรือผลทางกฎหมาย
(2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลหลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะจับต้องได้หรือ
จับต้องไม่ได้ (เช่น อุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ บัญชีเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ ลูกหนี้ทางการค้า สินค้า
ที่ส่ งผ่านแดน ทรัพย์ สิน ทางปั ญญารวมถึงรายได้ ดอกผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของ
ทรัพย์สินทางปัญ ญานั้นด้วย) รวมไปถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้มาภายหลังและในอนาคตอีก
ด้วย (รวมถึงสินค้าที่จะผลิตหรือได้มา) ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด ทั้งที่เป็นประโยชน์ที่อาจถือครองได้และ
ไม่อาจถือครองได้
(3) หลักประกัน ที่เกี่ยวกับหนี้ของลูกหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่า จะในปัจจุบันหรือใน
อนาคต และระหว่างบุคคลทุกประเภท
(4) วิ ธี ก ารใน การบ อกกล่ า วล่ ว งห น้ า รวมถึ ง ระบ บ ใน การลงท ะเบี ยน
ซึ่งจะต้องมีการประกาศอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงการมีอยู่ของหลักประกันที่มีต่อเจ้าหนี้ ผู้ซื้อและ
สาธารณชน โดยให้มีรายจ่ายที่น้อยที่สุด
(5) กฎเกณฑ์ ที่ ชัด เจนของบุ ริมสิ ท ธิ ที่ กล่ าวอ้ างสิ ท ธิห รือประโยชน์ ในทรัพ ย์สิ น
เดียวกัน เพื่อที่จะจากัดซึง่ บุริมสิทธิเหนือหลักประกันหรือทาให้เหลือน้อยที่สุด47
จากหลักการดังกล่าว ธนาคารโลกได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมาย
ของประเทศไทยในเรื่องการล้มละลายและสิทธิของเจ้าหนี้ และจัดทารายงาน ROSC โดยพิจารณา
ตามประเด็นดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ากลไกทางกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
หลั กการดังกล่าว (Materially Not Observed) โดยเห็ น ว่า กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ หลั กประกันเหนื อ
สังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยไม่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจการค้าสมัยใหม่ ถึงแม้ว่าในระยะหลังจะมี
46
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การผ่อนปรนเงื่อนไขในการครอบครองสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นเรื่อง
ที่ค่อนข้างลาบากในทางปฏิบัติที่จะนาสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ความจริงแล้วแม้จะมีกลไก
วิธีการที่จ ะถือว่าผู้ รับ หลักประกันได้ครอบครองทรัพ ย์สิ นหลั กประกันตามเงื่อนไขกฎหมายเรื่อง
การจานา แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนกลไกสินเชื่อที่เติบโตมากขึ้น
ส่วนการจานองสังหาริมทรัพย์นั้นมีกลไกที่แตกต่างกระจัดกระจายในบทบัญญัติ
ของกฎหมายหลายเรื่อง ด้วยรูปแบบคล้ายกับการจานองที่ดิน เช่น การจานองเครื่องจักร แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วการจานองเครื่องจักรค่อนข้างซับซ้อนและเกิดภาระเกินจาเป็น จึง ไม่เป็นที่นิยม และด้วย
ความหลากหลายของกลไกทาให้ระบบการจดทะเบียนจานองมีหลายระบบกระจัดกระจายกันไปด้วย
เจ้ าหนี้ ต้อ งตรวจสอบหลั กประกัน จากระบบการจดทะเบีย นหลั ก ประกั น หลายแห่ ง นอกจากนี้
สินทรัพย์สาคัญและมีมูลค่าสูง เช่น อากาศยาน เป็นต้น ไม่มีกลไกในการสร้างหลักประกันโดยใช้
ทรัพย์สินดังกล่าว
นอกจากนี้ กลไกตามกฎหมายไทยจ าเป็ น ต้ อ งบ่ งชี้ ตัว ทรัพ ย์ สิ น ที่ จ ะน ามาเป็ น
หลักประกันด้วย จึงเป็นไปได้ยากที่จะนาสินทรัพย์จาพวกวัตถุดิบ สินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้า
มาเป็นหลักประกัน และเป็นไปไม่ได้ที่จะนาสินทรัพย์ในอนาคตมาเป็นหลักประกัน อีกทั้งไม่สามารถ
สร้างกลไกการให้หลักประกันเพียงครั้งเดียวเพื่อครอบคลุมทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ
กิจการได้
ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด และอุ ป สรรคของการให้ ห ลั ก ประกั น ด้ ว ยสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่
ในปัจจุบัน ในทางปฏิบัติ ธนาคารและสถาบันการเงินไม่ถือว่าหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์นี้จะ
ช่วยลดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อได้ เว้นแต่เป็นการจานาสิทธิในพันธบัตรหรือหุ้นทุนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
จากปั ญ หาการให้ ห ลั ก ประกั น ด้ ว ยสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องประเทศไทยข้ า งต้ น
ตามรายงานของธนาคารโลกได้เสนอแนะให้ประเทศไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สร้างกลไกการนา
สังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน โดยมีเป้าหมายสาคัญในการสร้างระบบการให้หลักประกันแบบ
ระบบเดี ย วเพื่ อ รวมศู น ย์ ในการจดทะเบี ย นและตรวจสอบ โดยผู้ รั บ หลั ก ประกั น ไม่ จ าเป็ น ต้ อ ง
ครอบครองหลักประกัน และสินทรัพย์ที่จะนามาเป็นหลักประกันนั้นไม่จาเป็นต้องบ่งตัวทรัพย์ได้ก็ได้
และควรกาหนดกลไกการให้ห ลักประกันแบบครอบคลุมสินทรัพย์ทั้งหมดหรือสิ นทรัพย์บางส่ วน
บางกลุ่มของผู้ให้หลักประกัน ก็ได้ โดยกาหนดกรอบอย่างกว้างของกลุ่มสิ นทรัพย์ของกิจการที่จะ
น ามาเป็ น หลั ก ประกั น เช่ น หลั ก ประกั น เหนื อ สิ ท ธิ ในลู ก หนี้ ก ารค้ า หรือ สิ น ค้ าคงคลั ง เป็ น ต้ น
และสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า เช่น เครื่องจักรบางประเภท เป็นต้น ควรจะกาหนดเงื่อนไขในการระบุ
หรือบ่งชี้ตัวสินทรัพย์จากเลขรหัสเครื่องจักรหรือด้วยวิธีการอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มความ
คุ้มครองให้แก่เจ้าหนี้
กระบวนการจดทะเบี ย นเป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จ ะเป็ น หลั ก ฐานรั บ รองการให้
หลักประกัน แต่กระบวนการนั้นต้องง่ายและรวดเร็ว และจะต้องมีกระบวนการบังคับหลักประกันที่มี
ประสิทธิภาพด้วย และหากสามารถสร้างและใช้กลไกเหล่า นี้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วย
เพิ่มพูนช่องทางให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงสินเชื่อ และช่วยพัฒนาภาพรวมของระบบ
เศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี
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3.2.3 ระบบการจดทะเบียน
ในการจดทะเบียนสิทธิของทรัพย์สิน และหลักประกันในอสังหาริมทรัพย์และของ
ผู้กู้นั้น ควรต้องมีระบบการจดทะเบียนที่ประหยัด โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันต้องมี
วิธีก ารในการบอกกล่ าวถึ งการมี อ ยู่ ข องหลั ก ประกั น ในสั งหาริม ทรัพ ย์ ข องผู้ กู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประหยัดและโปร่งใสด้วย ระบบการจดทะเบียนจะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีราคาไม่แพงในการที่
จะบันทึกข้อมูลและค้นหาการจดทะเบียน และควรจะต้องมีความปลอดภัย48
(1) การจดทะเบียนที่ดินและจานอง โดยปกติกระทาโดยการบันทึก ติดไว้ในทาง
ทะเบียน โดยส่วนที่ติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวรและส่วนประกอบของที่ดินนั้นอาจถือว่าเป็นส่วนของ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันด้วย การจดทะเบียนที่ดินและจานอง ปกติแล้วกระทาในเขตอานาจศาล
หรือพื้นที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ โดยแนวคิดแล้ว ระบบดังกล่าวจะต้องมีลักษณะที่สามารถค้นหาได้
ด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นระบบที่เชื่อมโยงถึงกันได้
(2) การจดทะเบียนหลักประกัน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ควร
ต้องเป็นระบบที่ใช้ได้ทั่วไป มีระบบการจัดเก็บเอกสาร ที่มีการจัดเรียงตามชื่อของธุรกิจหรือกิจการ
ซึ่งโดยความคิดแล้ ว หน่ว ยงานที่รับจดทะเบียนควรตั้งอยู่ในเขตอานาจหรือ เขตพื้นที่ที่นิติบุคคล
เหล่านั้นได้จัดตั้งขึ้น
(3) การจดทะเบียนแบบเฉพาะ การจดทะเบียนแบบเฉพาะจะมีประโยชน์สาหรับ
ทรัพย์สินบางประเภท เช่น อากาศยาน เรือ ยานพาหนะและทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท เช่น
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ เป็นต้น
จากหลักการดังกล่าว ธนาคารโลกได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมาย
ของประเทศไทยในเรื่องการล้มละลายและสิทธิของเจ้ าหนี้ และจัดทารายงาน ROSC โดยพิจารณา
ตามประเด็นดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ากลไกทางกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
หลักการดังกล่าว (Materially Not Observed) โดยเห็นว่า แม้กรมที่ดินจะมีระบบการจดทะเบียน
ที่มีความโปร่งใสและคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการจัดการสาหรั บหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม
แต่เนื่องจากยังไม่มีกลไกการให้หลักประกันด้วยสังหาริมทรัพย์สาหรับธุรกรรมสมัยใหม่ จึงทาให้ไม่มี
ระบบการจดทะเบียนสาหรับหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย
จากปั ญ หาดั งกล่ าว ตามรายงานของธนาคารโลกได้ เสนอแนะให้ ป ระเทศไทย
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายในเรื่ อ งการให้ ห ลั ก ประกั น ด้ ว ยสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ งระบบ
การจดทะเบียนหลักประกันดังกล่าวด้วย โดยระบบจดทะเบียนควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการจดแจ้งเป็น
หลัก เพื่อการจดทะเบียนหลักประกันนั้นสามารถจัดการได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และใช้
วิธีการจดทะเบี ย นผ่ านระบบอินเตอร์เน็ตได้ และระบบทะเบียนนี้ควรรวมศูนย์อยู่ที่เดียวและให้
สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ จ ากชื่ อ ของผู้ ให้ ห ลั ก ประกั น ทั้ งนี้ อาจให้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล เพื่ อ บ่ งชี้
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้หากเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และระบบทะเบียนควรให้บริการจด
ทะเบียนและค้นหาข้อมูลหลักประกันแก่ผู้มีส่วนได้เสียในราคาที่ต่า นอกจากนี้ ควรพิจารณาเพิ่มเติม
ระบบทะเบียนพิเศษสาหรับอากาศยานเพราะเป็นกลไกที่มีประโยชน์สาหรับกิจการสายการบินและ
สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อแก่กิจการดังกล่าว โดยระบบทะเบียนอากาศยานนี้ในหลายประเทศจะให้
บริหารจัดการโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบิน
48
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3.2.4 ระบบการบังคับคดีเชิงพาณิชย์
(1) การบังคับหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ระบบสินเชื่อจะต้องได้รับการสนับสนุนโดย
กลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ เพื่อสิทธิในการได้รับชาระหนี้
ของเจ้ า หนี้ โดยวิ ธี ก ารทางศาล หรื อ การระงับ ข้ อ พิ พ าทนอกศาล ภายในขอบเขตที่ เป็ น ไปได้
ระบบกฎหมายในประเทศควรจัดให้มี กลไกทางฝ่ายบริหาร หรือวิธีดาเนินการที่กระชับสาหรับการ
เรียกเก็บหนี้
(2) การบั ง คั บ หนี้ ที่ มี ห ลั ก ประกั น ระบบการบั ง คั บ ควรจะต้ อ งมี วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเชื่อถือได้ (ทั้งในศาลและนอกศาล) เพื่อบังคับหลักประกันเหนือ
ทรั พ ย์ สิ น นั้ น นอกจากนั้ น วิ ธีการบั งคั บ ควรให้ มี การเปิ ด เผยและตรวจสอบได้ ทั น ที เพื่ อให้ ราคา
ทรัพย์สินมีมูลค่าสูงขึ้นมาตามราคาตลาด49
จากหลักการดังกล่าว ธนาคารโลกได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมาย
ของประเทศไทยในเรื่องการล้มละลายและสิทธิของเจ้าหนี้ และจัดทารายงาน ROSC โดยพิจารณา
ตามประเด็นดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่ากลไกทางกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
หลักการดังกล่าว (Materially Not Observed) โดยเห็นว่า แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒ นาระบบ
การบังคับคดีมากขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ โดยกระบวนการบังคับชาระหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนั้นมีความ
ซับ ซ้อนและเปิ ดช่องให้ มีการใช้กลไกในการประวิงคดี กระบวนการบังคับหลักประกันที่เป็นการ
จานองนั้ น ก็มีความซับ ซ้อนและเงื่อนไขที่ ให้ ยึดหลั กประกัน หลุ ด เป็น สิ ท ธิข องผู้ รับ จานองนั้ นก็ มี
เงื่อนไขที่มากจนเกินไป อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกรมบังคับคดีแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาในการ
บังคับคดีเพื่อชาระหนี้ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันนั้น ร้อยละ 70 ของคดีทั้งหมดสามารถ
ดาเนินการเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน 18 เดือน
จานวนเงินที่เจ้าหนี้จะได้รับจากการบังคับคดีนั้นค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในคดีที่
เป็นการบังคับจานองเอากับเครื่องจักร (ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้เพียงร้อยละ 10 – 20 ของจานวน
หนี้เท่านั้น ) ซึ่งการบั งคับ จานองเอากับอสังหาริมทรัพย์นั้นเจ้าหนี้มีโอกาสได้รับชาระหนี้ม ากกว่า
เนื่องจากราคาตลาดของที่ดินที่สูงขึ้น ในขณะที่สังหาริมทรัพย์นั้นมีปัจจัยจากการเสื่อมราคาเป็น
ปัจจัยหลักที่ทาให้อัตราการได้รับชาระหนี้ค่อนข้างต่า
ปัญหาสาคัญประการหนึ่งที่เกิดกับกระบวนการบังคับคดีมาจากการเปิดช่องให้มี
การโต้แย้งคาพิพากษาไปยังศาลสูงได้ถึง 2 ชั้นศาล และขาดการบังคับตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
ในทัน ทีที่มีคาพิพากษา จึงเป็ น การง่ายส าหรับลู กหนี้ที่จะประวิงกระบวนการบังคับคดี ส่ งผลให้
สถาบั น การเงิน ต้องตัดสิน ใจยอมเจรจากับลูกหนี้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยยอมสูญ เสี ยกาไร
บางส่วนที่แน่นอนและยอมรับได้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่มากกว่า เนื่องจากระยะเวลาที่เนิ่นนาน
ออกไปในการบังคับคดีย่อมส่งผลต่อมูลค่าของหลักประกันที่อาจลดลงกับต้นทุนของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
จากการขาดประโยชน์การใช้เงินนั้น
จากปัญหาดังกล่าว ตามรายงานของธนาคารโลกได้เสนอแนะให้ประเทศไทยวาง
กลไกการบังคับคดีเอากับหลักประกันได้ในทันทีเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้จากสินทรัพย์ดังกล่าว
มากที่สุดตามกลไกราคาของสินทรัพย์นั้น และควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับคดีเพื่อ
จากัดสิทธิในการอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้น นอกจากนี้ควรสร้างกลไกให้บังคับคดี
49

Ibid., p.12.
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เอากั บ หลั ก ประกั น ที่ เป็ น สั งหาริ ม ทรั พ ย์ ได้ โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาล โดยเพิ่ ม เติ ม ไว้ใน
กฎหมายเกี่ยวกับ หลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีการปรับปรุง เพื่อลดความเสียหายจาก
การเสื่อมราคาของหลักประกันให้น้อยที่สุด

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.3.1 เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น และบุ ริ ม สิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ ใ นกฎหมายล้ ม ละลายของ
ประเทศญี่ปุ่น
(1) ประเภทของบุริมสิทธิของเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น
บุ ริม สิ ท ธิต ามประมวลกฎหมายแพ่ งของญี่ ปุ่ น แบ่ งออกได้เป็ น บุ ริมสิ ท ธิส ามั ญ
(General Statutory Lien) ซึ่ งได้ ก าหนดไว้ ทั้ ง หมด 4 ประเภท ได้ แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ประโยชน์
ร่วมกัน ของเจ้ าหนี้ ทั้งหลาย, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าปลงศพของลู กหนี้ห รือบุคคลที่ลูกหนี้ต้องให้การ
สนับสนุนตามกฎหมาย และ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวันของลูกหนี้และบุคคลในสกุล
ของลูกหนี้ที่ต้องอุปการะรวมไปถึงคนใช้ของลูกหนี้ ซึ่งนับถอยหลังขึ้นไปหกเดือน50
ส าหรั บ บุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศษเหนื อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Special Statutory Liens over
Movables) ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่ได้รับชาระหนี้จากสังหาริมทรัพย์โดยตรง กฎหมายได้กาหนดไว้
ทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และหนี้ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเช่า ซึ่งจะมีสิทธิ
เหนื อสั งหาริ มทรัพ ย์ ที่อยู่ บ นที่ ดิน หรืออยู่ในโรงเรือนบนที่ ดินที่ให้ เช่าหรือสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใน
โรงเรือนกรณีที่ให้เช่าโรงเรือน, มูลค่าพักอาศัยในโรงแรมให้มีบุริมสิทธิอยู่เหนือสัมภาระที่แขกได้มา
ทิ้งไว้ในโรงแรม, มูลรั บขนคนโดยสารหรือของ, มูลรักษาสังหาริมทรัพย์, มูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์,
มูลค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้พันธุ์ หรือปุ๋ย, มูลค่าแรงงานกสิกรรมซึ่งอยู่เหนือดอกผลอันเกิดแก่แรงงานนั้น
และมูลค่าแรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่เหนือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากแรงงานของบุคคลนั้น51
และสุ ดท้ ายคือบุ ริมสิ ท ธิเหนื ออสั งหาริมทรัพ ย์( Special Statutory Liens over
Immovable Properties) กฎหมายได้กาหนดไว้จานวน 3 ประเภท ได้แก่ มูลรักษาอสังหาริมทรัพย์
มูลจ้างทาของเป็นการงานขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์ และมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์52
สาหรับหนี้ภาษีอากรถือเป็ นหนี้ที่มีความสาคัญ National Tax Collection Law
จึงกาหนดให้หนี้ภาษีอากรมีสิทธิได้รับชาระก่อนหนี้ประเภทอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ภาษีมีอานาจบังคับ
ช าระหนี้ ได้ เอง เว้น แต่ ในกรณี ที่ เอกชนรายใดมี สิ ท ธิในหลั ก ประกั น ก่ อ นครบก าหนดช าระภาษี
ตามกฎหมาย53
(2) สิทธิในการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย
ตามพระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นได้ให้นิยามของสิทธิในการได้รับ
ชาระหนี้เป็นพิเศษ (Rights of Separate Satisfaction) หมายความถึงสิทธิของบุคคลที่มีบุริมสิทธิ
พิ เศษ สิ ท ธิ ในทางจ าน า และจ านอง ซึ่ ง มี อ ยู่ เหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ในขณะที่ มี ก ารเริ่ ม ต้ น
50

นพรัตน์ เนียมคล้าย, “เจ้าหนีบ้ ุริมสิทธิในกฎหมายล้มละลาย”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.117.
51 เพิ่งอ้าง, น.117-118.
52 เพิ่งอ้าง, น.119.
53 เพิ่งอ้าง, น.117.
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กระบวนการล้มละลาย54 โดยเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิประเภทนี้ สามารถบังคับชาระหนี้ได้เองภายใต้สิทธิ
ของตนโดยไม่จาต้องเข้าร่วมในกระบวนการล้มละลาย 55 และในกฎหมายล้มละลายนั้นยังกาหนดให้
สิทธิยึดหน่วง (Right of Retention) ตามประมวลกฎหมายพาณิชย์และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมี
สถานะเป็นบุริมสิทธิพิเศษด้วยเพื่อประโยชน์ตามกฎหมายล้มละลาย 56 โดยถือเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
พิเศษในลาดับหลังบุริมสิทธิพิเศษและจานากับจานอง57 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายล้มละลายของประเทศ
ญี่ปุ่นจึงให้การยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริม สิทธิพิเศษมากกว่ากฎหมายล้มละลายของประเทศ
ไทย โดยให้ ถือว่าเจ้าหนี้ ผู้ทรงบุ ริมสิทธิพิเศษทุกประเภทมีส ถานะอย่างเดียวกับเจ้าหนี้มีประกัน
นั้นเอง
อย่างไรก็ดี แม้เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิได้รับชาระหนี้เป็นพิเศษจะสามารถบังคับตามสิทธิ
ของตนได้โดยไม่ถูกกระทบจากกระบวนการล้มละลายก็ตาม แต่หากทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้บังคับสิทธิ
นั้น มีประโยชน์ ต่อเจ้าหนี้ ทั้งหลายในกระบวนการล้มละลายแล้ ว ผู้ จัดการทรัพย์ สิ นสามารถที่จะ
จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้ โดยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิปฏิเสธการขายแต่อย่างใด 58 เมื่อผู้จัดการทรัพย์สิน
ได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดโดยยื่นคาร้องต่อศาลและให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการคัดค้าน
คาร้องนั้นแล้ว รวมทั้งทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกจาหน่ายโดยปลอดภาระผูกพันได้ แต่อย่างไรก็ดี
เงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนามาชาระให้แก่เจ้าหนี้ประเภทนี้ก่อนส่วนที่เหลือจึง
นาเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ล้มละลายต่อไป 59 และในกรณีของสิทธิยึดหน่วงนั้น หากผู้จัดการ
ทรัพย์สินเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจาเป็นต่อการดาเนินกิจการของลูกหนี้หรือทาให้มูลค่าของ
กองทรัพย์สินลูกหนี้ สูงขึ้น ผู้จัดการทรัพย์สินอาจชาระหนี้แก่ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงและนาทรัพย์สิน
ดังกล่าวเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป60
นอกเหนือจากสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิพิเศษแล้ว กฎหมายล้มละลายได้กาหนด
สิทธิเรียกร้องบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายซึ่ง สามารถบังคับชาระได้ทันที
ตามก าหนดช าระโดยไม่ ต้ อ งผ่ า นกระบวนการล้ ม ละลายแต่ อ ย่ า งใด 61 ได้ แ ก่ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ ง
ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินคดีเพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ทั้งหลาย สิทธิเรียกร้องในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดการ จาหน่าย และแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย สิทธิเรียกร้องในหนี้ภาษีอากรอันเกิดขึ้น
ก่อนการเริ่มต้นคดีล้ มละลายและถึงกาหนดชาระไม่เกิน 1 ปี สิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกี่ยวกับการ
ด าเนิ น การของผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิเรีย กร้อ งในหนี้ อั น เกี่ ย วกั บ การจั ด การงานนอกสั่ งหรื อ
ลาภมิควรได้ซึ่งเกิดต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้ภายหลังเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย สิทธิเรียกร้อง
ในหนี้อันเกี่ยวกับการกระทาในกรณีฉุกเฉินของผู้รับมอบอานาจหรือตัวแทน ที่การมอบอานาจหรือ
การเป็นตัวแทนได้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งเกิดขึ้นต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้ภายหลังเริ่มต้นกระบวนการ
ล้มละลาย สิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากการที่ผู้จัดการทรัพย์สินปฏิเสธการปฏิบัติ ตามสัญญาที่
ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องชาระหนี้ และสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่เกิดจากการที่ผู้จัดการทรัพย์สินปฏิเสธสิทธิ
54

Japan Bankruptcy Act, Article 2 paragraph 9.
Japan Bankruptcy Act, Article 65 Paragraph 1.
56 Japan Bankruptcy Act, Article 66 paragraph 1.
57 Japan Bankruptcy Act, Article 66 paragraph 2.
58 Japan Bankruptcy Act, Article 184 paragraph 2.
59 Japan Bankruptcy Act, Articles 186-187.
60 Japan Bankruptcy Act, Articles 192.
61 Japan Bankruptcy Act, Articles 2 paragraph 7.
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ตามสัญญา62 รวมไปถึงสิทธิเรียกร้องในค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เกิดจากการเลิกจ้างของลูกหนี้ซึ่ง
จากัดไม่เกิน 3 เดือน ก่อนเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ด้วย63
สาหรับเจ้าหนี้บุริมสิทธิประเภทสามัญนั้น กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น
ไม่ได้กาหนดให้มีฐานะอย่างเจ้าหนี้มีประกันแต่อย่างใด เพราะนิยามของสิทธิในการได้รับชาระหนี้
เป็นพิเศษนั้น ระบุเจาะจงเฉพาะบุริมสิทธิพิเศษเท่านั้น แต่กฎหมายมิได้ละเลยต่อการคุ้มครองเจ้าหนี้
ผู้ ท รงบุ ริ ม สิ ท ธิ ดั งกล่ าว โดยยั งคงให้ มี สิ ท ธิได้ รั บ ช าระหนี้ ก่ อ นสิ ท ธิ เรีย กร้อ งอื่ น ได้ โดยถื อ เป็ น
สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งที่ อ าจได้ รั บ ช าระหนี้ ก่ อ น (Preferred Bankruptcy Claim) ทั้ ง นี้ สิ ท ธิ ข องเจ้ าหนี้
ดังกล่าวยังคงเป็นไปตามลาดับที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายพาณิชย์ และ
กฎหมายอื่นๆ ตามเดิม64 แต่มีเพียงสิทธิเรียกร้องในหนี้จากการจ้างแรงงานและสิทธิเรียกร้องในหนี้
ภาษี บ างส่ ว นตามระยะเวลาที่ กาหนดเท่านั้น ที่ถูกถือเป็ นค่ าใช้จ่ายในกระบวนการล้ มละลายซึ่ ง
สามารถบังคับชาระหนี้ได้ทันทีดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ส่วนหนี้จากการจ้างแรงงานและหนี้ภาษี
อากรที่มากกว่าเงื่อนไขดังกล่าวก็อาจขอรับชาระหนี้อย่างเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญได้ก่อนเจ้าหนี้อื่น
3.3.2 สิทธิในหลักประกันลอย (Floating Charge) ของเจ้าหนี้ในกระบวนการ
ล้มละลาย
ในเรื่องของหลั กประกัน ลอยนั้น ประเทศญี่ ปุ่ น ไม่มี กฎหมายรับ รองเรื่องการใช้
หลักประกันลอยแต่อย่างใด แต่มีความเป็นไปได้ที่จะให้มีการใช้สิทธิที่จะได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้
การค้า (Account Receivable) และสินค้าคงคลัง (Inventories) ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้
หรือทรัพย์สินที่อาจได้มาในอนาคตเป็นหลักประกันได้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปได้ตามกฎหมาย โดย
จะต้องระบุทรัพย์สิน หรือสิ่งที่เป็นหลักประกัน ได้ชัดเจน 65 ยกตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง
ของประเทศญี่ปุ่นเปิดช่องให้มีการจานาสิทธิเรียกร้องได้ โดยมิได้กาหนดเงื่อนไขว่าเฉพาะสิทธิ ซึ่ง
มีตราสารอย่างของประเทศไทย อย่างไรก็ดี กฎหมายกาหนดเงื่อนไขในการจานาสิทธิเรียกร้องไว้ว่า
จะต้องมีการส่งมอบหลักฐานที่ต้องใช้ในการโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้รับจานาด้วย 66 และหากเป็น
สิทธิเรียกร้องที่สามารถระบุชื่อ เจ้าหนี้ (Nominative Claims) ผู้รับจานายังไม่อาจบังคับจานาได้
จนกว่าจะแจ้ งให้ ลู กหนี้ แห่ งสิ ท ธิเรียกร้องนั้น ทราบถึงการจานาสิ ทธิ เรียกร้องนั้น 67 แต่ ห ากสิ ท ธิ
เรียกร้องประเภทที่ชาระหนี้ตามคาสั่ง (Debt Payable to Order) แล้ว การจานาจะมีผลสมบูรณ์
อ้างยันต่อลูกหนี้ได้ต่อเมื่อมีการสลักหลังจานาไว้บนตราสารแห่งหนี้ 68 จึงเห็นได้ว่าการจานาสิทธิ
เรียกร้องที่มีผลยอมรับภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นต้องมีความชัดเจน หรือในกรณีของการ
นาสินค้าคงคลังมาเป็นหลักประกันนั้น ประเทศญี่ปุ่นก็มีกฎหมายพาณิชย์ที่กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจานาสิ่งของในคลังสินค้าเช่นเดียวกับประเทศไทย69
62

Japan Bankruptcy Act, Articles 148.
Japan Bankruptcy Act, Articles 149.
64 Japan Bankruptcy Act, Articles 98.
65 Atsutoshi Maeda, “Japan Survey on: Claw-back of security in insolvency,” Search on 12 January
2015, From http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=03A77D06-AFE0-438F-803A153B8F58B2D5.
66 Japan Civil Code, Article 363.
67 Japan Civil Code, Article 364.
68 Japan Civil Code, Article 365.
69 Japan Commercial Code, Article 597-628.
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อย่ างไรก็ ดี ประเทศญี่ ปุ่ น มี ก ฎหมายว่ าด้ ว ยการน ากิ จ การมาเป็ น หลั ก ประกั น
(Enterprise Hypothecation Law of 1958) ซึ่งเปิดช่องให้ถือเอาทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทจากัด
เป็ น ทรั พ ย์ สิ น หน่ ว ยเดีย วกัน เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้เป็น หลั กประกั นส าหรับการออกหุ้ น กู้
ของบริษัทได้ โดยถือเป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่ง และผู้ทรงสิทธิในหลักประกันที่เป็นกิจการนี้มีสิทธิ
ได้รับชาระหนี้ของตนก่อนเจ้าหนี้อื่นจากทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทในขณะที่มีการบังคับชาระหนี้ 70
ทั้งนี้ บริษัทยังมีสิทธิที่จะนาทรัพย์สิน ต่างๆของบริษัทไปเป็นหลักประกันได้และเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิใน
หลักประกันดังกล่าวอาจมีสิทธิในหลักประกันดีกว่าเจ้าหนี้ที่มีกิจการทั้งหมดเป็นหลักประกัน เว้นแต่
จะมีข้อกาหนดในสัญญาเป็นอย่างอื่น 71 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายในเรื่องนี้แต่ประเทศญี่ปุ่น
ก็มิได้นามาใช้ในธุรกรรมปกติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ ปุ่นเหมือนอย่างประเทศในกลุ่มคอมมอนลอว์
ดังนั้นสถานการณ์ที่จะให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิในการแต่งตั้งหรือกาหนดตัวผู้จัดการทรัพย์สินจึง
เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักและไม่มีความชัดเจนปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น72

3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4.1 เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น และบุ ริ ม สิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ ในกฎหมายล้ ม ละลายของ
ประเทศอังกฤษ
กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษได้นิยามความหมายของเจ้าหนี้มีประกันไว้
หมายความว่า เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลักประกันเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ ได้แก่ จานอง (Mortgage)
ภาระติ ด พั น ในทรั พ ย์ สิ น (Charge) สิ ท ธิ ยึ ด หน่ ว งหรื อ บุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศษ (Lien) หรื อ หลั ก ประกั น
อย่างอื่น73
ทั้งนี้ คาว่าสิทธิยึดหน่วงหรือบุริมสิทธิพิเศษซึ่งในกฎหมายอังกฤษใช้คาว่า “Lien”
นั้น หมายถึงสิทธิเหนื อทรัพย์สินที่บุคคลหนึ่งมีอานาจเรียกร้องเพื่อให้ชาระหนี้จากทรัพย์สินของ
บุคคลอื่นที่มีหนี้สินค้างชาระแก่ตน โดยอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) สิทธิในการยึดหน่วงทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของตน
จนกว่าจะได้รับชาระหนี้ (Legal Lien, Common Law Lien, Possessory Lien) สิทธิประเภท
นี้อาจเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหรือโดยผลของสัญญาก็ได้ ซึ่งในกรณีที่เป็นสิทธิเกิดขึ้นโดยผล
ของสัญญาจะมีลักษณะคล้ายกับการจานา แต่จะแตกต่างกันที่การจานานั้นเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับ
ชาระหนี้เอาจากทรัพย์สินนั้นได้ แต่สิทธิในการยึดหน่วงทรัพย์สินนั้น เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิบังคับชาระหนี้
เอาจากทรัพย์สินดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่าสิทธิในการยึดหน่วงทรัพย์สินของเจ้าหนี้มีลักษณะเป็นสิทธิ
ในเชิงป้องกัน (Right of Defence) 74
(2) สิ ท ธิ โ ดยธรรมในการบั ง คั บ ช าระหนี้ เอาจากทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลอื่ น
(Equitable Lien) สิ ท ธิ ป ระเภทนี้ มี ลั ก ษณะเป็ น สิ ท ธิ เหนื อ ทรัพ ย์ สิ น อย่ างหนึ่ งโดยผู้ ท รงสิ ท ธิ
70

Wilhelm Rohl, History of Law in Japan since 1868, (Koninklijke Brill NV : Leidenm The Netherlands,
2005), p.225-226.
71 Mary E.Hiscock and Kazuaki Sono, “Security Interests and Insolvency in Japan,” The Rabel Journal of
Comparative and International Private Law ,Vol 1, No.4, p.757-783, p.762 (1980).
72 Roman Tomasic, Insolvency Law in East Asia, Ashgate Publishing Limited, (Hampshire : England,
2006), p.50.
73 UK Insolvency Act 1986, Section 248.
74 นพรัตน์ เนียมคล้าย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 50, น.87-88.
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ไม่จาเป็นต้องครอบครองทรัพย์สินที่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งสิทธิก็ได้ และมีอานาจขอให้ศาลบังคับ
ชาระหนี้โดยการขายทรัพย์สินนั้น ได้ ทั้งนี้ การบังคับสิทธิโดยธรรมจะต้องให้ศาลมีคาพิพากษาให้
ลูกหนี้ชาระหนี้ก่อนและอนุญาตให้จาหน่ายทรัพย์สินนั้ นได้ สิทธิโดยธรรมในการบังคับชาระหนี้เอา
จากทรัพย์สินอาจแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท75 ได้แก่
(2.1) สิทธิเหนือทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนในกระบวนการชาระบัญชีเพื่อประโยชน์
ของผู้ทาการแทนผู้จัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือความรับผิดของหุ้นส่วนที่ออกจากห้างซึ่งยังมี
ต่อหุ้นส่วนที่ยังคงอยู่ (Partnership Lien)
(2.2) สิ ทธิของผู้ ขายที่ดินเหนือที่ดินนั้นเพื่อเรียกให้ ชาระราคาที่ดิน (Vendor’s
Lien)
(2.3) สิทธิของผู้ซื้อที่ดินเหนือที่ดินนั้นเพื่อเรียกให้ผู้ขายคืนเงินสืบเนื่องจากการที่ผู้
ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา (Purchaser’s Lien)
(2.4) สิทธิของผู้จัดการทรัพย์สินเหนือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเรียกให้ชาระหนี้
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมค้างชาระ
(2.5) สิทธิเหนือทรัพย์สินที่เกิดจากการรับช่วงสิทธิ (Subrogation) ซึ่งเจ้าหนี้เดิม
เคยมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นมาก่อน
(2.6) สิทธิเหนือทรัพย์สินที่เกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัว
(2.7) สิทธิเหนือทรัพย์สินที่เกิดจากความสาคัญผิด เป็นเหตุให้บุคคลผู้สาคัญผิด
เสี ย ค่ าใช้จ่ ายในการท าให้ ทรั พ ย์ สิ น นั้ นมี มูล ค่าสู งขึ้น โดยเชื่อว่าตนมี สิ ท ธิห รือจะได้ รับ ประโยชน์
ตอบแทนจากทรัพย์สิ นดังกล่าว และเจ้าของทรัพย์ได้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายของ
บุคคลผู้สาคัญผิดนั้น บุคคลผู้สาคัญผิดมีสิทธิเหนือทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่ตนได้เสียค่าใช้จ่ายในการทา
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั้น
(2.8) สิทธิเหนือทรัพย์สินในมูลรักษาทรัพย์ ผู้เสียค่าใช้จ่ายมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ดังกล่าวที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เสียไปได้
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของ Equitable Lien แล้ว จะเห็นได้ว่า สิทธิในการขอให้
ศาลบังคับชาระหนี้เอาจากทรัพย์สินนั้นมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตัวทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี้ จึงมีลักษณะ
อย่างเดียวกับบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินนั้นเอง
ทั้งนี้ เจ้าหนี้มีประกันตามนิยามที่กาหนดไว้ในกฎหมายล้มละลายข้างต้น จึงรวมถึง
เจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ การล้มละลายของลูกหนี้ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้มีประกันในการบังคับ
ชาระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของตน 76 และภายหลังจากการชาระหนี้จากทรัพย์สินอัน
เป็ น หลั ก ประกั น ให้ แ ก่ เจ้ าหนี้ มี ป ระกั น แล้ ว จะต้ อ งน าเงิน ที่ ได้ ม าช าระค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกิ ด จากการ
ดาเนินคดีล้มละลายก่อน77 หลังจากนั้นจึงชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่กฎหมายล้มละลายกาหนดให้มีสิทธิ
ได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ ได้แก่ สิทธิเรียกร้องในหนี้ภาษีอากร และสิทธิเรียกร้องจากการจ้าง
แรงงาน 78 ก่อนจะช าระหนี้ที่เหลือต่อไป อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นส าหรับเจ้าหนี้มีประกันประเภท

75

นพรัตน์ เนียมคล้าย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 50, น.90-91.
UK Insolvency Act 1986, Section 285 (4).
77 UK Insolvency Act 1986, Section 115, 328(1)(2).
78 UK Insolvency Act 1986, Section 175(1), 328(1), 386 and Schedule 6.
76
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หลักประกันลอย ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ได้รับชาระหนี้ภายหลังจากเจ้าหนี้ที่มีสิทธิรับชาระหนี้ก่อน
ตามกฎหมายล้มละลาย79
3.4.2 สิทธิในหลักประกันลอยของเจ้าหนี้ในกระบวนการล้มละลาย
ในปี ค.ศ. 1870 ศาลประเทศอังกฤษได้ยอมรับถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสร้าง
หลักประกันทั่วไปเหนือทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจได้มาในอนาคต โดยลูกหนี้ยังสามารถ
นาทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ดาเนินกิจการได้ตามปกติ80 ซึ่งเป็นหลักประกันลอยนั้นเอง ทั้งนี้ ลักษณะ
ส าคั ญ ของหลั ก ประกัน ลอยจะต้ อ งประกอบด้ ว ยเงื่อ นไขภาระติ ด พั น เหนื อ ทรัพ ย์สิ น ของลู ก หนี้
ในปัจจุบันและอนาคต โดยในเบื้องต้นภาระติดพันดังกล่าวนี้มีอยู่เหนือทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม
มิใช่เหนื อทรัพ ย์สิ น ชิ้น ใดชิ้น หนึ่ งเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ โอกาสแก่ลู กหนี้ในการจาหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ในลักษณะทางธรรมดาการค้าปกติ (Ordinary Course of Business) และใน
เมื่ อ เข้ า เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ภาระติ ด พั น เหนื อ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น จะต้ อ งตกผลึ ก เป็ น รู ป ร่ า งชั ด เจน
(Crystallise) ว่าทรั พ ย์ สิ น ใดที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ภ าระติ ด พั น เป็ น ลั กษณะของการเปลี่ ย นจากรูป แบบ
หลักประกันลอย ให้ เป็ น หลั กประกันแบบคงที่ (Fixed Charge) เหนือทรัพย์สินที่มีอยู่ในเวลานั้น
(Date of Crystallisation)81
ในประเทศอั งกฤษนั้น ลู กหนี้ ที่ จะให้ ห ลั ก ประกั นลอยได้ จากั ดเฉพาะนิ ติ บุ คคล
ประเภทบริษัทจากัดเท่านั้น ส่วนห้างหุ้นส่วนหรือบุคคลธรรมดาไม่อาจให้หลักประกันลอยได้ 82 โดย
มีเงื่อนไขให้ต้องจดทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย Company Act 2006 เพื่อให้มีผลใช้บังคับ
และอ้ า งยั น ต่ อ ผู้ ช าระบั ญ ชี แ ละเจ้ า หนี้ อื่ น ของบริ ษั ท ได้ 83 ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารบั ง คั บ
หลั กประกัน ก็ จ ะต้ องมี การแต่ งตั้งผู้ บั งคับ หลั ก ประกัน (Receiver) ซึ่งอาจแต่ งตั้ งโดยศาลตาม
คาร้องขอของเจ้าหนี้ หรือแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้นั้นเองในกรณีที่มีข้อสัญญากาหนดให้อานาจแก่เจ้าหนี้ที่
จะแต่งตั้งได้เอง หากมีข้อสัญญากาหนดให้เจ้าหนี้สามารถแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันได้เองนั้น ต้อง
อยู่ ภ ายใต้ เงื่อ นไขด้ ว ยว่าต้ อ งไม่ มี ค าสั่ งให้ บ ริห ารจั ด การทรัพ ย์สิ น ของลู ก หนี้ (Administrative
Order) ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่84
ลักษณะของหลักประกันลอยที่สาคัญคือการให้ลูกหนี้สามารถที่จะดาเนินกิจการ
หรือมีการหมุนเวียนทรัพย์สินที่อยู่ในกลุ่มของหลักประกันลอยนั้นได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเกิดขั้นตอนที่
ทาให้ ลูกหนี้ไม่อาจบริห ารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ภ ายใต้หลักประกันลอยนั้นได้อีกต่อไปในลักษณะ
ดาเนินงานตามปกติ (Going Concern) ก็ต้องถือว่าลักษณะของหลักประกันลอยสิ้นผลลงด้วยแม้จะ
ไม่มีการตกลงกาหนดไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการล้มละลายแล้ว
การที่ ศาลมีคาสั่ งตั้งผู้ จั ดการทรัพ ย์สิ น (Administrative Receiver) หรือเมื่อศาลมีค าสั่ งให้ ช าระ
บัญชีบริษัทลูกหนี้ (Liquidation) ย่อมทาให้ลูกหนี้ไม่อาจดาเนินกิจการได้อีกต่อไป และส่งผลให้เกิด
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UK Insolvency Act 1986, Section 175(2)(b).
นพรัตน์ เนียมคล้าย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 50, น.93.
81 Sir Kenneth Cork, Insolvency Law and Practice, (Stationary Office Ltd., 1987), p.344.
82 รชต จาปาทอง, “ปัญหาหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช ...”, (วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.60-61.
83 เพิ่งอ้าง, น.63.
84 เพิ่งอ้าง, น.69-70.
80
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กระบวนการเปลี่ ย นรู ป แบบหลั ก ประกั น ลอยให้ เป็ น หลั ก ประกั น คงที่ (Crystallisation)85 ทั้ งนี้
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน (Receiver) กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบหลักประกัน
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งได้รับหนังสือแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวซึ่งถือเป็นวันที่คาสั่งแต่งตั้ง
ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น มี ผ ลบั ง คั บ 86 ส่ ว นในกระบวนการช าระบั ญ ชี นั้ น วั น ที่ มี ผ ลเปลี่ ย นรู ป แบบ
หลักประกันคือวันที่ศาลมีคาสั่งให้ชาระบัญชี87
กฎหมายล้มละลายได้กาหนดว่าเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลักประกันแบบหลักประกัน
ลอยนั้นไม่อาจใช้สิทธิแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน (Administrative Receiver) ของบริษัทได้ เว้นแต่จะ
เข้าข้อยกเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่กาหนดไว้ ได้แก่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการตลาดทุน การเข้าเป็น
หุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานสาธารณะกับเอกชน หรือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจควบคุม หรือเป็น
กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่กันดาร หรือเป็นกิจการที่ใช้ในกระบวนการขอสินเชื่อใน
วงเงินจานวนมาก กิจการที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน และกิจการบ้านเช่าของเอกชนที่ได้รับการจด
ทะเบี ย น และกิจ การการรถไฟที่ได้รับ ความคุ้มครอง 88 กระบวนการจัดการทรัพ ย์สิ นในรูปแบบ
Receivership ดังกล่าวนั้นจะแตกต่างจากการจัดการทรัพย์สินแบบที่เรียกว่า Administration ซึ่งมี
เป้าหมายในการจัดการทรัพย์สินแบบให้กิจการยังคงดาเนินต่อไป 89 และเป็นช่องทางสาหรับเจ้าหนี้
หลั ก ประกั น ลอยเหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ลู ก หนี้ ในกรณี ดั ง กล่ า ว โดยเจ้ า หนี้ ผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ น
หลักประกันลอยอาจเลือกใช้วิธีการขอให้ศาลมีคาสั่งให้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Administration)
โดยแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน (Administrator)90 ก่อนที่จะมีการตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน (Receiver)91
ทั้งนี้ เหตุในการที่เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันลอยจะร้องขอให้ตั้งผู้ จัดการทรัพย์สินนั้น
จะต้ อ งมี ก ารให้ ห ลั ก ประกั น ลอยโดยท าตราสารกั น ไว้ และมี ข้ อ ความระบุ ในตราสารยอมรั บ
หลักกฎหมายเรื่องอานาจของผู้ทรงสิทธิในหลักประกันลอยในการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายล้มละลาย กับมีใจความแสดงให้เห็นว่าให้อานาจแก่ผู้ท รงสิทธิในหลักประกัน
ลอยในการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินได้ 92 ทั้งนี้ ผู้ทรงสิทธิในหลักประกันลอยอาจร้องขอต่อศาลให้มี
การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วยกระบวนการที่กาหนดไว้เป็นพิเศษ โดยศาลจะมี คาสั่งให้บริหาร
จั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ (Administration Order) โดยไม่ ค านึ ง ว่ า บริ ษั ท ลู ก หนี้ จ ะมี
ความสามารถในการชาระหนี้ได้หรือไม่ 93 และถึงแม้ว่าบริษัทลูกหนี้จะถูกศาลมีคาสั่งให้ชาระบัญชี
ในกระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย ผู้ทรงสิทธิในหลักประกันลอยก็ยังมีสิทธิขอให้ศาลมี คาสั่งให้
บริหารจัดการทรัพย์ สิน ของบริษัทลู กหนี้ได้ และเมื่อศาลมี คาสั่งให้ จัดการทรัพย์สินแล้ว ศาลจะ
เพิกถอนคาสั่งให้ชาระบัญชีและกาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร94
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David Milman and Chris Durrant, Corporate Insolvency: Law and Practice, ( London : Sweet &
Maxwell, 1999), p.121.
86 UK Insolvency Act, s.33.
87 David Milman and Chris Durrant, supra note 85, p.121.
88 UK Insolvency Act, s.72A.
89 UK Insolvency Act, Schedule B1, paragraph (1)(a).
90 UK Insolvency Act, Schedule B1, paragraph 14(1).
91 UK Insolvency Act, Schedule B1, paragraphs 17(b), 39.
92 UK Insolvency Act, Schedule B1, paragraph 14(2).
93 UK Insolvency Act, Schedule B1, paragraph 35.
94 UK Insolvency Act, Schedule B1, paragraph 37.
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ส าหรั บ ล าดั บ ของสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ช าระหนี้ ข องเจ้ า หนี้ มี ห ลั ก ประกั น ลอยนั้ น
เนื่องจากลักษณะของหลักประกันลอยได้ยอมรับให้กิจการยังคงดาเนินต่อไปได้ ดังนั้น หากมีการ
ก่อให้เกิดหลักประกันอย่างอื่นในภายหลังจากการจดทะเบียนหลักประกันลอยแล้ว ต้องถือว่าเจ้าหนี้
มี ป ระกั น เหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม หลั ก ประกั น ลอยแม้ จ ะมี ก ารท าสั ญ ญาหรื อ จดทะเบี ย น
หลักประกันในภายหลัง ก็มีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้หลักประกันลอย เว้นแต่มีข้อตกลงตาม
สัญญากาหนดไว้เป็นอย่างอื่น 95 และจะต้องอยู่ในลาดับหลังจากหนี้ที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนตาม
กฎหมายล้มละลายด้วยดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 96 จึงมีเพียงสิทธิที่ดีกว่าเจ้าหนี้สามัญหรือเจ้าหนี้ด้อย
สิทธิเท่านั้น
ประเด็น ส าคัญ ของหลั กประกั นลอยในกฎหมายล้ ม ละลายของประเทศอั งกฤษ
ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง สืบเนื่องจากการที่หลักประกันลอยนั้นทาให้ลูกหนี้ยังคงบริหารจัดการ
กิจการต่อไปได้ และย่อมส่งผลให้ก่อหนี้เพิ่มเติมได้ในขณะเดียวกัน ดังนั้น หากหลักประกันหรือ
ทรัพ ย์ สิ น ทั้งหมดไม่เพี ย งพอที่ จะช าระหนี้ ให้ แก่เจ้าหนี้ที่มี ห ลั กประกั นลอย ย่อมไม่เป็นธรรมต่อ
เจ้าหนี้สามัญเช่นกัน ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญที่นาไปสู่การเสนอกฎหมายให้เจ้าหนี้หลักประกันลอย
จะต้องแบ่งเงินที่ได้บางส่วนให้สาหรับเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันให้มีโอกาสได้รับชาระหนี้ด้วย 97
ซึ่งหลักการดังกล่าวได้ถูกกาหนดไว้ในกฎหมายล้มละลายให้เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลักประกันลอย
ต้องแบ่งส่วนที่ตนอาจได้รับตามจานวนที่กาหนด (Prescribed Part) เข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้
เพื่อจัดสรรชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกัน98

3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.1 เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น และบุ ริ ม สิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ ใ นกฎหมายล้ ม ละลายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดเงื่อนไขในการพิจารณา
สถานะของสิ ท ธิเรีย กร้ องที่ มีห ลั ก ประกัน กล่ าวคื อ ในกรณี ที่ สิ ท ธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ รายใดมี
หลักประกันเป็นสิทธิหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ ง (Lien) เหนือทรัพย์สินในกองทรัพย์สินของ
ลู ก หนี้ หรื อ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งที่ เจ้ า หนี้ อ าจขอหั ก กลบลบหนี้ กั บ ลู ก หนี้ ต ามกฎหมายล้ ม ละลายได้
ให้ถือว่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่มีหลักประกัน เท่ากับจานวนที่เจ้าหนี้มีผลประโยชน์เหนือทรัพย์สินนั้น
หรือที่อาจขอหักกลบลบหนี้ได้99
สิทธิห รือประโยชน์เหนือทรัพย์สินดังกล่าว (Lien) นั้น กฎหมายล้ มละลายได้ให้
นิยามไว้หมายความว่าภาระผูกพันหรือประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันในการชาระหนี้ 100
คาว่า “Lien” จึงหมายถึงสิทธิหรือผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่มีต่อในทรัพย์สินของลูกหนี้ ทุกรูปแบบ
รวมทั้งสิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ และสิทธิที่จะบังคับชาระหนี้เอาจากทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของลูกหนี้
จึงเป็นความหมายที่กว้างกว่าคาว่า Lien ในกฎหมายของประเทศอังกฤษ เพราะได้รวมถึงทรัพย์สินที่
เป็นประกันการชาระหนี้ทุกประเภทไม่ว่าจะเกิดจากความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม101
95

David Milman and Chris Durrant, supra note 85, p.132.
UK Insolvency Act, s. 172(b)(2).
97 Sir Kenneth Cork, supra note 81, p.347.
98 UK Insolvency Act, Section 176A.
99 11 USC § 506(a)(1).
100 11 USC § 101(37).
101 นพรัตน์ เนียมคล้าย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 50, น.106.
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สิทธิหรือประโยชน์เหนือทรัพย์สิน (Lien) ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเกิดขึ้นของสิทธิในหลักประกัน ได้แก่ สิทธิใน
หลั ก ประกั น จากความยิ น ยอมหรื อ ความสมั ค รใจของผู้ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น (Voluntary Lien /
Consensual Lien) เช่น การจานอง การจานา เป็นต้น กับสิทธิในหลักประกันที่มิได้เกิดจากความ
ยิ น ยอมของผู้ ให้ ห ลั ก ประกั น (Involuntary Lien / Non-Consensual Lien) ซึ่ งอาจเป็ น สิ ท ธิใน
หลักประกันที่เกิดจากคาพิพากษาของศาล (Judicial Lien) หรือโดยผลของกฎหมาย (Statutory
Lien) ก็ได้
ลักษณะของสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จะทาให้เป็นสิทธิเรียกร้องที่มีประกันนั้น อาจเป็น
สิทธิเหนือทรัพย์สินโดยไม่จากัดเจาะจง (General Lien) ก็ได้ หรืออาจเป็นสิทธิเฉพาะต่อทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับหนี้ที่ก่อบุริมสิทธินั้น (Specific Lien) ด้วยเหตุนี้ เจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิทุกประเภทย่อมถือ
เป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ทั้ งนี้ เมื่ อสิ ท ธิเรีย กร้อ งใดถือ เป็ น สิ ท ธิเรีย กร้อ งที่ มีป ระกั น ตามความหมายของ
กฎหมายล้มละลายแล้ว ย่อมมีสิทธิได้รับชาระหนี้จากทรัพย์สินภายใต้หลักประกันก่อน หลังจากนั้น
จึงชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่กฎหมายล้มละลายกาหนดให้มีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นตามลาดับ
ได้แก่ ค่าอุปการะของบุคคลในครอบครัวลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีล้มละลาย หนี้ที่เกิดขึ้น
เป็นทางธรรมดาการค้าของลูกหนี้หลังจากฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายแล้ว หนี้ค่าจ้ าง สิทธิประโยชน์ของ
ลูกจ้าง หนี้ของเกษตรกรและชาวประมง เงินมัดจาของผู้บริโภค หนี้ภาษีอากร หนี้หลักประกันที่
สถาบันการเงินต้องชาระให้หน่วยงานของรัฐ และหนี้อันเกิดจากความรับผิดทางละเมิด สืบเนื่องจาก
การขับขี่รถในขณะมึนเมา102 ก่อนจะจัดสรรเงินที่เหลือชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สามัญต่อไป
3.5.2 สิทธิในหลักประกันลอยของเจ้าหนี้ในกระบวนการล้มละลาย
ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งมีแบบแผนมา
จากประเทศอังกฤษ แต่ก็ไม่เคยยอมรับหลักการในเรื่องหลักประกันลอยโดยตรง เพราะในช่วงที่
ประเทศอังกฤษเริ่มต้นพัฒนาหลั กกฎหมายในเรื่องนี้ คาพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะเป็นไปในแนวทางอย่างเดียวกันที่จะห้ามมิให้ลูกหนี้สร้างหลักประกันผูกพันทรัพย์สินของตนใน
อนาคตได้ อีกทั้งการเปิดช่องให้สร้างหลักประกันผูกพันทรัพย์สินอนาคตย่อมส่งผลให้เกิดการโอนอัน
เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต อย่ างไรก็ดี ความพยายามของนักกฎหมายในการพัฒนารูปแบบและความ
ต้องการของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ที่จะสร้างหลักประกันผูกพันทรัพย์สินที่อาจได้มาในอนาคต จึงนาไปสู่
การร่างกฎหมายเพื่อรับรองหลักการในเรื่องนี้103
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิ ดให้ คู่สั ญ ญาตกลงกันน าทรัพ ย์สิ น ที่ ผู้ ให้
หลักประกันอาจได้มาในอนาคตมาใช้เป็นหลักประกันได้ 104 โดยมีการระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน
ดั ง กล่ า วให้ มี ค วามชั ด เจน 105 โดยลู ก หนี้ นั้ น ยั ง คงสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น
หลักประกันได้106 อย่างไรก็ดี กฎหมายมุ่งเน้นหลักประกันลอยที่เป็นสินค้าคงคลังหรือลูกหนี้ก ารค้า
มากกว่ากิจการ และโดยผลของการนาทรัพย์สินหรือสิ่งที่อาจได้มาในอนาคตมาเป็นหลักประกัน
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11 USC § 507.
“Floating Charge”, Search on 12 January 2015, From http://en.wikipedia.org/wiki/Floating_charge.
104 Uniform Commercial Code, § 9-204.
105 Uniform Commercial Code, § 9-108(b).
106 Uniform Commercial Code, § 9-205.
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กฎหมายล้ ม ละลายจึ งได้ ก าหนดจุ ด ตั ด ของเวลาไว้ชั ด เจนว่ า เมื่ อ ไรก็ ต ามที่ มี ก ารเริ่ม ต้ น คดี ใน
กระบวนการล้มละลายแล้ว ทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังจากนั้นไม่ถือเป็นหลักประกันภายใต้ความตกลง
ที่ลูกหนี้ได้ทาไว้ก่อนการเริ่มต้นคดีในกระบวนการล้มละลาย107
อย่ า งไรก็ ดี มี ข้ อ ยกเว้ น ส าหรั บ กรณี ที่ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ สิ่ ง ของซึ่ ง ได้ ม าแทน
ทรัพย์สินเดิมที่อยู่ภายใต้หลักประกันและได้มาตั้งแต่ก่อนมีการเริ่มต้นคดีในกระบวนการล้มละลาย
แม้ทรัพย์สินที่ได้มาแทนนั้นจะได้มาภายหลังการเริ่มต้นคดีในกระบวนการล้มละลายแล้วก็ถือว่าอยู่
ภายใต้ขอบเขตของหลักประกันลอยดังกล่าวได้ เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม108 แต่ในทางปฏิบัติอาจมีปัญหาที่ต้องตีความว่าทรัพย์สิน ที่ได้มานั้นได้มาแทนทรัพย์
เดิมอันเป็นหลั กประกันหรือไม่ ในคดี In re Inman109 ศาลล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา
พิจารณาแล้วเห็นว่า เงินที่ได้จากการจาหน่ายอาหารในกิจการร้านอาหารนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มา
ภายหลังจากการเริ่มต้นคดีในกระบวนการล้มละลาย มิใช่ทรัพย์ที่ได้มาแทนสินค้าคงคลังของกิจการ
ร้านอาหารแต่อย่างใด เพราะรายได้จากกิจการร้านอาหารมาจากการให้บริการ มิใช่การขายสินค้า
คงคลั ง และในคดี In re Timothy Dean Restaurant & Bar110 ศาลล้ ม ละลายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาตัดสินว่าค่าธรรมเนียมบริการส่งอาหารที่ห้องพักมิได้เกิดจากการจาหน่ายสินค้าคงคลัง
จาพวกอาหารและเครื่องดื่ม
ข้ อ ยกเว้ น อี ก ประการหนึ่ งคื อ กรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ได้ ม าภายหลั ง จากการเริ่ ม ต้ น
ดาเนินคดีล้มละลายกับลูกหนี้นั้นเป็นค่าเช่าทรัพย์สินหรือค่าบริการสืบเนื่องจากการเข้าพักในโรงแรม
รายได้ดังกล่าวให้ถือว่าตกอยู่ภายใต้หลักประกันลอยอยู่ต่อไปเว้นแต่ศาลจะมีคาสั่ งเป็นอย่างอื่นเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม111
กลไกของกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันลอยของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
กระบวนการล้มละลายนั้นมีความน่าสนใจตรงที่การมองถึงกระบวนการเพิกถอนการชาระหนี้อันเป็น
การให้เปรียบเจ้าหนี้ และการเพิกถอนการโอนอันเป็นการฉ้อฉล โดยได้พิจารณาถึงประเด็นปัญหาที่
อาจเกิ ด จากหลั ก ประกั น ลอย เพราะลั ก ษณะของหลั ก ประกั น นั้ น เองที่ จ ะต้ อ งมี ก ารหมุ น เวีย น
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้กลไกที่ใช้ในกรณีปกติไม่ควรนามาปรับใช้เมื่อเรื่องของหลักประกัน
ลอยเข้ามาเกี่ยวข้อง และช่วยให้สิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลั กประกันลอยนี้ได้รับความคุ้มครอง
อย่างสมบูรณ์
ในกรณีที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายใดภายในเวลา 90 วัน
ก่อนมีการยื่นคาร้องในกระบวนการล้มละลาย หรือระยะเวลา 1 ปี ในกรณีที่เจ้าหนี้นั้นเป็นบุคคล
ภายในของลู กหนี้ ผู้ จั ดการทรั พย์สิ น มีอานาจเพิ กถอนการโอนหรือช าระหนี้นั้ นได้ 112 แต่ไม่อาจ
เพิกถอนการโอนหรือชาระหนี้หากเป็นการกระทาอันเป็นทางธรรมดาการค้าปกติของลูกหนี้ 113 หรือ
เป็นไปเพื่อให้หลักประกันเหนือสินค้าคงคลังหรือลูกหนี้การค้าที่ได้ให้ไว้มีผลสมบูรณ์ เว้นแต่จะเป็น
การกระทาอันส่งผลให้ห นี้ของลูกหนี้ที่ มีต่อเจ้าหนี้รายดังกล่าว ณ วันที่มีการเริ่มต้นกระบวนการ
107
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ล้มละลาย สูงเกินกว่ามูลค่าของหลักประกันที่เคยมีอยู่ในช่วงระยะเวลาที่อาจเพิกถอนการโอนได้ 114
ซึ่งกลไกดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เจ้าหนี้มีประกันมักจะถูกโต้แย้งโดยเจ้าหนี้อื่นในกรณีที่เจ้าหนี้
ได้รับชาระหนี้ในระหว่าง 90 วัน ก่อนเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย115
สาหรับกรณีทผี่ ู้จัดการทรัพย์สินมีอานาจเพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือการก่อหนี้ที่
เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริตซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง 2 ปี ก่อนมีการเริ่มต้นคดีในกระบวนการล้มละลาย ก็
คานึงถึงหลักการสาคัญของกฎหมายว่าลูกหนี้จะต้องกระทาไปโดยมีเจตนาปกปิด หรือหน่วงช้า หรือ
ฉ้อฉล หรือทาให้ ได้รับ มูลค่าตอบแทนน้อยกว่ามูลค่าที่เหมาะสม 116 มิใช่คานึงแต่ระยะเวลาเพียง
ประการเดียว

4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมจากหลักกฎหมายต่างประเทศ
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องของเจ้าหนี้บุริมสิทธิ โดยพิจารณา
จากการศึ ก ษาของคุ ณ นพรั ต น์ เนี ย มคล้ าย ในวิ ท ยานิ พ นธ์เรื่ อ ง เจ้ าหนี้ บุ ริ ม สิ ท ธิ ในกฎหมาย
ล้ ม ละลาย ซึ่ งได้ ศึ ก ษาถึ งกฎหมายต่ างประเทศที่ ก าหนดสิ ท ธิข องเจ้าหนี้ บุ ริม สิ ท ธิในกฎหมาย
ล้มละลายไว้อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี
พบว่ า ประเทศฝรั่ ง เศสได้ ก าหนดให้ เจ้ า หนี้ บุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศษถื อ เป็ น เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น ในกฎหมาย
ล้มละลาย117 ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นกาหนดให้เจ้าหนี้จานองและเจ้าหนี้จานาเท่านั้นที่มีสิทธิ
เหนือทรัพย์สิน อัน เป็ น หลั กประกันในกระบวนการล้ มละลาย ไม่มีการกาหนดให้ เจ้าหนี้บุริมสิทธิ
ประเภทใดเป็น เจ้าหนี้ มีประกัน ด้วย แต่ยังคงมีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ทั้งนี้เพราะ
หลักการในเรื่องบุริมสิทธิตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นถือเป็นเพียงบุคคลสิทธิแตกต่าง
จากประเทศอื่นที่ถือเป็นทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินอย่างจานาและจานอง118
ส าหรั บ ประเทศเยอรมนี ค งมี เพี ย งหลั ก เกณฑ์ เรื่ อ งบุ ริม สิ ท ธิ พิ เศษเหนื อ สั งหาริ ม ทรั พ ย์
กระจายตามบทบั ญ ญัติในประมวลกฎหมายแพ่งในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บุริมสิทธิพิเศษของผู้ให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ บุริมสิทธิพิเศษของผู้รับจ้างทาของเหนือสังหาริมทรัพย์ที่ได้สร้างหรือซ่อมแซม และ
บุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศษของเจ้ า ส านั ก โรงแรมเหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ของแขกที่ ม าพั ก อาศั ย ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ส ถานะ
อย่างเดียวกับเจ้าหนี้จานา ซึ่งกฎหมายล้มละลายได้กาหนดให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินในทาง
จานา เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิในภาระผูกพันเหนืออสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ สิทธิของรัฐในการยึดทรัพย์สิน
ลู ก หนี้ ม าช าระหนี้ ภ าษี อ ากร และกรณี ที่ เจ้ า หนี้ ได้ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น แล้ ว แต่ ก าร
ครอบครองทรัพย์ สิ น นั้ น ยั งคงอยู่ กับลู กหนี้ ในกรณี เช่นนี้ เจ้าหนี้ดังกล่าวมีสิท ธิที่จะไม่เข้าร่วมใน
กระบวนการล้มละลายได้ ซึ่งกฎหมายล้มละลายยังได้กาหนดเพิ่มเติมให้เจ้าหนี้บางกลุ่มมีสิทธิเท่า
เทียมกับเจ้าหนี้จานาและอาจไม่เข้าร่วมในกระบวนการล้มละลายก็ได้ เช่น เจ้าหนี้ได้รับมอบการ
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11 USC § 547(c)(5).
Senate Report No.95-989 in Historical and Revision Notes to 11 USC § 547.
116 11 USC § 548(a)(1).
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ครอบครองสังหาริมทรัพย์เพื่อประกันการชาระหนี้ ผู้ประกอบการค้าที่มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สิ น
ตัวแทนยึดหน่วงทรัพย์สินของตัวการเพื่อให้ชาระค่าบาเหน็จ ผู้ขนส่งยึดหน่วงของที่รับขน เป็นต้น119

4.2 ส่วนวิเคราะห์ผลการศึกษา
4.2.1 การแก้ไขนิยามเจ้าหนี้มีประกันในประเด็นเรื่องหนี้บุริมสิทธิ
จากการศึกษาพบว่าเคยมีการวิจัยของคุณนพรัตน์ คาคล้าย ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า
ควรจะให้มีการแก้ไขนิยามของคาว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” ให้หมายความรวมไปถึงเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ
พิเศษเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ และให้เจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญมีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น
เช่นเดียวกับที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้การรับรอง
อย่ างไรก็ ดี เมื่ อ วิ เคราะห์ ถึ งสภาพหรือ ลั ก ษณะของบุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศษที่ ก ฎหมาย
กาหนดไว้ในปั จจุบั น อาจแยกลักษณะของบุริมสิ ทธิพิเศษออกได้เป็น 2 กลุ่ ม คือกลุ่มที่กฎหมาย
ยอมรับว่ามีสิทธิเทียบเท่าหรือดีกว่า การจานาและการจานอง กับกลุ่มที่มีสถานะด้อยกว่าการจานา
และการจานอง ถึงแม้ว่ากฎหมายของต่างประเทศอย่างในประเทศญี่ปุ่นจะไม่คานึงว่าบุริมสิทธิพิเศษ
เช่ น ว่ านี้ จ ะมี ส ถานะทางกฎหมายอย่ างไร แต่ ห ากพิ จ ารณาจากลั ก ษณะของบุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศษที่
กฎหมายให้การยอมรับว่ามีสถานะเทียบเท่าหรือดีกว่าการจานาและการจานองนั้น มีข้อสาคัญที่
โอกาสของบุคคลภายนอกที่จะรั บรู้ถึงเงื่อนไขของบุริมสิทธิดังกล่าวได้ หรือมีเงื่อนไขอย่างเดียวกับ
การจานาและการจานองที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกนั้นมีส่วนได้รับรู้
ในกรณีของบุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ที่บังคับได้อย่างเดียวกับการจานา
นั้น จะเห็นได้ว่าเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธินั้นแท้จริงแล้วก็ยังคงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้
บุริมสิทธินั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของผู้เช่าที่ยังคงอยู่ในสถานที่เช่าของผู้ให้เช่า ทรัพย์สินของแขกผู้
มาพักอาศัยที่ยังคงอยู่ในโรงแรมของเจ้าสานักโรงแรม หรือแม้แต่สิ่งของที่ผู้รับขนยังคงครอบครอง
เอาไว้ บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ดังกล่าวมีอยู่เหนือทรัพย์สินดังกล่าวเท่านั้น หากปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว
คืนกลับไปสู่ความครอบครองของลูกหนี้แล้วย่อมไม่อาจมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินเช่นนั้นได้ ลักษณะ
เช่ น นี้ ค ล้ า ยกั บ เงื่ อ นไขความสมบู ร ณ์ แ ละความระงั บ ของสั ญ ญาจ าน านั้ น เอง และโอ กาสที่
บุคคลภายนอกจะทราบได้ทันทีว่าสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่เจ้าหนี้ดังกล่าวมี
บุ ริ ม สิ ท ธิ นั้ น ย่ อ มเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนจากการครอบครองนั้ น แตกต่ า งจากบุ ริ ม สิ ท ธิ เ หนื อ
สังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่มีองค์ประกอบในเรื่องการครอบครองทรัพย์สินโดยเจ้า หนี้ร่วมอยู่ด้วย
แต่อย่างใด ดังนั้น การจะเพิ่มเติมบุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นนั้นจึงเป็นเรื่องที่
น่าจะขัดแย้งกับหลักการดังกล่าว และบุคคลภายนอกย่อมไม่อาจตรวจสอบหรือรู้ถึงโอกาสที่จะได้รับ
ชาระหนี้ของตนได้อย่างชัดเจนในขณะที่ลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้ นขึ้น คณะผู้วิจัยจึงไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มเติม
บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่อาจบังคับได้อย่างการจานาเข้าไปไว้ในนิยามของ
เจ้าหนี้มีประกัน
สาหรับบุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์นั้น ปัจจุบันกฎหมายล้มละลายไม่ได้
คานึ งถึงสิ ทธิข องเจ้ าหนี้ ก ลุ่ มนี้ แต่ อย่างใด อย่ างไรก็ดี เมื่ อเทีย บเคีย งกับ แนวค าพิ พ ากษาฎี กาที่
4791/2536 ซึ่งพอตีความไปได้ว่าหากบุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นมีสิทธิดีกว่าสิทธิของ
ผู้รับจานอง ก็ควรจะถือเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึง
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เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ ก ฎหมายยอมรั บ สิ ท ธิข องเจ้าหนี้ ก ลุ่ ม นี้ ให้ มี สิ ท ธิดี ก ว่าสิ ท ธิ ของผู้ รับ จ านองก็ สื บ
เนื่องมาจากการจดทะเบียนบุริมสิทธินั้นไว้ในหลักฐานทางทะเบียน จึงย่อมทาให้บุคคลภายนอกมี
โอกาสตรวจสอบและทราบถึงสถานะและโอกาสในการได้รับชาระหนี้ของตนจากทรัพย์สินดังกล่าวได้
และเมื่ อ พิ จ ารณาประกอบแนวทางที่ น านาประเทศให้ ก ารยอมรั บ ดั ง ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาข้ า งต้ น แล้ ว
คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรให้ยอมรับเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่มีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้ผู้รับ
จานอง ให้ถือเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายได้ แต่หากเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือ
อสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้มีสิทธิดีกว่าการจานอง ซึ่งจะไม่มีการจดทะเบียนบุริมสิทธิโดยสภาพ โอกาส
ที่บุคคลภายนอกจะตรวจสอบและทราบถึงโอกาสได้รับชาระหนี้ของตนนั้นจึงเป็นไปได้ยาก การจะ
ให้ สิ ท ธิแ ก่เจ้ าหนี้ บุ ริม สิ ท ธิพิ เศษเหนื ออสั งหาริม ทรัพ ย์ กลุ่ ม นี้ เที ยบเท่ ากับ เจ้ าหนี้ มีป ระกัน จึงไม่
เหมาะสมเพราะอาจสร้างความเสียหายแก่เจ้าหนี้รายอื่นได้
แน วท างใน การพิ จารณ าก าห น ดบุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศ ษ ป ระเภ ท ดั งกล่ า วนั้ น
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ได้ให้ความเห็นในทานองเดียวกันว่าบุริมสิทธิที่บังคับได้
อย่างเจ้าหนี้จานา และเจ้าหนี้จานองนั้น เป็นเพราะมีการจดทะเบียนไว้ และหลักการสาคัญของ
หลักประกันนั้นจะต้องให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วย จะต้องให้บุคคลภายนอกได้รับทราบว่า
ทรัพย์สินที่ตนได้เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นติดอยู่ภายใต้ภาระหลักประกันอย่างไรหรือไม่ เช่นเดียวกับที่
คุณภูวิชชญา เหลืองธีรกุล และ คุณณัฐนันท์ อัศวเลิศศักดิ์ ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า เจ้าหนี้ที่จะเข้า
ข่ายเป็นเจ้าหนี้มีประกันนั้นควรต้องมีหลักฐานที่จะให้เจ้าหนี้อื่นยอมรับสิทธิของตนด้วย
สาหรับเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่นอย่างกฎหมายอาคารชุดซึ่งกาหนด
บุริมสิ ทธิพิเศษเหนือทรัพย์สิน ไว้และให้ มีสิทธิทานองเดียวกับบุริมสิทธิ ในมูล เช่าอสังหาริมทรัพย์
หรือกฎหมายว่าด้วยการจานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเลที่ให้สิทธิดีกว่าสิทธิจานอง ในเมื่อกฎหมาย
ให้การยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้กลุ่มนี้เทียบเท่ากับกลุ่มของเจ้าหนี้มีประกัน การกาหนดบทบัญญัติของ
กฎหมายจึงควรครอบคลุมไปถึงเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามกฎหมายพิเศษที่มีสิทธิเทียบเท่ากันด้วย
ในส่วนของเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญนั้น มีเพียงเจ้าหนี้ค่าภาษีอากร และเจ้าหนี้ค่าจ้าง
แรงงาน ซึ่งมีบุริมสิทธิลาดับเดียวกับเจ้าหนี้ภาษีอากร เท่านั้นที่ได้รับการรับรองไว้ในพระราชบัญญัติ
ล้มละลายให้มีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ จึงเกิดปัญหาว่า เหตุใดเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญ
ประเภทอื่นๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายล้มละลาย
ให้สามารถมีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ ก่อให้เกิดความลักลั่นของกฎหมาย และเกิดความ
ไม่เป็นธรรมกับเจ้าหนี้บางประเภทที่ถูกกระทบสิทธิของตน จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะ
เพิ่มเติมเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญกลุ่มอื่น รวมทั้งเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษที่ไม่อาจถือเป็นเจ้าหนี้มีประกัน
ได้ ให้มีโอกาสได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญตามที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่า หาก
กฎหมายยอมให้มีเจ้าหนี้บุริมสิทธิได้มากเกินไป ก็อาจทาให้เจ้าหนี้สามัญหรือเจ้าหนี้ด้อยสิทธิไม่ได้รับ
ชาระหนี้ จากลูกหนี้ เลยก็เป็น ได้ ซึ่งประเด็นนี้น่าจะเป็นเรื่องนโยบายของรัฐมากกว่าแง่มุมในทาง
กฎหมาย และคณะผู้วิจัยขอให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีอานาจพิจารณาในการกาหนดกรอบนโยบาย
เรื่องนี้ต่อไป
4.2.2 การแก้ ไ ขนิ ย ามเจ้ า หนี้ มี ป ระกั น เพื่ อ รองรั บ เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น ตามที่
กฎหมายพิเศษอื่นได้กาหนดไว้
ปัจจุบันมีกฎหมายบางฉบับกาหนดสถานะของเจ้าหนี้เทียบเท่ากับเจ้าหนี้มีป ระกัน
ตามกฎหมายล้มละลาย เช่น พระราชบัญญัติประกันชีวิต พุทธศักราช2535 พระราชบัญญัติประกัน
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วิน าศภัย พุทธศักราช2535 หรือร่างพระราชบัญ ญัติห ลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช ... ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาเพื่อตราเป็นกฎหมาย ปัญหาว่าควรจะมีการแก้ไขนิยามของเจ้าหนี้มีประกั นใน
กฎหมายล้มละลายให้สอดคล้องเพื่อรองรับบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่องหรือไม่
คณะผู้ วิจั ย มี ค วามเห็ น ว่า ไม่ มีค วามจาเป็ น ต้ อ งแก้ไขถ้ อ ยค าในนิ ย ามดั งกล่ าว
เพราะกฎหมายเฉพาะเรื่ อ งที่ มี การก าหนดให้ เจ้ าหนี้ มี ฐ านะอย่ างเดี ย วกับ เจ้ าหนี้ มี ป ระกั น ตาม
กฎหมายล้ มละลายนั้ น ล้ วนแต่เป็ นกฎหมายที่ อยู่ในระดับพระราชบัญ ญั ติเทียบเท่ ากับกฎหมาย
ล้มละลายนั้นเอง สอดคล้องกับความเห็นของคุณวรนันยา ใช้เทียมวงษ์ ในบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า
กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่มักจะกาหนดให้เจ้าหนี้ตามกฎหมายหลักประกันใหม่เป็นเจ้าหนี้มีประกันตาม
กฎหมายล้มละลายอยู่ แล้ว และการแก้ไขบทนิยามไว้ในกฎหมายล้มละลายไม่อาจครอบคลุมถึง
กฎหมายเฉพาะอื่นได้ทั้งหมด
4.2.3 ประเด็นเรื่องการบังคับหลักประกันลอยในกระบวนการล้มละลาย
เมื่อพิจารณาถึงแนวทางในเรื่องหลักประกันลอยในกระบวนการล้มละลายตาม
กฎหมายของต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่ากฎหมายของทั้งประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาต่างก็
ยอมรับสถานะของเจ้าหนี้มีหลักประกันลอยและสะท้อนกลไกที่เหมาะสมไว้ในกฎหมายล้มละลาย
แล้ว โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษซึ่งถือเป็นแม่แบบของการใช้ห ลั กประกันลอย ได้ ส ร้างกลไก
กาหนดให้ต้องถือว่าสถานะหลักประกันลอยสิ้นสุดลงเมื่อลู กหนี้สูญเสียอานาจในการควบคุมหรือ
ดาเนินงานเหนือสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้น และวางเงื่อนไขให้เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลักประกัน
สามารถเลือกใช้กลไกเข้าสู่กระบวนการจัดการทรัพย์สิน (Administration) ถึงแม้ว่าลูกหนี้นั้นจะอยู่
ระหว่างการชาระบั ญ ชีในกระบวนการล้มละลาย (Liquidation) ก็ตาม ที่ส าคัญ ยังพิจารณาถึง
กลไกที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมอย่ า งเหมาะสมแก่ เจ้ า หนี้ ค นอื่ น ด้ ว ยการให้ สิ ท ธิ เจ้ า หนี้
มีห ลั กประกัน ที่ มี การจดทะเบี ย นภายหลั งจากหลั ก ประกัน ลอย รวมทั้ งก าหนดมู ล ค่ าที่ เจ้ าหนี้
มีหลักประกันลอยต้องยอมสละให้แก่เจ้าหนี้สามัญคนอื่นให้มีโอกาสได้รับชาระหนี้ด้วย ส่วนใน
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมุ่งเน้นหลักประกันลอยที่อยู่ในรูปแบบของสินค้าคงคลังหรือลูกหนี้
การค้า ก็มีการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเพิกถอนการโอนอันเป็นการฉ้อฉลหรือให้เปรียบเจ้าหนี้
โดยคานึงถึงธรรมชาติของหลักประกันดังกล่าวที่จะต้องมีการหมุนเวียนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
อยู่ตลอดเวลา และย่อมทาให้เกิดการจาหน่ายจ่ายโอนตลอดจนเกิดสถานะที่เจ้าหนี้มีหลักประกัน
ดังกล่าวจะได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นมากขึ้นภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนดได้ แต่กฎหมายของประเทศ
ไทยยังขาดการเชื่อมโยงกลไกทางกฎหมายล้มละลายและกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเข้าด้วยกัน
หรือในประเทศญี่ปุ่นในกรณีที่มีการใช้กิจการเป็นหลักประกัน ก็ยอมรับให้หลักประกันอื่นที่เกิดขึ้น
ภายหลังมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้ที่มีกิจการเป็นหลักประกัน เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ อันแสดงให้เห็น
ถึงความเข้าใจในธรรมชาติของหลักประกันประเภทนี้ที่มีเป้าหมายให้ต้องดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

4.3 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
4.3.1 คณะผู้วิจัยเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” ใน
กฎหมายล้มละลาย ดังนี้
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“เจ้ าหนี้ มี ป ระกั น ” หมายความว่า เจ้ าหนี้ ผู้ มี สิ ท ธิเหนื อ ทรัพ ย์ สิ น ของ
ลูกหนี้ในทางจานอง จานา หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิพิเศษที่ อาจบังคับได้เทียบเท่า
หรือดีกว่าผู้รับจานองหรือผู้รับจานา
4.3.2 คณะผู้วิจัยเสนอให้มีการเพิ่มเติมกลไกที่จะเชื่อมโยงกฎหมายหลั กประกัน
ทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลายเข้าด้วยกันในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันลอยและการใช้
กิจการเป็นหลักประกัน ดังต่อไปนี้
(1) ให้กาหนดเหตุบังคับหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พุทธศักราช ... รวมถึงกรณีที่ ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด และให้ ลูกหนี้หยุดการ
ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการในวันที่ศาลมีคาสั่งดังกล่าว
(2) ในกรณี ที่มีเหตุบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการเพราะลูกหนี้ถูกพิทักษ์ ทรัพย์
เด็ดขาด เนื่องจากหลักประกันที่เป็นกิจการนั้นปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนอยู่แล้ว ควรสร้าง
กลไกในการตรวจสอบหลักประกันในส่วนนี้และให้มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันทราบ
เพื่อกาหนดให้ใช้สิทธิในการขอให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
และหากไม่ดาเนินการภายในเวลาดังกล่าว ถือว่าเจ้าหนี้ที่มีหลักประกั นเป็นกิจการนั้นสละสิทธิใน
การบังคับให้กิจการนั้นดาเนินต่อไป และกิจการอันเป็นหลักประกันนั้นจะต้องถูกบังคับชาระหนี้ใน
กระบวนการล้มละลาย โดยนาเงินที่ได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิในหลักประกันดังกล่าวก่อน
(3) ก าหนดช่ อ งทางพิ เศษส าหรับ การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ส าหรับ เจ้ าหนี้ มี
ประกัน แบบกิจ การของลู กหนี้ ให้ เจ้าหนี้มีประกันดังกล่ าวสามารถยื่นคาร้องขอต่อศาลให้ ฟื้น ฟู
กิจการของลูกหนี้ได้แม้เป็นเวลาภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว แต่จะต้องไม่ช้า
กว่ากาหนดเวลาที่เจ้าหนี้มีสิทธิยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ภายหลังจากได้รับแจ้งให้ทราบ
ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาดตามที่ ก ฎหมายก าหนด ดั งที่ ได้ ก ล่ าวไว้ในวรรคก่ อ น ทั้ งนี้ ควรจะ
กาหนดให้เจ้าหนี้มีประกันแบบกิจการที่จะขอให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้นั้น จะต้องมี
จานวนหนี้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ด้วย เพื่อมิให้เกิดการใช้สิทธิกระทบ
ต่อเจ้าหนี้รายอื่น
(4) กาหนดเงื่อนไขข้อยกเว้น ในกรณี ของการเพิ กถอนการโอนหรือการกระท า
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้หรือ การฉ้อฉล โดยให้คานึงถึงสภาพของหลักประกัน
ลอยที่ร่างพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พุทธศักราช ... อนุญาตให้กระทาได้ ทั้งนี้ ควร
จะต้องมีข้อยกเว้นสาหรับการโอนหรือการกระทาที่เป็นธรรมดาการค้าปกติ และกาหนดให้การโอน
หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้หลักประกันลอยเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามสภาพของหลักประกัน หรือ
การกระทาทีเกี่ยวเนื่องกับทางธรรมดาการค้าเช่นว่านั้น ไม่ถือเป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่ง
หรือฉ้อฉลเจ้าหนี้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ต่อไปในบทที่ 10
(5) ส าหรั บ กลไกในเรื่ อ งการให้ สิ ท ธิ เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น ที่ จ ดทะเบี ย นภายหลั ง
หลักประกันลอยให้มีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อน หรือการกาหนดให้เจ้าหนี้มีหลักประกันลอยต้องแบ่ง
ส่ ว นหนึ่ งของเงิน ที่ ได้ เพื่ อ จั ด สรรช าระหนี้ ให้ เจ้าหนี้ ส ามั ญ อย่างที่ มี การกาหนดไว้ในกฎหมาย
ล้มละลายของประเทศอังกฤษนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเป็นสาคัญ
ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาในเรื่ อ งนี้ เพราะจะต้ อ งมองถึ งภาพรวมของทุ ก ภาคส่ ว นประกอบกั บ ระบบ
เศรษฐกิจและการค้าการลงทุนของประเทศ จึงเพียงแต่หยิบยกให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้
(6) คณะผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตในกรณีที่มีการนากิจการมาเป็นหลักประกันตามร่าง
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พระราชบั ญญั ติห ลั กประกัน ทางธุรกิจ พ.ศ. ... หากกฎหมายเปิดช่องให้ มีการบังคับหลั กประกัน
ประเภทกิจ การได้ โดยง่าย ย่ อมก่อ ให้ เกิด การเปลี่ ยนมือของผู้ เป็ น เจ้าของกิจการได้ง่ายเช่ นกั น
สถาบันการเงินต่างๆที่ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจย่อมต้องการเรียกร้องให้มีการนากิจการมาเป็นหลักประกัน
มากขึ้น นอกจากนี้ สถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้บางรายอาจเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ และคง
ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าสถาบันการเงินที่มีสัญชาติไทยหลายแห่งแท้จริงแล้วก็ถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้น
ต่างชาติเช่น กัน หากมีการน ากิจการสาคัญขนาดใหญ่ของประเทศไปเป็นหลักประกัน โอกาสที่
บุคคลผู้ลงทุนไทยจะเข้ามาซื้อกิจการนั้นไปบริหารต่อก็ย่อมเป็นไปได้ยาก ในที่สุดคนต่างชาติก็จะ
เข้าเป็น เจ้าของกิจการส าคัญในประเทศไทยได้โดยชอบธรรมตามกฎหมาย คณะผู้วิจัยจึง มีความ
ประสงค์ให้ผู้มีอานาจได้พิจารณาแนวทางในเรื่องนี้โดยรอบคอบและเหมาะสม

บทที่ 7
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
1. สภำพปัญหำ
เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ย่อมถูกจากัดสิทธิมิให้ กระทาการใดๆ
เกี่ย วกับ ทรัพย์ สิ น หรือกิจ การของตน เว้นแต่จะได้กระทาตามคาสั่งหรือความเห็ นชอบของศาล
เจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รั พ ย์ ผู้ จั ดการทรัพ ย์ หรือที่ ป ระชุ มเจ้าหนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 24 โดยอานาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้จะตกเป็นของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา
22 (1) โดยหากลูกหนี้ฝ่าฝืนขืนทานิติกรรมใดๆที่เกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตนขึ้นภายหลัง
จากที่ ศาลได้ มีค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ของตนแล้ ว นิ ติก รรมดังกล่ าวย่ อมตกเป็ น โมฆะ ตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 150 ประกอบพระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย พุ ทธศักราช 2483
มาตรา 24 โดยถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นการอันมีวัตถุ ประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 1 แม้ว่าคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งจะเข้าทาสั ญ ญากับลูกหนี้โดยสุจ ริต
ก่อนที่จะมีการประกาศโฆษณาคาสั่งพิ ทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ในราชกิจจานุเบกษา2 และแม้ว่าจะเป็น
สัญญาที่ลูกหนี้ทาขึ้นตามทางค้าปกติของตนก็ตาม
การที่กฎหมายต้องจากัดอานาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ภายหลังจากที่ศาล
มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้นั้นมีเหตุผลดังต่อไปนี้
(1) การที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เนื่องมาจากการมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้น เป็นข้อ
บ่งชี้ในเบื้องต้นว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถเพียงพอในการจัดกิจการและทรัพย์สินของตนเอง ดังนั้น
หากปล่อยให้ลูกหนี้จัดกิจการและทรัพย์สินของตนเองต่อไป ก็อาจส่งผลให้กิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้นกว่านี้ อันจักทาให้บรรดาเจ้าหนี้ของบุคคลดังกล่าวต้องได้รับ
ความเสี ยหายตามไปด้วย เพราะจะทาให้ บรรดาเจ้าหนี้บังคับช าระหนี้เอาจากกองทรัพย์สิ นของ
ลูกหนี้ได้น้อยลงหรือไม่ได้เลย
(2) เพื่ อ ป้ อ งกัน มิให้ ลู กหนี้ ที่ทุ จริตกระท าการยักย้ายถ่ายเททรัพ ย์สิ น ของตนให้ พ้ น จาก
การถูกบังคับชาระหนี้ อันจักทาให้บรรดาเจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้น้อยลงหรืออาจไม่ได้รับชาระหนี้เลย
เมื่อนิติกรรมตกเป็นโมฆะด้วยเหตุผลดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีก 2 ประการ
ได้แก่
(1) อาจก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่อกิจการของลู กหนี้ เนื่องจากในหลายกรณี นิติกรรมที่
ลูกหนี้ทาขึ้นภายหลังศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้นั้นอาจเป็นนิ ติกรรมที่ลูกหนี้จาต้องกระทา
เพื่อให้กิจการของตนสามารถดาเนินต่อไปได้ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็น นิติกรรมที่ลูกหนี้ทา
ขึ้นในลักษณะทางธรรมดาการค้าปกติ ของตน (Ordinary Course of Business) ซึ่งหากลูกหนี้ไม่มี

1
2

คำพิพำกษำฎีกำที่ 4082/2552,805/2552,2230/2542,6066/2539 และ 4238/2539.
คำพิพำกษำฎีกำที่ 9213/2538.
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อานาจกระทานิติกรรมดังกล่าวขึ้นแล้วย่อมจะส่งผลให้กิจการของลูกหนี้มิอาจดาเนินต่อไปได้ หรือจะ
เกิดความเสียหายต่อกิจการของลูกหนี้
ตัวอย่ำงที่ 1. นาย ก. ประกอบกิจการทาฟาร์มไก่ ต่อมานาย ก. ถูกนาย ข. เจ้าหนี้ฟ้องให้
ตกเป็นบุ คคลล้มละลายและศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนาย ก. เด็ดขาด หลังจากนั้นเกิดโรค
ไข้หวัดนกระบาดในบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มของนาย ก., นาย ก. จึงสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
นกจากนาย ค. เพื่อจะน ามาฉีดให้ แก่ไก่ในฟาร์มของตนมิให้ ติดเชื้อไข้ห วัดนก อย่างไรก็ตามเมื่อ
สัญญาซื้อวัคซีนดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายหลังศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนาย ก. เด็ดขาด จึง ย่อมตก
เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 22 และมาตรา 24 นาย ก. จึงมิอาจบังคับให้นาย ค. ปฏิบัติตามสัญญาได้
ซึ่งอาจส่งผลให้ไก่ในฟาร์มของนาย ก. ติดเชื้อไข้หวัดนกตายหมด และอาจทาให้กิจการของนาย ก.
ต้องได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ แม้ ว่าพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 มาตรา 24 จะบั ญ ญั ติ
ข้อยกเว้นให้ลูกหนี้สามารถทานิติกรรมได้หากเป็นการกระทาตามคาสั่งหรือความเห็นชอบของศาล
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ก็ตาม แต่ก็มีปัญหาว่า กว่าที่ลูกหนี้จะ
ได้รับคาสั่งอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้กระทาการใดๆได้นั้นก็อาจจะเนิ่นช้าไม่ทันการณ์ หรือใน
กรณี ที่ ลูกหนี้ มาขอความเห็ น ชอบต่อบุ คคลดังกล่ าวในภายหลั ง บุ คคลเช่น ว่านั้ นอาจไม่ให้ ความ
เห็นชอบก็ได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ก็อาจทาให้กิจการของลูกหนี้ต้องได้รับความเสียหายได้
(2) ไม่คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวจะไม่
สามารถฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาได้ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวจะยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ในคดีล้มละลายก็มิได้ เนื่องจากหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ของลูกหนี้แล้ว จึงไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่ง
วางหลักไว้ว่าหนี้ที่จะขอรับชาระในคดีล้มละลายได้นั้นต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของลูกหนี้เท่านั้น
ตัวอย่ำงที่ 2. จากข้อเท็จจริงตามตัวอย่างที่ 1. หากปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ค. ส่งมอบ
วัคซีนให้แก่นาย ก. ตามสัญญา และนาย ก. ก็ได้นาวัคซีนดังกล่าวไปฉีดให้แก่ไก่ของตนจนหมดแล้ว
ต่อมานาย ก. ไม่ยอมชาระหนี้ค่าวัคซีนดังกล่าว เช่นนี้นาย ค. ย่อมฟ้องร้องบังคับให้นาย ก. ชาระหนี้
ค่าวัคซีนนั้นมิได้ เนื่องจากสัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะไปแล้ว และนาย ค. จะยื่นคาขอรับชาระหนี้ใน
คดีล้มละลายก็มิได้ เพราะสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนาย ก.
เด็ดขาดแล้ว จึงต้องห้ามมิให้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
มาตรา 24 นั่นเอง
กรณี เช่ น นี้ จึ ง เห็ น ได้ ว่ า การก าหนดให้ นิ ติ ก รรมที่ ลู ก หนี้ ท าขึ้ น ภายหลั ง ศาลมี ค าสั่ ง
พิทักษ์ทรัพย์แล้วต้องตกเป็นโมฆะในทุกกรณี ย่อมเกิดปัญหาทั้งต่อมูลค่ากองทรัพย์สินของลูกหนี้เอง
ที่อาจลดน้อยถอยลง และทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนด้วย
ซึ่งการจะพิจารณาถึงปัญหาดังกล่าวย่อมมีความจาเป็นต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการควบคุม
ลูกหนี้ในการทานิติกรรมภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสียก่อน ทั้งตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายในระดับสากล ซึ่งจะได้ศึกษาเป็น
ลาดับถัดไป
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2. หลักกฎหมำยของประเทศไทย
เมื่อศาลพิจารณาได้ความจริงตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แล้ว ศาลจะมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ของลูกหนี้เด็ดขาด ตามมาตรา 14 หรือในกรณีที่ศาลยังมิได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด
หากเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นคาร้องขอให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราว และศาลไต่สวนพบว่าคดีมีมูล
ศาลก็จะมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราว ตามมาตรา 17 ซึ่งการที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ
ลูกหนี้ดังกล่าวนั้น ย่อมส่งผลต่ออานาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ อันเป็นมาตรการใน
การควบคุมมิให้ลูกหนี้ทานิติกรรมใดๆขึ้นในระหว่างที่คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ ซึ่ง
มาตรการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประการดังต่อไปนี้3
2.1 กำรถอนอำนำจกำรครอบครอง และจัดกิจกำรและทรัพย์สินของลูกหนี้
เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว บรรดาเจ้าหนี้ย่อมไม่ไว้วางใจให้ลูกหนี้จัดกิจการและทรัพย์สิน
ของตนอีกต่อไป เพราะลูกหนี้อาจจัดกิจการและทรัพย์สินของตนไปในทางเสื่อมเสียทาให้ทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ลดน้อยถอยลงไปอีกจนอาจไม่เหลือทรัพย์สินที่จะนามาแบ่งให้ แก่เจ้าหนี้ได้ ด้วยเหตุนี้
กฎหมายจึงบัญญัติห้ามมิให้ลูกหนี้จัดกิจการและทรัพย์สินของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ดังที่มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อ
ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทาการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือกิจการของ
ตน เว้นแต่จะได้กระทาตามคาสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการ
ทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้”
นอกจากการถอนอ านาจในการจั ด กิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ แ ล้ ว กฎหมายยั ง
กาหนดให้ถอนอานาจการครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วย โดยลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สิน ดวง
ตรา สมุดบัญชีและเอกสารอันเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของตนซึ่งอยู่ในความครอบครองให้แก่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทั้งสิ้น ตามมาตรา 23 มิฉะนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอานาจเข้ายึด
ดวงตรา สมุดบัญชีและเอกสารของลู กหนี้ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความครอบครองของลูกหนี้
หรือของผู้อื่นอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลายได้ ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง นอกจากนี้ ในการยึดทรัพย์
นั้ น เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ มี อ านาจเข้ าไปในสถานที่ ใดๆอั น เป็ น ของลู ก หนี้ หรื อ ที่ ลู ก หนี้ ได้
ครอบครองอยู่ และมีอานาจหักพังเพื่อเข้าไปในสถานที่นั้นๆ รวมทั้งเปิดตู้นิรภัย ตู้หรือที่เก็บของอื่นๆ
ตามที่จาเป็นอีกด้วย ตามมาตรา 19 วรรคสอง
2.2 กำรกำหนดให้มีคนกลำงเข้ำมำจัดกิจกำรและทรัพย์สินของลูกหนี้
เมื่อลูกหนี้ถูกถอนอานาจในการครอบครอง และจัดกิจการและทรัพย์สินของตนแล้ว ก็ ย่อม
ต้องมีบุคคลเข้ามาใช้อานาจดังกล่าวแทนลูกหนี้ เพื่อปกป้องมิให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัพย์สินใน
คดีล้มละลาย และเพื่อให้กองทรัพย์สินดังกล่าวมีจานวนมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งปวง ซึ่ง
บุคคลผู้ใช้อานาจดังกล่าวแทนลูกหนี้ต้องเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกองทรัพย์สิน ดังนั้นเจ้าหนี้
รายใดรายหนึ่งจึงมิอาจเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ เพื่อลดอุปสรรคความขัดแย้งเรื่อง
3

เอื้อน ขุนแก้ว, กฎหมำยล้มละลำย, พิมพ์ครั้งที่ 11 (แก้ไขเพิ่มเติม), (กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยำม พั บลิชชิ่ง จำกัด,
2556), น. 45 – 46.
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ผลประโยชน์ของคู่ความแต่ละฝ่าย และเพื่อป้องกันการประวิงคดีหรือการก่อให้เกิดข้อขัดข้องขึ้นใน
กระบวนพิจารณาอันจะทาให้การดาเนินคดีต้องล่าช้าออกไป ซึ่งคนกลางดังกล่าวตามกฎหมายไทยก็
คือ “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์”
เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอานาจเข้าจัด
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ รวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่จะตกได้แก่ลูกหนี้และดาเนินคดีทางศาล
แทนลู กหนี้ ดังที่ มาตรา 22 บั ญ ญั ติไว้ว่า “เมื่อศาลสั่ งพิทั กษ์ท รัพ ย์ของลู กหนี้แล้ ว เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) จั ดการและจาหน่ ายทรัพ ย์สิ นของลู กหนี้ หรือกระทาการที่จาเป็นเพื่อให้ กิจการของ
ลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป
(2) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับ
จากผู้อื่น
(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้”
และดังที่มาตรา 25 บั ญ ญั ติไว้ว่า “ให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพ ย์เข้าว่าคดีแพ่ งทั้งปวงอัน
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ซึ่ งค้ างพิ จ ารณาอยู่ ในศาลในขณะที่ มี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ และเมื่ อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาขอโดยทาเป็นคาร้อง ศาลมีอานาจงดการพิจารณาคดีแพ่งนั้นไว้ หรือ
จะสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้”
2.3 กำรประกำศโฆษณำคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โดยเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ การที่ลูกหนี้
มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้น แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการจัด
กิจการและทรัพย์สินของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และสถานการณ์ที่ลูกหนี้มี “หนี้สินล้นพ้นตัว” นั้นก็
คือการที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ดังนั้นหากยอมให้ลูกหนี้สามารถทาสัญญาก่อหนี้ใดๆขึ้นอีก
ย่อมเป็นการเสี่ยงที่เจ้าหนี้จะไม่ได้รับชาระหนี้คืน ดังนั้นเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกมิให้ต้องได้รับ
ความเสียหายจากการเข้าทาสัญญากับลูกหนี้ที่อาจไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ กฎหมายจึง
กาหนดหน้ าที่ให้ เจ้ าพนั กงานพิ ทัก ษ์ท รัพ ย์ต้องประกาศโฆษณาคาสั่ งพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ข องลู กหนี้ ใน
ราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีโอกาส
ตรวจสอบสถานะของลูกหนี้และประเมินความเสี่ยงของตนก่อนเข้าทาสัญญาใดๆกับลูกหนี้นั้น ดังที่
มาตรา 28 วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โฆษณาคาสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในคาโฆษณา
นั้นให้แสดงการขอให้ล้มละลาย วันที่ศาลมีคาสั่ง ชื่อ ตาบลที่อยู่ และอาชีพของลูกหนี้”
2.4 กำรกำหนดโทษทำงอำญำสำหรับลูกหนี้ที่ฝ่ำฝืนขืนทำนิติกรรมใดๆขึ้นภำยหลังจำก
ที่ศำลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
แม้ว่าพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 24 จะบัญญัติห้ามมิให้ลูกหนี้ทา
นิติกรรมใดๆขึ้นอีกภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพ ย์ของตนแล้ว แต่บทบัญญัติดังกล่าวย่อมไม่
อาจใช้บังคับได้จริงหากไม่มีบทลงโทษสาหรับลูกหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้ข้อห้ามตาม
กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถใช้บังคับได้จริง พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
จึงได้กาหนดโทษทางอาญาสาหรับลูกหนี้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในมาตรา 165 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
“ในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์จนถึงเวลาที่พ้นจากล้มละลาย ลูกหนี้คนใดกระทา
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การอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือทัง้ ปรับทั้งจา
(1) รับสินเชื่อจากผู้อื่นมีจานวนตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปโดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตนถูก
พิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
(2) ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามตัวหรือนามสมญาผิดจากที่ตนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลาย และในการนั้นได้รับสินเชื่อจากบุคคลอื่ นโดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตนถูกพิทักษ์ทรัพย์
หรือล้มละลาย
(3) ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามหรือนามสมญาของผู้อื่นบังหน้า
(4) ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามตัวหรือนามสมญาผิดไปจากที่ตนถูกพิทักษ์ทรัพย์
หรือล้มละลาย โดยมิได้โฆษณารายการดังต่อไปนี้ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ
ก. นามตัวและนามสมญาที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
ข. ตาบลที่ตนประกอบการค้าหรือธุรกิจในขณะที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์
ค. นามตัวและนามสมญาซึ่งประสงค์จะใช้ต่อไปในการค้าหรือธุรกิจ
ง. ลักษณะของการค้าหรือธุรกิจที่จะประกอบต่อไป
จ. ตาบลที่จะประกอบการค้าหรือธุรกิจ”

3. หลักกฎหมำยต่ำงประเทศและแนวทำงกำรร่ำงกฎหมำยล้มละลำยสำกล
3 .1 แ น ว ท ำงก ำรร่ ำ งก ฎ ห ม ำย ล้ ม ล ะล ำย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
3.1.1 นิ ติ ก รรมที่ ท ำขึ้ น โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตภำยหลั ง กำรยื่ น ค ำร้ อ งขอให้
ล้มละลำยหรือกำรเริ่มต้นแห่งกระบวนกำรล้มละลำย4
กฎหมายล้มละลายของหลายประเทศใช้มาตรการในการจากัดอานาจการจัดการ
ทรัพย์ สิ น ของลู กหนี้ ที่เข้าสู่ กระบวนการล้ มละลายโดยไม่ได้รับอนุญ าตจากศาลหรือผู้แทนในคดี
ล้มละลาย ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีภาระติดพัน (Encumbered Asset) หรือไม่ การจากัดอานาจเช่น
ว่านี้ โดยปกติแล้ วจะมีผ ลบังคับ ภายหลั งจากที่กระบวนการล้ มละลายได้เริ่มต้นขึ้น แต่ในกรณี ที่
อานาจในการจัดการกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายตกเป็นของผู้แทนชั่วคราวในคดีล้มละลาย การ
จากัดอานาจดังกล่าวก็อาจมีผลภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคาร้องขอเริ่ มต้นกระบวนการล้มละลายได้
เช่นกัน กฎหมายล้มละลายของบางประเทศบัญญัติให้นิติกรรมที่ทาขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว
นั้ น ตกเป็ น โมฆะ (Invalid) และไม่ ส ามารถบั งคั บ (Unenforceable) เอาแก่ ก องทรัพ ย์ สิ น ในคดี
ล้มละลายได้ และยังบัญญัติให้สามารถเรียกเอาทรัพย์สินที่ได้โอนไปแล้วกลับคืนมาได้ด้วย เว้นแต่ใน
กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเสียค่าตอบแทนหรือสามารถพิสูจน์ได้ว่า นิติกรรมดังกล่าวไม่ทาให้ กอง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายมีมูลค่าลดลง ในขณะที่กฎหมายของบางประเทศบัญญัติให้นิติกรรมที่ทาขึ้น
โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นอาจถูกบอกล้างได้ในภายหลัง

4

UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency Law, (New York : United Nations, 2005), p. 79.
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3.1.2 กำรจำกัดอำนำจในกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินของลูกหนี้5
นอกจากมาตรการในการปกป้องกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายจากการกระทาของ
เจ้ าหนี้ และบุ คคลที่ส ามแล้ว กฎหมายล้มละลายยังมีมาตรการในการจากัดอานาจในการจัดการ
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ อี ก ด้ ว ย มาตรการเช่ น ว่ า นี้ โดยปกติ แ ล้ ว จะมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ภายหลั ง จากที่
กระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นแล้ว แต่ในบางกรณีมาตรการดังกล่าวก็มีผลใช้บังคับในระหว่างเวลา
ที่มีการยื่นคาร้องขอเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายไปจนถึงเวลาที่มีการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้แทนชั่วคราวในคดีล้มละลายได้รับการแต่งตั้งในฐานะที่เป็นมาตรการชั่วคราว
ก่อนการเริ่มต้นแห่งกระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้อาจถูกกากับดูแลหรือควบคุมโดยผู้แทนชั่วคราวใน
คดีล้มละลายดังกล่าว และจะมีอานาจอย่างจากัดในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง ในกฎหมาย
ล้มละลายของบางประเทศ มาตรการเช่นว่านี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้องขอ
เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายเท่านั้น เพราะในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้องดังกล่าว การยื่นคาร้อง
เช่นว่านั้นจะทาให้กระบวนการล้มละลายเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ
ในกรณี ที่ ผู้ แทนในคดีล้ ม ละลายได้รับ การแต่ งตั้ งเมื่ อกระบวนการล้ มละลายได้
เริ่ มต้น ขึ้น กฎหมายล้มละลายของหลายประเทศบัญ ญั ติให้ ลู กหนี้ห มดอานาจในการจัดการกอง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายโดยสิ้นเชิง หรือมิฉะนั้นลูกหนี้ก็จะมีอานาจจากัดเพียงการจัดการทรัพย์สิน
ในลั กษณะที่ เป็ น การจัด กิจการปกติที่ต้องท าเป็ นประจาทุกวัน (Day–to–day Conduct of the
Business) และจะสามารถท านิ ติ ก รรมได้ เฉพาะในกิ จ การที่ เป็ น ไปตามทางค้ าปกติ (Ordinary
Course of Business) เท่านั้ น นิ ติกรรมใดที่ไม่เป็นไปตามทางค้าปกติ เช่น การขายทรัพย์สินที่มี
ความสาคัญซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่เป็นไปตามทางค้าปกติ เป็นต้น ย่อมต้องได้ รับการอนุญาตจาก
ผู้แทนในคดีล้มละลาย ศาล หรือเจ้าหนี้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ลูกหนี้ทานิติกรรมใดๆขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะในระหว่างเวลาที่มี
การยื่นคาร้องขอเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายและเวลาที่มีการเริ่มต้นแห่งกระบวนการล้มละลาย
หรือภายหลังจากที่กระบวนการล้ มละลายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยปกติแล้วจะส่งผลให้ทรัพย์สินที่ ได้
จาหน่ายจ่ายโอนไปแล้วนั้นกลับเข้ามาอยู่ในอานาจจัดการของผู้แทนในคดีล้มละลาย และหนี้ใดๆที่
เกิดขึ้นเนื่องจากนิติกรรมดังกล่าวย่อมไม่สามารถบังคับเอาแก่กองทรัพย์สินในคดีล้มละลายได้
อย่ างไรก็ ตาม มีปั ญ หาว่าในกรณี เช่น นี้ จะคุ้ มครองคู่สั ญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งอย่างไร
โดยเฉพาะคู่สัญ ญาซึ่งสุจริตและเสียค่าตอบแทน ต่อปัญหาดังกล่าว กฎหมายล้มละลายของบาง
ประเทศได้บัญญัติให้นิติกรรมเช่นว่านั้นมีผลสมบูรณ์ (Valid) ในบางกรณี ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็น
การโอนอสังหาริมทรัพย์และการโอนเช่นว่านั้นได้กระทาลงก่อนที่จะมีการประกาศโฆษณาการเริ่มต้น
แห่งกระบวนการล้มละลาย หรือในกรณีที่บุคคลที่สามที่ครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้โอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปยังบุ คคลอื่น โดยสุ จ ริตและไม่ทราบถึงการเริ่มต้นแห่ งกระบวนการล้ มละลายดังกล่ าว
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลที่สามผู้สุจริตดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้ว่าจะ
ทาให้ ทรัพย์สิน ที่จะนามาแบ่ งให้แก่เจ้าหนี้นั้นลดน้อยถอยลงไปได้ ด้วยเหตุนี้ หากผู้ร่างกฎหมาย
ล้มละลายประสงค์จะให้มีบทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอกเช่นว่านั้น ย่อมเป็นการสมควรที่จะ
จากัดขอบเขตของบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตให้มีขอบเขตที่แคบ
5

Ibid., p.98 – 99.
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นอกจากนี้ ความล่ า ช้ า ในการประกาศโฆษณาการเริ่ ม ต้ น แห่ ง กระบวนการ
ล้มละลายก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ลูกหนี้มีโอกาสทานิติกรรมเช่นว่านี้ขึ้นได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่การ
ประกาศโฆษณาการเริ่มต้นแห่งกระบวนการล้มละลายต้องกระทาโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กฎหมายล้มละลายของบางประเทศบัญญัติให้นิติกรรมที่ทาขึ้นโดยลูกหนี้ซึ่งไม่ได้
รับอนุญาต ไม่ว่าจะโดยกฎหมายล้มละลาย ผู้แทนในคดีล้มละลาย ศาลหรือเจ้าหนี้ ในระหว่างเวลาที่
มีก ารยื่ น คาร้ อ งขอให้ เริ่ม ต้ น กระบวนการล้ ม ละลายจนถึงเวลาที่ มี ก ารเริ่ ม ต้ น แห่ งกระบวนการ
ล้มละลายนั้นอาจถูกบอกล้างได้ และใช้บังคับย้อนหลังไปจนถึงเวลาที่มีการเริ่มต้นแห่งกระบวนการ
ล้มละลาย
3.1.3 ข้ อ เสนอของ UNCITRAL ตำม Legislative Guide on Insolvency
6
Law
สาหรับประเด็นเกี่ยวกับนิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้นภายหลังศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้น
UNCITRAL ได้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
(1) กฎหมายล้มละลายควรบัญญัติให้ในระหว่างเวลาที่มีการยื่นคาร้องขอให้เริ่มต้น
กระบวนการล้มละลายไปจนถึงเวลาเริ่มต้นแห่งที่กระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้มีสิทธิที่จะดาเนิน
กิจการของตนต่อไป และมีสิทธิใช้และจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนที่เป็นไปตามทางค้าปกติ เว้น
แต่จะถูกจากัดอานาจโดยศาล
(2) กฎหมายล้มละลายควรระบุว่าในเวลาเริ่มต้นแห่งกระบวนการล้มละลาย สิทธิ
ในการจาหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระติดพันในกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายนั้นย่อมถูกระงับลง
อย่ างไรก็ ต าม กฎหมายล้ ม ละลายอาจก าหนดให้ มี ข้ อ ยกเว้น การจ ากั ด อ านาจ
ดังกล่าวได้ แต่ต้องบัญญัติข้อยกเว้นดังกล่าวให้ชัดแจ้ง

3.2 หลักเกณฑ์ของธนำคำรโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกระบวนกำรล้มละลำย
และระบบสิ ทธิข องเจ้ำหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกได้บัญญัติ “หลักการสาหรับการล้มละลายที่มีประสิทธิภาพและหลักเกณฑ์ของ
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ (Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes)” ขึ้นครั้ง
แรกในปี ค.ศ. 2001 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการดังกล่าวอีก 2 ครั้ง ในปี ค.ศ. 2005 และปี
ค.ศ. 2011
สาหรับประเด็นเกี่ยวกับนิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคาร้องขอให้เริ่มต้น
กระบวนการล้มละลายหรือภายหลังจากที่กระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจะมีผลอย่างไร
และจะควบคุมลูกหนี้ในการทานิติกรรมดังกล่าวอย่ างไรนั้น ธนาคารโลกได้บัญญัติหลักการไว้หลาย
ประการดังต่อไปนี้
(1) การเริ่ ม ต้ น แห่ งกระบวนการล้ ม ละลายควรมี ผ ลเป็ น การห้ ามมิ ให้ จาหน่ ายจ่ ายโอน
ทรัพย์สินของลูกหนี้โดยมิได้รับอนุญาต7

6

Ibid., p.100, 102.
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(2) ลูกหนี้ควรได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจการของตนต่อไปตามทางค้าปกติ และนิติกรรมใดๆ
ที่ไม่เป็นไปตามทางค้าปกติของลูกหนี้ควรตกอยู่ในอานาจพิจารณาของศาล8
(3) ภายหลังจากการเริ่มต้นแห่งกระบวนการล้มละลาย นิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้นซึ่งไม่เป็นไป
ตามทางค้าปกติของลูกหนี้หรือนิติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตควรมี ผลเป็นโมฆะ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น
ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คุ้ ม ครองบุ ค คลภายนอกซึ่ ง มิ ไ ด้ รั บ การบอกกล่ า ว 9 เกี่ ย วกั บ การเริ่ ม ต้ น
แห่งกระบวนการล้มละลาย
(4) นิ ติ ก รรมที่ ลู ก หนี้ ท าขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารยื่ น ค าร้ อ งขอเริ่ ม ต้ น กระบวนการ
ล้มละลายหรือในวันเริ่มต้นแห่งกระบวนการล้มละลายควรมีผลเป็นโมฆียะ รวมทั้งการฉ้อฉลหรือ
การให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางรายซึ่งทาให้บริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือซึ่งได้กระทาขึ้นในขณะที่บริษัท
มีหนี้สินล้นพ้นตัว10

3.3 กฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น
ต าม Bankruptcy Act (Act No. 7 5 of June 2 , 2 0 0 4 ) ข อ งป ระ เท ศ ญี่ ปุ่ น นั้ น
กระบวนการล้มละลายจะเริ่มต้นตั้งแต่การยื่นคาร้องขอเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย (Petition for
Commencement of Bankruptcy Proceedings) ต่อศาล โดยบุคคลที่มีสิทธิเสนอคาร้องดังกล่าว
ได้แก่ เจ้าหนี้ และลู กหนี้ 11 เมื่อศาลได้รับคาร้องเช่นว่านั้นแล้ ว ศาลจะมีคาสั่งให้ เริ่มกระบวนการ
ล้มละลายตามคาร้องดังกล่าวก็ ต่อเมื่อเป็นที่พอใจจากการพิจารณาว่ามีเหตุแห่งการร้องขอให้ลูกหนี้
ล้มละลายแล้วจริง12 ซึ่งเหตุแห่งการร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย คือ ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ของตน
ได้13 ทั้งนี้กฎหมายได้นิยามศัพท์คาว่า “การไม่สามารถชาระหนี้ได้ ” ไว้ว่า “สถานการณ์ที่ลูกหนี้ไม่
สามารถช าระหนี้ ของตนเมื่อหนี้ นั้น ถึงกาหนดได้อย่างเป็ นการทั่ วไปและต่อเนื่ อง”14 นอกจากนี้
กฎหมายยังได้บัญญัติบทสันนิษฐานไว้ด้วยว่าหากลูกหนี้หยุดชาระหนี้ (Suspend Payments) ให้
สัน นิ ษฐานไว้ก่อนว่าลู กหนี้ ไม่สามารถช าระหนี้ได้แล้ ว 15 อีกทั้งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการ
เริ่มต้นกระบวนการที่เทียบได้กับกระบวนการล้มละลายในต่างประเทศ ให้ถือว่าได้มีเหตุแห่งการร้อง
ขอให้ลูกหนี้ล้มละลายปรากฏขึ้นแล้ว 16 โดยศาลสูงแห่งเมืองฟูกูโอกะ (Fukuoka High Court) ได้
วางหลักว่าการที่ลูกหนี้หยุดชาระหนี้เป็นการทั่วไป (General Cessation of Payments) นั้น ถือว่า
7

Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes, Principle C5 .2 ; The World Bank,
Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes, Revised, January 2011, p.16.
8 Ibid., p.17.
9 Ibid., p.18.
10 Ibid.
11 Bankruptcy Act 2004, Article 18 (1).
12 Bankruptcy Act 2004, Article 30 (1).
13 Bankruptcy Act 2004, Article 15 (1).
14 Bankruptcy Act 2004, Article 2 (11).
15 Bankruptcy Act 2004, Article 15 (2).
16 Bankruptcy Act 2004, Article 17.
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ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้แล้ว ซึ่งตัวอย่างของการหยุดชาระหนี้เป็นการทั่วไปก็เช่นการที่ตั๋วเงิน
ซึ่งออกโดยลูกหนี้นั้นขาดความเชื่อถือ1718
อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังต่อไปนี้ศาลจะไม่มีคาสั่งให้เริ่มกระบวนการล้มละลาย ได้แก่
(1) กรณีที่ลูกหนี้ไม่วางเงินค่าใช้จ่ายในกระบวนการล้มละลายตามจานวนที่ศาลกาหนด19
(2) กรณี ที่ ลู ก หนี้ ยื่ น ค าร้ อ งขอให้ เริ่ ม กระบวนการล้ ม ละลายโดยไม่ มี เหตุ อั น สมควร
(Unjustifiable Purpose) หรือโดยไม่สุจริต (Not in Good Faith)20
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกาหนดและไม่เข้าข้อยกเว้นกรณีใดกรณีห นึ่งหรือทั้ง
สองกรณีดังกล่าวแล้ว ศาลก็จะมีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย โดยคาสั่งดังกล่าวจะเริ่มมีผล
ตั้งแต่เวลาที่ศาลมีคาสั่งเช่นว่านั้น 21 ไปจนถึงวันที่คาสั่งปลดลูกหนี้จากการล้มละลายเป็นที่สุดและ
มี ผ ลผู ก พั น 22 หรื อ วั น ที่ ค าสั่ ง ระงั บ กระบวนการล้ ม ละลาย (Order of Discontinuance of
Bankruptcy Proceedings) ตามมาตรา 218 (1) เป็ น ที่ สุ ด และมี ผ ลผู ก พั น 23 หรื อ วั น ที่ ค าสั่ ง
เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ (Order of Confirmation of the Rehabilitation Plan) เป็นที่สุด
และมีผ ลผูกพัน 24 หรือเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งให้ เริ่ มต้นกระบวนการล้มละลายและ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกหนี้ห รือบุคคลล้มละลายไม่เคยต้องพิพากษาอันถึงที่สุดว่าได้กระทา
ความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26525 หรือเมื่อศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลาย
กลับ มีสิทธิจัดกิจการและทรัพย์สินตามเดิม (Order of Restoration of Rights) ดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 256 (1)26
เมื่อศาลมีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย อานาจในการจัดการและจาหน่ายจ่ายโอน
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (Bankruptcy Estate) จะตกเป็นของผู้จัดการทรัพย์สิน (Bankruptcy
Trustee) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยศาลแต่เพี ยงผู้เดียว27 เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายของ
ประเทศไทยที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
แต่เพียงผู้เดียวแล้ว28 จึงเห็นได้ว่าคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยก็จะมี
ฐานะเท่ากับคาสั่งให้ เริ่มต้น กระบวนล้ มละลายตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ ปุ่นนั่นเอง
17

Fukuoka High Court, Judgment, October 12, 1977.
28 Kakyu Minshu (9–12) 1072, H.J. (880) 42, H.T. (362) 336.
19 Bankruptcy Act 2004, Article 30 (1) (i).
20 Bankruptcy Act 2004, Article 30 (1) (ii).
21 Bankruptcy Act 2004, Article 30 (2).
22 Bankruptcy Act 2004, Article 255 (1) (i).
23 Bankruptcy Act 2004, Article 255 (1) (ii).
24 Bankruptcy Act 2004, Article 255 (1) (iii).
25 Bankruptcy Act 2004, Article 255 (1) (iv).
26 Bankruptcy Act 2004, Article 255 (1) 2nd Sentence; โดยศำลจะมีคำสั่งให้ลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลำยกลับมีสิทธิ
จัดกิจกำรและทรัพย์สินตำมเดิมต่อเมื่อบุคคลดังกล่ำวได้ยื่นคำร้องต่อศำลแสดงเหตุว่ำตนได้หลุดพ้น (Discharge) จำกหนี้สินโดยกำร
ชำระหนี้หรือด้วยวิธีกำรอื่นแล้ว ตำมมำตรำ 256 (1).
27 Bankruptcy Act 2004, Article 78 (1).
28 พระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483, มำตรำ 22.
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ดังนั้นการพิจารณาผลของนิติกรรมที่ลูกหนี้ได้กระทาขึ้นภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว
ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายญี่ปุ่น จึงต้องพิจารณาผลของนิติกรรมที่ลูกหนี้ได้กระทา
ขึ้นภายหลังจากที่ศาลได้มีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายแล้วตามกฎหมายญี่ปุ่นนั่นเอง
3.3.1 กระบวนกำรภำยหลังศำลมีคำสั่งให้เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย
เมื่อศาลมีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายแล้ว ไม่ว่าคาสั่งดังกล่าวจะมีที่มา
เนื่องจากการยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เองก็ตาม ย่อมมีกระบวนการต่อ
จากคาสั่งดังกล่าวดังต่อไปนี้
(1) ศาลต้องแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน (Bankruptcy Trustee) จานวนหนึ่งคนหรือ
29
มากกว่านั้น โดยทรัสตีจะมีหน้าที่จาหน่ายทรัพย์สินที่อยู่ในกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายและนาเงิน
ที่ได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สินเช่นว่านั้นมาแบ่งชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ นอกจากนี้ทรัสตียังมี
หน้าที่พิจาณาคาร้องขอรับชาระหนี้ (Proof of Claim) ของเจ้าหนี้ที่ยื่นต่อศาล และมีหน้าที่คัดค้าน
คาสั่งของศาลที่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้โดยไม่สมควรอีกด้วย30
(2) ศาลต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ในคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย
31
ด้วย ได้แก่
(2.1) ระยะเวลาสาหรับการยื่นคาขอรับชาระหนี้
(2.2) วันที่จะมีการเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อรายงานสถานะของทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ และ
(2.3) ระยะเวลาสาหรับการพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ (หรือ วันที่จะทา
การพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 (2))
(3) ศาลต้ อ งประกาศต่ อ สาธารณชน (Public Notice) ให้ ท ราบรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้32
(3.1) ข้ อ ความส าคั ญ (Main Text) ของค าสั่ ง ให้ เริ่ ม ต้ น กระบวนการ
ล้มละลาย
(3.2) ชื่อของทรัสตี
(3.3) ระยะเวลาหรือวันที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 (1)33
(3.4) ค าสั่ ง ห้ า มบุ ค คลที่ ค รอบครองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ อั น เป็ น กอง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และบุคคลที่เป็นหนี้ลูกหนี้ มิให้ส่งมอบทรัพย์สินเช่นว่านั้นหรือชาระหนี้
ให้แก่ลูกหนี้
29

Bankruptcy Act 2004, Article 31 (1).
Shintaro Miyazaki, Shinnosuke Fukuoka, Yusuke Yukawa, “ An Introduction to Court Procedures for
Insolvency in Japan”, สืบ ค้นเมื่อ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557, จำก https://www.jurists.co.jp/en/publication/tractate/
article_10073.html#01.
31 Bankruptcy Act 2004, Article 31 (1).
32 Bankruptcy Act 2004, Article 32 (1).
33 ได้แ ก่ (1) ระยะเวลำส ำหรับ กำรยื่ นคำขอรับ ชำระหนี้ (2) วันที่ จ ะมีก ำรเรีย กประชุ มเจ้ ำ หนี้เพื่ อ รำยงำนสถำนะของ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ และ (3) ระยะเวลำสำหรับกำรพิจำรณำคำขอรับชำระหนี้ (หรือวันที่จะทำกำรพิจำรณำคำขอรับชำระหนี้ดังที่
บัญญัติไว้ในมำตรำ 116 (2)).
30
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(3.5) ในกรณีเป็นการสมควรที่จะมีการแบ่ง ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยรวบ
รั ด (Simplified Distribution) ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง มาตรา 204 (1) (ii) ค าสั่ ง ให้ เจ้ า หนี้ ใ นคดี
ล้มละลายที่ประสงค์จะคัดค้านการแบ่งชาระหนี้โดยรวบรัดดังกล่าวยื่นคาคัดค้านเช่นว่านั้นต่อศาล
ภายในระยะเวลาหรือวันที่กาหนดไว้ในมาตรา 31 (1) (iii)
นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ทรัสตี บุคคลล้มละลาย
และเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายเท่าที่ทราบ 34 ผู้ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเท่าที่ทราบ 35
ผู้ จั ด การชั่ ว คราว (Provisional Administrator) ในกรณี ที่ ศ าลได้ มีค าสั่ งให้ จัดการทรัพ ย์สิ น ของ
ลูกหนี้ชั่วคราวตามมาตรา 91 (2)36 และสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงาน) หรือตัวแทนของลูกจ้าง
ฝ่ายเสียงข้างมากของบุคคลล้มละลาย37 เป็นรายบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงด้วย
3.3.2 ผลของคำสั่งให้เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย เมื่อศาลได้มีคาสั่งให้เริ่มต้น
กระบวนการล้มละลายแล้ว ย่อมส่งผลต่อการกระทาต่างๆที่บุคคลล้มละลายได้ทาขึ้นภายหลังวัน
ดังกล่าวดังต่อไปนี้
(1) ผลต่อนิ ติก รรมที่ เกี่ยวกับ กองทรัพ ย์สิ นในคดีล้ มละลาย กล่ าวคือ นิ ติกรรม
ดังกล่าวอาจไม่มีผลสมบูรณ์ (May not be asserted as effective) ในกระบวนการล้มละลาย38
นอกจากนี้กฎหมายยังได้บัญญัติบทสันนิ ษฐานไว้ว่านิติกรรมที่บุคคลล้มละลายได้กระทาขึ้นในวันที่
ศาลมีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายนั้น ให้ถือว่าเป็นนิติกรรมที่บุคคลล้มละลายได้กระทาขึ้น
ภายหลังศาลมีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายด้วย39
(2) ผลต่อ การได้ม าซึ่ งสิ ท ธิที่ เกี่ ยวกั บ กองทรัพ ย์สิ น ในคดี ล้ ม ละลายโดยทางอื่ น
นอกจากนิติกรรม กล่าวคือ การได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวอาจไม่มีผลสมบูรณ์ (May not be asserted
as effective) ในกระบวนการล้มละลาย40 ความข้อนี้ให้นาไปใช้บังคับแก่การได้มาซึ่งสิทธิที่เกี่ยวกับ
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลายโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมซึ่งเกิ ดขึ้นในวันที่ศาลมีคาสั่งให้ เริ่มต้น
กระบวนการล้มละลายด้วยโดยอนุโลม41
(3 ) ผ ล ต่ อ ก ารจ ด ท ะเบี ย น ห รื อ ก ารจ ด ท ะเบี ย น ชั่ วค ราว (Provisional
Registration) ตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ (Real Property Registration
Act (Act No. 123 of 2004)) กล่ า วคื อ การจดทะเบี ย นหรื อ การจดทะเบี ย นชั่ ว คราวซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์หรือเรือเดิน สมุทร (Vessel) ภายหลังจากที่ศาลได้มีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการ
ล้ ม ละลายนั้ น อาจไม่ มี ผ ลสมบู ร ณ์ (May not be asserted as effective) ในกระบวนการ
ล้มละลาย แม้ว่ามูลเหตุแห่งการจดทะเบียนดังกล่าวนั้นจะได้เ กิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งให้เริ่มต้น
34

Bankruptcy Act 2004, Article 32 (3) (i).
Bankruptcy Act 2004, Article 32 (3) (ii).
36 Bankruptcy Act 2004, Article 32 (3) (iii).
37 Bankruptcy Act 2004, Article 32 (3) (iv).
38 Bankruptcy Act 2004, Article 47 (1).
39 Bankruptcy Act 2004, Article 47 (2).
40 Bankruptcy Act 2004, Article 48 (1).
41 Bankruptcy Act 2004, Article 48 (2).
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กระบวนการล้ ม ละลายก็ต าม อย่ างไรก็ต ามบทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวไม่ น าไปใช้ ในกรณี ที่ ได้ มี การจด
ทะเบียนตามคาสั่งของผู้มีสิทธิเรียกให้มีการจดทะเบียนเช่นว่านั้นและบุคคลดังกล่าวมิได้รู้ถึงการ
เริ่มต้นแห่งกระบวนการล้มละลายนั้นแต่อย่างใด 42 ความข้อนี้ให้นาไปใช้บังคับแก่การจดทะเบียน
หรื อ การจดทะเบี ย นชั่ ว คราวเพื่ อ ก่ อ ตั้ ง (Establish) โอน (Transfer) หรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
(Modify) ซึ่งสิทธิ และให้นาไปใช้บังคับแก่การจดทะเบียนเพื่อก่อตั้ง โอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่ง
การจานององค์กรธุรกิจ (Enterprise Mortgage) ด้วยโดยอนุโลม43 อนึ่ง หากยังมิได้มีการประกาศ
โฆษณาการเริ่มต้น แห่ งกระบวนการล้ มละลายตามที่บัญ ญั ติไว้ในมาตรา 32 (1) ต่อสาธารณชน
(Public Notice) บุ ค คลผู้ ก ระท าการดั งกล่ าวย่ อมได้ รับ ประโยชน์ แ ห่ งข้ อ สั น นิ ษ ฐานว่ามิ ได้ รู้ถึ ง
ข้อเท็จจริงที่ว่ากระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่หากได้มีการประกาศโฆษณาการดังกล่าว
ต่อสาธารณชนแล้ว เช่นนี้บุคคลทุกคนย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าได้รู้ถึงข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นแล้ว44
(4) ผลต่อการชาระหนี้ให้แก่บุคคลล้มละลาย กล่าวคือ การชาระหนี้ให้แก่บุคคล
ล้มละลายภายหลังจากที่ได้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายแล้วอาจมีผลสมบูรณ์ได้หากลูกหนี้ของ
บุคคลล้มละลายได้ชาระหนี้ไปโดยไม่รู้ว่ากระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว45
นอกจากนี้การชาระหนี้ให้แก่บุคคลล้มละลายภายหลังจากที่ได้เริ่มต้นกระบวนการ
ล้มละลายทั้งที่ลูกหนี้ของบุคคลล้มละลายได้รู้ถึงข้อเท็จจริง เช่นว่านั้นแล้ว ย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าที่
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลายได้ลาภงอกขึ้นแต่การนั้น46
อนึ่ง หากยังมิได้มีการประกาศโฆษณาการเริ่มต้นแห่งกระบวนการล้มละลายตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 32 (1) ต่อสาธารณชน (Public Notice) บุคคลผู้กระทาการดังกล่าวย่อมได้รับ
ประโยชน์แห่งข้อสันนิษฐานว่ามิได้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่ว่ากระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่
หากได้มี การประกาศโฆษณาการดั งกล่ าวต่ อสาธารณชนแล้ ว เช่น นี้ บุ คคลทุ กคนย่อ มได้รับ การ
สันนิษฐานว่าได้รู้ถึงข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นแล้ว47

3.4 กฎหมำยของประเทศอังกฤษ
ตาม Insolvency Act 1986 ของประเทศอั งกฤษนั้ น กระบวนการล้ มละลายจะเริ่มต้ น
ตั้งแต่การยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย (Petition) ต่อศาล โดยบุคคลที่มีสิทธิเสนอคาร้องดังกล่าว
ได้แก่ เจ้าหนี้และลูกหนี้ 48 เมื่อศาลได้รับคาร้องเช่นว่านั้นแล้ว ก็จะต้องมีการไต่สวน (Hearing) ใน
กรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้อง (Creditor’s Petition) หากปรากฏว่าหนี้ตามคาร้องนั้นมีอยู่จริง และ
ลูกหนี้สามารถชาระหนี้ดังกล่าวได้ในวันยื่นคาร้องหรือสามารถชาระได้ในภายหลังจากนั้น แต่ลูกหนี้
ไม่ชาระ วางประกันหรือประนอมหนี้ หรือเป็นหนี้ที่ถึงกาหนดในอนาคตซึ่งลูกหนี้ไม่มีความสามารถที่
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Bankruptcy Act 2004, Article 49 (1).
Bankruptcy Act 2004, Article 49 (2).
44 Bankruptcy Act 2004, Article 51.
45 Bankruptcy Act 2004, Article 50 (1).
46 Bankruptcy Act 2004, Article 50 (2).
47 Bankruptcy Act 2004, Article 51.
48 Insolvency Act 1986, Section 264 (1).
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จะชาระได้เมื่อหนี้นั้นถึงกาหนด ศาลก็จะมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย (Bankruptcy Order)49 หรือใน
กรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้อง (Debtor’s Petition) หากปรากฏต่อศาลว่าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้
ได้ ศาลก็จะมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลายเช่นกัน ซึ่ง Insolvency Act 1986 มิได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง
ว่าในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายและปรากฏว่าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้
ให้ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่อย่างใด หากแต่เป็นการตีความต่อเนื่องมาจาก Section 272 ที่
บัญญัติว่าลูกหนี้จะยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้นั่นเอง50
คาสั่งของศาลให้ลูกหนี้ล้มละลายจะมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคาสั่งดังกล่าวไปจนถึงวันที่ลูกหนี้
ได้รับการปลดจากล้มละลายภายใต้บทบัญญัติแห่ง Insolvency Act 1986 Part IX Bankruptcy
Chapter I51 ซึ่งได้แก่ Section 279 – 282
3.4.1 กระบวนกำรภำยหลังศำลมีคำสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลำย เมื่อศาลมีคาสั่งให้
ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว ไม่ว่าคาสั่งดังกล่าวจะมีที่มาเนื่องจากการยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดย
เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เองก็ตาม ย่อมมีกระบวนการต่อจากคาสั่งดังกล่าวดังต่อไปนี้
(1) ศาลต้ องส่ งส าเนาคาสั่ งให้ ลู กหนี้ ล้ ม ละลายจานวน 2 ชุ ดไปยั งเจ้าพนัก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ (Official Receiver) โดยทันที และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องส่ งสาเนาดังกล่ าว
จานวน 1 ชุดไปยังบุคคลล้มละลายโดยทันที52
(2) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องบอกกล่าวคาสั่ งที่ให้ลูกหนี้ล้มละลายไปยังอธิบดี
นายทะเบียนที่ดิน (Chief Land Registrar) เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนที่ดิน53
(3) เจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องประกาศโฆษณาคาสั่ งดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์
ตามที่เห็นสมควร
(4) เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ต้ อ งประกาศโฆษณาค าสั่ งดั ง กล่ าวในราชกิ จ จา
นุเบกษา54
(5) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องลงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในคาร้องขอให้
ลูกหนี้ล้มละลายเพื่อประโยชน์ในการบ่งตัวบุคคลล้มละลาย วันที่ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย ชื่อ
ศาลที่ทาคาสั่งดังกล่าว และหมายเลขของคาสั่งดังกล่าว ไว้ในสมุดทะเบียนบุ คคลธรรมดาล้มละลาย
(The Individual Insolvency Register)55
อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจถูกศาลสั่งให้ ระงับการกระทาต่างๆ
ดังกล่ าวไว้ในระหว่างที่ รอคาสั่ งเกี่ยวกับคาร้องใดๆที่ บุคคลล้ มละลายหรือเจ้าหนี้ได้ยื่น เข้ามาใน
ภายหลัง ในกรณีที่มีการยื่นคาร้องเช่นว่านั้นเข้ามา คาร้องดังกล่าวต้องแนบคาแถลงถึงเหตุผลของคา
49

Insolvency Act 1986, Section 271 (1).
Stephen Schaw Miller, Edward Bailey, Personal Insolvency Law and Practice, 4th Edition, (London :
LexisNexis, 2008), p. 430.
51 Insolvency Act 1986, Section 278.
52 Insolvency Rules 1986 R. 6.34 (3), R. 6.46 (1).
53 โปรดดู The Land Charges Act 1972 Section 6 และในกรณี ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ โปรดดู The Land
Registration Act 1925 Section 59 และ Section 61.
54 Insolvency Rules 1986 R. 6.34 (2), R. 6.46 (2).
55 Insolvency Rules 1986 R. 6a.4 (2).
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ร้องนั้นมาพร้อมกันด้วย56 ตัวอย่างที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจถูกศาลสั่งให้ระงับการกระทาต่างๆ
ดังกล่าวก็เช่นในกรณีที่บุคคลล้มละลายยื่นคาร้องขอให้ยกเลิกคาสั่งให้ล้มละลายโดยอ้างว่าคาสั่งเช่น
ว่านั้นไม่ควรจะได้มีขึ้น ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ระงับการโฆษณาคาสั่งให้
ล้มละลาย ผู้ร้องต้องส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทันที57
เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับส าเนาคาสั่งให้ลู กหนี้ล้ มละลายจากศาลแล้ ว
บุคคลดังกล่าวต้องลงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลตามที่ปรากฏในคาร้องขอให้ล้มละลายดังต่อไปนี้ไว้ใน
ทะเบียนบุคคลล้มละลาย (The Individual Insolvency Register)
(1) ชื่อของบุคคลล้มละลาย สถานประกอบการ และอาชีพ (ถ้ามี)
(2) ชื่ อ ที่ บุ ค คลล้ ม ละลายใช้ ในการประกอบกิ จ การ หากมิ ใช่ ชื่ อ จริ ง ไม่ ว่ า จะ
ประกอบกิจการโดยลาพังหรือกับบุคคลอื่นก็ตาม
(3) ลักษณะแห่งกิจการของบุคคลล้มละลาย และที่อยู่ซึ่งบุคคลดังกล่าวใช้ประกอบ
กิจการ
(4) ชื่อที่บุคคลล้มละลายใช้ในการประกอบกิจการในระหว่างที่หนี้ที่ขอรับชาระได้
ในคดีล้มละลายได้เกิดขึ้น หากมิใช่ชื่อจริง ไม่ว่าจะประกอบกิจการโดยลาพังหรือกับบุคคลอื่นก็ตาม
(5) ที่อยู่ที่บุคคลล้มละลายพานักหรือประกอบกิจการในระหว่างที่หนี้ ที่ขอรับชาระ
ได้ในคดีล้มละลายได้เกิดขึ้น และลักษณะแห่งกิจการดังกล่าว
(6) ในกรณี ที่คาสั่งให้ ลู กหนี้ล้ มละลายมีที่ มาเนื่องจากการยื่น คาร้องของเจ้าหนี้
บุคคลล้มละลายมีศูนย์กลางของผลประโยชน์หรือสถานประกอบการในรัฐสมาชิกอื่นหรือไม่ และ
(7) ชื่ออื่นๆที่บุคคลล้มละลายเคยใช้ นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น58
นอกจากนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องลงทะเบียนเกี่ยวกับวันที่ที่ศาลมีคาสั่งให้
ลูกหนี้ล้มละลาย ชื่อศาลที่มีคาสั่งดังกล่าว และหมายเลขของคาสั่งดังกล่าว59 หากเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ได้รับข้อมูลใดๆเพิ่มเติมในภายหลั ง บุคคลดังกล่ าวก็ต้องลงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูล นั้นๆไว้
ด้วย60
3.4.2 ผลของคำสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลำย
(1) ผลต่อความสามารถของลูกหนี้ กล่าวคือ เมื่อศาลมีคาสั่ งให้ลูกหนี้ล้มละลาย
แล้ว จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของลูกหนี้ 3 ประการ คือ ความสามารถในการดารงตาแหน่ง
ต่างๆ ความสามารถในการทานิติกรรม และความสามารถในการครอบครองทรัพย์สิน ซึ่งสามารถ
แยกอธิบายได้ดังต่อไปนี้
(1.1) ความสามารถในการดารงตาแหน่งต่างๆ กล่าวคือ เมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งให้เป็น
บุ ค คลล้ ม ละลาย จะส่ ง ผลให้ ลู ก หนี้ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ (Disqualified) ในการด ารงต าแหน่ ง ต่ า งๆ
ตัวอย่างเช่น
56

Insolvency Rules 1986 R. 6.34 (3), R. 6.46 (3).
Insolvency Rules 1986 R. 6.34 (4), R. 6.46 (4).
58 Insolvency Rules 1986 R. 6a.4 (2) (a).
59 Insolvency Rules 1986 R. 6a.4 (2) (b) – (d).
60 Insolvency Rules 1986 R. 6a.4 (3).
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(1.1.1) กรรมการบริษั ท โดยลู กหนี้ จะไม่ส ามารถกระทาการเป็น กรรมการของ
บริษัทใดๆได้ อีกทั้งไม่สามารถก่อตั้งหรือจัดกิจการของบริษัทใดๆได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็
ตาม เว้นแต่บุคคลล้มละลายดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากศาล 61 หากบุคคลล้มละลายใดกระทาการ
ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตจากศาล บุคคลดังกล่าวย่อมมีความผิดทางอาญา 62 และแม้ว่าต่อมาคาสั่ง
ที่ให้ลูกหนี้ล้มละลายจะถูกยกเลิก ก็ไม่ทาให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากความผิดอาญาดังกล่าวแต่อย่างใด63
อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงสามารถปฏิบัติตามสัญญาที่บุคคลล้มละลายได้ทาขึ้นในนามของบริษัท ใน
ระหว่างที่บุคคลดังกล่าวจัดกิจการของบริษัทโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้นได้อยู่64
(1.1.2) สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร (Member of The House of Commons)
แล ะสมาชิ ก วุ ฒิ สภ า (Member of The House of Lords) เฉพ าะใน กรณี ที่ Bankruptcy
Restrictions Order หรื อ Debt Relief Restrictions Order มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ บุ ค คลล้ ม ละลาย
เท่านั้น65 ดังนั้นในกรณีที่บุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่ Bankruptcy Restrictions
Order หรื อ Debt Relief Restrictions Order ไม่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว เช่ น นี้ บุ ค คล
ดังกล่าวย่อมมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาได้
(1.1.3) นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน (Mayor) หรือสมาชิกสภากรุงลอนดอน (The
London Assembly) เฉพาะในกรณี ที่ Bankruptcy Restrictions Order หรือ Interim Order มี
ผลใช้บังคับกับบุคคลล้มละลายเท่านั้น 66 ดังนั้นในกรณีที่บุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
แต่ Bankruptcy Restrictions Order หรื อ Interim Order ไม่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
เช่นนี้บุคคลดังกล่าวย่อมมีสิทธิเป็นนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนหรือสมาชิกสภากรุงลอนดอนได้
(1.1.4) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น (Local Authority) เฉพาะในกรณี ที่ Bankruptcy
Restrictions Order หรือ Interim Order มีผลใช้บังคับกับบุคคลล้มละลายเท่านั้น 67 ดังนั้นในกรณี
ที่บุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็น บุคคลล้มละลาย แต่ Bankruptcy Restrictions Order หรือ Interim
Order ไม่มีผลใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว เช่นนี้บุคคลดังกล่าวย่อมมีสิทธิเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้
(1.1.5) Insolvency Practitioner68 หรือผู้รักษาหรือผู้จัดการทรัพย์สินของบริษัท
ในนามของผู้ถือหุ้นกู้69 (Debenture Holders) โดยหากบุคคลล้มละลายฝ่าฝืนกระทาการดังกล่าว
ย่อมมีความผิดอาญา70 อย่างไรก็ตามข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช้บังคับในกรณีที่ศาลมีคาสั่งแต่งตั้งให้บุคคล
ล้มละลายนั้นทาหน้าที่เป็นผู้รักษาหรือจัดการทรัพย์สิน71
61

Company Directors Disqualification Act 1986, Section 11 (1).
Company Directors Disqualification Act 1986, Section 13.
63 IRC v McEntaggart (2004) EWHC 3431 (Ch), (2006) 1 BCLC 476.
64 Hill v Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (2005) EWHC 696 (Ch), (2006) 1
BCLC 601.
65 Insolvency Act 1986, Section 426A (1).
66 Greater London Authority Act 1999, Section 21 (1) (c).
67 Local Government Act 1972, Section 80 (1) (b).
68 Insolvency Act 1986, Section 390 (4) (a).
69 Insolvency Act 1986, Section 31 (1) (a).
70 Insolvency Act 1986, Section 430, Sch. 10.
71 Insolvency Act 1986, Section 31 (3).
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(1.2) ความสามารถในการทานิติกรรม กล่าวคือ เมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคล
ล้มละลายจะส่งผลให้ลูกหนี้ไม่มีสิทธิทานิติกรรมดังต่อไปนี้
(1.2.1) รับ สิ น เชื่อ โดยบุคคลล้ มละลายไม่ส ามารถรับ สิ นเชื่อ จานวนตั้งแต่ 500
ปอนด์ ไม่ว่าจะโดยลาพังหรือร่วมกับบุคคลอื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้บอกกล่าวแก่ผู้ให้ สินเชื่อว่าตนเอง
เป็นบุคคลล้มละลายที่ยังมิได้รับการปลดจากล้มละลาย หากบุคคลล้มละลายไม่บอกกล่าวข้อเท็จจริง
ดั งกล่ า วแก่ ผู้ ให้ สิ น เชื่ อ บุ ค คลล้ ม ละลายย่ อ มมี ค วามผิ ด อาญา 72 อนึ่ ง การรั บ สิ น เชื่ อ ดั ง กล่ า ว
หมายความรวมถึงการรับทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข และการรับ
ชาระหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตาม) สาหรับค่าสินค้าหรือบริการด้วย73
(1.2.2) ทานิติกรรมใดๆโดยใช้ชื่ออื่นนอกจากชื่อที่ตนเองถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย
เว้ น แต่ จ ะได้ แ จ้ งชื่ อ ที่ ต นเองถู ก ศาลสั่ งให้ ล้ ม ละลายแก่ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทราบ หากบุ ค คล
ล้มละลายไม่แจ้งชื่อที่ตนเองถูกศาลสั่งให้ล้ มละลายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ บุคคลล้มละลาย
ย่อมมีความผิดอาญา74
(1.3) ความสามารถในการครอบครองทรัพย์สิน กล่าวคือ เมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งให้
เป็นบุคคลล้มละลาย ลูกหนี้ย่อมไม่มีสิทธิครอบครองกองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยลูกหนี้มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1.3.1) หน้ าที่ ส่ งมอบการครอบครองกองทรั พ ย์ สิ น ในคดี ล้ ม ละลายให้ แ ก่ เจ้ า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์75
(1.3.2) หน้าที่ส่งมอบหนังสือ เอกสารและบันทึกอื่นๆที่เกี่ยวกับกองทรัพย์สินในคดี
ล้มละลายและกิจ การของลู กหนี้ ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของตนให้ แก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์76
(2) ผลต่อตัวบุคคลผู้เข้ามาทาหน้าที่ จัดกิจการและทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย
กล่าวคือ เมื่อศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official Receiver) มี
หน้าที่ต้องตัดสินใจว่าจะเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อแต่งตั้ง Trustee ให้เข้ามาทาหน้าที่จัดกิจการและ
ทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายหรือไม่ 77 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องตัดสินใจดังกล่าวโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย หากเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตัดสิน ใจไม่เรียกประชุมเจ้าหนี้ บุคคลดัง กล่าวต้องบอกกล่าวการตัดสินใจ
ดังกล่าวไปยังศาลและบรรดาเจ้าหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รู้ตัว หรือที่ปรากฏในแถลงการณ์
เกี่ ย วกั บ กิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ (The Bankrupt’s Statement of Affairs) ภายใน
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Insolvency Act 1986, Section 360 (1) (a), the Insolvency Proceedings (Monetary Limits) (Amendment)

Order 2004.
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Insolvency Act 1986, Section 360 (2).
Insolvency Act 1986, Section 360 (1) (b).
75 Insolvency Act 1986, Section 291 (1) (a).
76 Insolvency Act 1986, Section 291 (1) (b).
77 Insolvency Act 1986, Section 293 (1).
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ระยะเวลา 12 สั ป ดาห์ ดังกล่าว 78 และในกรณี เช่นนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะทาหน้าที่เป็น
Trustee79
ในระหว่ า งเวลาที่ ศ าลมี ค าสั่ งให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลายไปจนถึ ง เวลาที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
Trustee อานาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้จะตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 80 โดยเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ ะมีห น้ าที่ปกป้องดูแลกองทรัพ ย์สิ นในคดีล้ มละลายในฐานะผู้ พิทักษ์และ
จัดการกองทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย (Receiver and Manager of the Bankrupt’s Estate)81
ในการนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีอานาจเช่นเดียวกับผู้พิทักษ์และจัดการกองทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศาล82 และมีอานาจขายหรือจาหน่ายจ่ายโอนกองทรัพย์สินในคดี
ล้ ม ละลายที่ เป็ น ของสดของเสี ย ได้ (Perishable Goods) และกองทรัพ ย์ สิ น ในคดี ล้ ม ละลายอื่ น
ซึ่งหากไม่จาหน่ายจ่ายโอนไปแล้ว มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวจะลดลง 83 นอกจากนี้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ยังต้องปฏิบัติการเท่าที่เห็นว่าเป็นการจาเป็นในการปกป้องดูแลทรัพย์สินใดๆที่อาจถูก
Trustee เรียกเอาเข้ามาอยู่ในกองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย84 แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่จาต้อง
กระท าการใดๆที่ จ ะก่ อให้ เกิ ดภาระค่าใช้จ่ายแก่ตั ว เขาเอง เว้น แต่ Secretary of State จะสั่ ง85
อีกทั้งมีอานาจเรียกประชุมเจ้าหนี้หากเห็นสมควรหรือหากศาลสั่ง86
ในกรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติแต่งตั้ง Trustee เมื่อบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นได้
แถลงเป็ น หนั งสื อ ว่ าเขาเป็ น Insolvency Practitioner และยิ น ยอมที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั งกล่ า ว
ประธานในที่ประชุมเจ้าหนี้จะต้องรับรองการแต่งตั้งนั้น87 การแต่งตั้ง Trustee ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่
วัน ที่ ก ารแต่ งตั้ งดั งกล่ าวได้ รั บ การรับ รอง ซึ่ งวัน ที่ ดั งกล่ าวก็ จ ะเขี ย นอยู่ ใน หนั งสื อ รับ รอง (The
Certificate) นั้นเอง88 และประธานในที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องส่ง หนังสือรับรองการแต่งตั้ง Trustee ไป
ยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 89 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะต้องส่งต่อไปยัง Trustee และส่ง
สาเนาหนังสือรับรองดังกล่าวไปยังศาลด้วย90
เมื่ อ มี ก ารแต่ งตั้ ง Trustee แล้ ว บุ ค คลดั งกล่ าวย่ อ มมี อ านาจและหน้ าที่ ในการ
จัดการกองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (Administration of the Estate) ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ที่เกิดมี
ขึ้นภายหลังจากที่ศาลได้มีคาสั่งให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยกองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
(The Estate) จะตกอยู่ ในอานาจจัดการของ Trustee ในทันทีที่การแต่งตั้ง Trustee มีผ ลบังคับ
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Insolvency Act 1986, Section 293 (2).
Insolvency Act 1986, Section 293 (3).
80 Insolvency Act 1986, Section 287 (1).
81 Insolvency Act 1986, Section 287 (2).
82 Insolvency Act 1986, Section 287 (2) (a).
83 Insolvency Act 1986, Section (2) (b).
84 Insolvency Act 1986, Section 287 (3) (a).
85 Insolvency Act 1986, Section 287 (3) (b).
86 Insolvency Act 1986, Section 287 (3) (c).
87 Insolvency Rules 1986 R. 6.120 (1), (2).
88 Insolvency Rules 1986 R. 6.120 (1), (3).
89 Insolvency Rules 1986 R. 6.120 (1), (4).
90 Insolvency Rules 1986 R. 6.120 (1), (5).
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หรือในกรณีของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวกลายฐานะมาเป็น Trustee91 ซึ่ง
การที่กองทรัพย์สินในคดีล้มละลายตกมาอยู่ในอานาจของ Trustee นั้น เป็นไปโดยผลของกฎหมาย
ซึ่งไม่ต้องมีการจดทะเบียน การโอน หรือการส่งมอบใดๆทั้งสิ้น92
นอกจากนี้ Trustee ยังมี อานาจหน้าที่อื่นๆนอกจากอานาจหน้าที่ในการจัด การ
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลายอีกหลายประการ เช่น หน้าที่จัดหาข้อมูลต่างๆให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์93 หน้าที่รายงานการฝ่าฝืนข้อห้ามตาม The Financial Services and Markets Act 2000
โดยบุคคลล้มละลายไปยัง The Financial Services Authority94 หน้าที่ตระเตรียมและเก็บรักษา
บั น ทึ ก ทางการเงิน ของบุ ค คลล้ ม ละลาย ตาม Insolvency Regulation 1994 อ านาจเรี ย กเอา
ทรัพ ย์ สิ น ที่ได้รับ การยกเว้น ไม่ต้องตกเป็ น กองทรัพย์สิ น ในคดีล้ มละลายบางชิ้นเข้ามาอยู่ในกอง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย95 อานาจเรียกเอาทรัพย์สินที่บุคคลล้มละลายได้รับมาในภายหลังจากที่ศาล
มี สั่ งให้ ล้ ม ละลาย 96 อ านาจยื่ น ค าร้ อ งขอต่ อ ศาลเพื่ อ เรีย กเอารายได้ ข องบุ ค คลล้ ม ละลายในชั่ ว
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง97 เป็นต้น

3.5 กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ
3.5.1 ผลของกำรยื่นคำร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย ตาม US Code Title 11 –
Bankruptcy; Chapter 7 – Liquidation ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น กระบวนการล้มละลายจะ
เริ่มต้น (Commence) ตั้งแต่การยื่นคาร้องขอให้ล้มละลาย (Bankruptcy Petition) โดยผู้มีสิทธิยื่น
ค าร้ อ งดั งกล่ าว ได้ แ ก่ ลู ก หนี้ 98 และเจ้ าหนี้ 99 ดั งนั้ น จึ งอาจแบ่ งประเภทของคดี ล้ ม ละลายตาม
กฎหมายอเมริ กั น โดยใช้เกณฑ์ บุ ค คลผู้ ยื่ น ค าร้อ งขอให้ ล้ ม ละลายออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่
คดีล้มละลายโดยสมัครใจ (Voluntary Case) และคดีล้มละลายโดยไม่สมัครใจ (Involuntary Case)
ซึ่ งเมื่ อ มี ก ารยื่ น ค าร้ อ งดั งกล่ าวอั น ท าให้ ค ดี ล้ ม ละลายเริ่ ม ต้ น ขึ้ น แล้ ว จะมี ผ ลที่ เหมื อ นกั น อยู่ 2
ประการ กล่าวคือ
(1) มีผลเป็นการก่อตั้งกองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (Bankruptcy Estate)100 ซึ่ง
ประกอบไปด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น ของลู ก หนี้ ในเวลาเริ่ม ต้ น แห่ งคดี ล้ ม ละลาย 101 ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น
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Insolvency Act 1986, Section 306 (1).
Insolvency Act 1986, Section 306 (2).
93 Insolvency Act 1986, Section 305 (3).
94 Financial Services and Markets Act 2000, Section 373.
95 Insolvency Act 1986, Section 308 (1).
96 Insolvency Act 1986, Section 307 (1).
97 Insolvency Act 1986, Section 310 (1) and (1A) (a).
98 11 U.S. Code §§ 301, 302.
99 11 U.S. Code § 303.
100 11 U.S. Code § 541 (a).
101 11 U.S. Code § 541 (a) (1).
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สินสมรส102 และทรัพย์สินบางรายการที่ได้มาภายหลังการเริ่มต้นแห่งคดีล้มละลาย ได้แก่ ทรัพย์สิน
ที่ทรัสตีใช้อานาจเพิกถอนการโอนตามบทบัญญัติต่างๆที่กฎหมายระบุไว้ 103 ทรัพย์สินที่รักษาไว้เพื่อ
ประโยชน์ แ ก่ ก องทรั พ ย์ สิ น ในคดี ล้ ม ละลายหรือ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ถู ก สั่ งให้ โ อนเข้ ามาสู่ ก องทรัพ ย์ สิ น
ดังกล่าว104 ทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้มาโดยทางมรดก การหย่าหรือการประกันชีวิตภายในระยะเวลา 180
วันนับแต่วันยื่นคาร้องขอให้ล้มละลาย105 ดอกผลของกองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย106 และทรัพย์สิน
ทีก่ องทรัพย์สินในคดีล้มละลายได้มาในภายหลังการเริ่มต้นแห่งคดีล้มละลาย107
(2) มีผลเป็นการก่อให้เกิดสภาวะพักการชาระหนี้ (Automatic Stay) ซึ่งห้ามมิให้
บรรดาเจ้าหนี้บังคับการชาระหนี้ เอาแก่ลูกหนี้โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ห้ามดาเนินคดีแก่ลูกหนี้ ไม่ว่า
จะได้มีการฟ้องลูกหนี้ ไว้แล้ วหรือไม่ 108 ห้ ามบังคับคดีตามคาพิ พากษาเอาแก่ กองทรัพ ย์สิ นในคดี
ล้มละลาย109 ห้ามกระทาการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองหรือการควบคุม กองทรัพย์สินในคดี
ล้มละลาย110 ห้ามก่อตั้ง ทาให้ สมบูรณ์ หรือบังคับบุริมสิทธิเหนือ กองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย111
ห้ามเรีย กให้ ลู กหนี้ ชาระหนี้ ในมูล หนี้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นแห่ งคดีล้มละลาย 112 ห้ ามหั กกลบ
ลบหนี้กับหนี้ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นแห่งคดีล้มละลาย 113 และห้ามฟ้องคดีเกี่ยวกับภาษี
ของลูกหนี้114
อนึ่ ง ในขณะที่ ก องทรั พ ย์ สิ น ในคดี ล้ ม ละลาย (Bankruptcy Estate) ได้รับ การก่อ ตั้ งขึ้ น
ในทันทีที่คดีล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นโดยการยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย ลูกหนี้ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่
ทางการเงิน (Financial Fresh–Start) โดยการก่อตั้งกองทรัพย์สินของตนขึ้นใหม่ในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นใหม่นั้นจะประกอบไปด้วยทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้รับมาใน
ภายหลังจากการยื่ น คาร้องขอให้ ลูกหนี้ล้ มละลาย และทรัพ ย์สิ นที่ ได้รับการยกเว้นออกจากกอง
ทรั พ ย์ สิ น ในคดี ล้ ม ละลาย (Exempted Property) หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ท รั ส ตี ส ละให้ แ ก่ ลู ก หนี้
(Abandoned Property) เนื่ อ งจากไม่ มี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ (Economic Value) และเจ้ า หนี้
ทั้งหลายก็ย่อมไม่สามารถบังคับชาระหนี้เอาแก่กองทรัพย์สินใหม่ของลูกหนี้นั้นได้ เนื่องจากเจ้าหนี้
เหล่ า นั้ น ถู ก บั ง คั บ โดยกระบวนการพั ก การช าระหนี้ โ ดยอั ต โนมั ติ (Automatic Stay) และ
กระบวนการปลดจากลูกหนี้จากล้มละลาย (Discharge) ซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับการปลดจากหนี้สิน
102

11 U.S. Code § 541 (a) (2).
11 U.S. Code § 541 (a) (3).
104 11 U.S. Code § 541 (a) (4).
105 11 U.S. Code § 541 (a) (5).
106 11 U.S. Code § 541 (a) (6).
107 11 U.S. Code § 541 (a) (7).
108 11 U.S. Code § 362 (a) (1).
109 11 U.S. Code § 362 (a) (2).
110 11 U.S. Code § 362 (a) (3).
111 11 U.S. Code § 362 (a) (4), (5).
112 11 U.S. Code § 362 (a) (6).
113 11 U.S. Code § 362 (a) (7).
114 11 U.S. Code § 362 (a) (8).
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ทั้งปวงที่ เกิดขึ้น ก่อนการยื่ น คาร้ องขอให้ ล้ มละลาย (Prepetition Debt) และเจ้าหนี้ย่อมไม่สิ ท ธิ
บังคับลูกหนี้ให้ชาระหนี้ตามมูลหนี้ดังกล่าวได้อีกเป็นการถาวร115
3.5.2 ควำมแตกต่ำงของคดีล้มละลำยโดยสมัครใจและไม่สมัครใจ ความแตกต่าง
ระหว่างการยื่ น คาร้องขอให้ ล้มละลายโดยลูกหนี้และเจ้าหนี้ก็คือในกรณี ที่ลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้อง
(Voluntary Case) การดังกล่าวจะมีผลเป็นการก่อตั้ง คาสั่ง Order for Relief ขึ้นโดยอัตโนมั ต116
ิ
แต่ในกรณีที่เจ้าหนี้ เป็น ผู้ยื่นคาร้อง (Involuntary Case) ลูกหนี้มีสิทธิโต้แย้งคาร้องดังกล่าว หาก
ลูกหนี้ไม่โต้แย้ง ภายในเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ศาลก็จะมีคาสั่ง Order for Relief117 แต่หาก
ลูกหนี้โต้แย้ง ศาลจะมีคาสั่ง Order for Relief ก็ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงประการใดประการหนึ่งใน
สองประการ คือ ลูกหนี้ไม่ชาระหนี้เป็นการทั่วไปเมื่อหนี้ ถึงกาหนด118 หรือภายใน 120 วันนับแต่
วันที่มีการยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย ผู้พิทักษ์ทรัพย์ (Custodian) ได้รับการแต่งตั้งหรือเข้า
ครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ 119 แต่ไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจคาสั่ง
Order for Relief จะมีผลเป็นการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายอย่างเต็มรูปแบบ120 และมีผลในทาง
กฎหมายเสมือนหนึ่งว่าลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาว่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วนั่นเอง121
3.5.3 กระบวนกำรจัดกำรทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อพิจารณากฎหมายล้ม ละลาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ
แล้ว พบว่ามีข้อแตกต่างประการสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ กล่าวคือ
ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยและประเทศอังกฤษนั้น การยื่นคาฟ้องหรือคาร้องขอให้
ลูกหนี้ล้มละลายไม่มีผลทาให้อานาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้สิ้น สุดลงและต้องตกไปเป็นของคน
กลาง (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายไทย และทรัสตีตามกฎหมายอังกฤษ) โดยอัตโนมัติ แต่
อย่ างใด หากแต่ต้องมี กระบวนการไต่ส วนคาฟ้ องหรือคาร้องเช่น ว่านั้น ก่อน ซึ่งหากไต่ส วนแล้ ว
ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกาหนด ศาลจึงจะมีคาสั่งให้ลูกหนี้หมดอานาจจัดการทรัพย์สินของ
ตนและโอนอ านาจดั งกล่ าวให้ แ ก่ ค นกลาง (ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาดตามกฎหมายไทย และ
Bankruptcy Order ตามกฎหมายอังกฤษ) แต่ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น การยื่นคา
ร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายมี ผลเป็นการเริ่มต้นคดีล้มละลาย (Commencement of Bankruptcy
Case) และเป็นการก่อตั้งกองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (Bankruptcy Estate) โดยอัตโนมัติ โดยไม่
ต้องคานึงว่าศาลจะได้มี คาสั่ง Order for Relief หรือไม่ ซึ่งกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายนั้นจะมี
ตัวตนในทางกฎหมาย (Legal Entity) แยกต่างหากจากตัวลูกหนี้ และทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ใน

115

Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor : Examples and Explanation, 5 th Edition, (Maryland :
Aspen Publishers, 2010), p. 289.
116 11 U.S. Code § 301 (b).
117 11 U.S. Code § 303 (h).
118 11 U.S. Code § 303 (h) (1).
119 11 U.S. Code § 303 (h) (2).
120 Charles Jordan Tabb, Alice Curtis Campbell, The Law of Bankruptcy, 2 nd Edition, ( New York :
Thompson Reuters/Foundation Press, 2009), p. 128.
121 Ibid., p.144.

Final Report 184
บทที่ 7 คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์

วันที่มีการยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายก็จะโอนไปอยู่ในกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายดังกล่าว122
โดยมีทรั ส ตีทาหน้ าที่ เป็ น ผู้แทนของกองทรัพย์สิ นนั้ น 123124 (หากต่อมาศาลได้มี คาสั่ ง Order for
Relief และได้มีการแต่งตั้งทรัส ตีขึ้น) ในการนี้ลูกหนี้มีห น้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สิ นเหล่ านั้นให้ แก่
ทรัสตี125
3.5.4 กระบวนกำรในกำรแต่งตั้งผู้จัดกำรทรัพย์สินภำยหลังจำกที่คำสั่ง Order
for Relief มีผลใช้บังคับ
เมื่อคาสั่ ง Order for Reliefมีผลใช้บังคับแล้ ว ย่อมส่งผลต่อกระบวนการในการ
แต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) US Trustee ต้องแต่งตั้งบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสีย (Disinterested Person) ซึ่ง
เป็นสมาชิกแห่งคณะกรรมการทรัสตีเอกชน (Member of Panel of Private Trustee) หรือซึ่งทา
หน้าที่เป็นทรัสตีมาก่อนที่คาสั่ง Order for Relief จะมีผลใช้บังคับ ให้ทาหน้าที่เป็นทรัสตีเฉพาะกาล
(Interim Trustee)126
(2) ภายในระยะเวลาอันสมควรนับแต่วันที่ คาสั่ง Order for Relief มีผลใช้บังคับ
US Trustee ต้อ งจั ด ประชุม เจ้ าหนี้ และท าหน้ าที่ เป็ น ประธานในการประชุ มดั งกล่ าว ซึ่ งในการ
ประชุมนี้ หากเจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงตามบทบัญญัติแห่ง Section 702 (a) และมีจานวนหนี้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามที่ระบุไว้ใน Section 702 (a) (1) ร้องขอให้มีการเลือกทรัสตี บรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลายก็อาจเลือกบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดให้ทาหน้าที่เป็นทรัสตีก็ได้127
(3) หากไม่ มีก ารเลื อกทรัส ตีต ามบทบั ญ ญั ติแห่ ง Section 702 ดังกล่ าว ทรัส ตี
เฉพาะกาลก็จะทาหน้าที่เป็นทรัสตีในคดีนั้นแทน128
ผู้จัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่โดยทั่วไปเกี่ยวกับ กองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ได้แก่
หน้าที่รวบรวมและจาหน่ายกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายและปิดบัญชีกองทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 129 และหน้าที่รับผิดชอบ (Be Accountable) ทรัพย์สิน
ทั้งหมดที่รับเข้ามาอยู่ในความดูแลของตน130
3.5.5 อำนำจของลูกหนี้ในกำรจัดกำรทรัพย์สินของตน โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคดี
ล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้น (โดยการยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้ มละลาย) กฎหมายก็ได้ห้ามมิให้ลูกหนี้โอน
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลายนั้นให้แก่บุคคลภายนอก หลักเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏในรูปของอานาจ
ของทรัสตีในการเพิกถอนการโอนทรัพย์สินเช่นว่านั้น131 เว้นแต่การโอนทรัพย์สินนั้นจะได้รับอนุญาต
122

Brian A. Blum, supra note 115.
11 U.S. Code § 323 (a); Charles Jordan Tabb.
124 Alice Curtis Campbell, supra note 120, p.394.
125 11 U.S. Code § 521 (a) (4).
126 11 U.S. Code § 701 (a) (1).
127 11 U.S. Code § 702 (b).
128 11 U.S. Code § 702 (d).
129 11 U.S. Code § 704 (a) (1).
130 11 U.S. Code § 704 (a) (2).
131 11 U.S. Code § 549 (a) (1).
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โดยกฎหมายล้มละลายหรือโดยศาล 132 หรือการโอนทรัพย์สินนั้นเกิดขึ้นในระหว่างเวลาหลังจากที่มี
การยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยไม่สมัครใจและเวลาก่อนที่ศาลจะมี คาสั่ง Order for Relief
และผู้รับโอนเสียค่าตอบแทน ไม่ว่าผู้รับโอนจะได้ทราบถึงการเริ่มต้นแห่งคดีล้มละลายนั้นหรือไม่ 133
หรือเป็นการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน134
นอกจากนี้ ในคดีล้มละลายโดยไม่สมัครใจ แม้ว่าการยื่นคาร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยไม่
สมัครใจจะทาให้ คดีล้ ม ละลายเริ่ มต้น ขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ตราบใดที่ศาลยังไม่มี คาสั่ ง Order for
Relief ลู ก หนี้ ก็ ยั งสามารถด าเนิ น กิ จ การของตนต่ อ ไปได้ โดยไม่ ต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าตจากศาลก่ อ น
แต่อย่างใด และย่อมมีสิทธิใช้สอย รับมาและจาหน่ายจ่ายโอนซึ่งทรัพย์สินของตนได้โดยอิสระเสมือน
หนึ่งว่าคดีล้มละลายมิได้เกิดขึ้นเลย เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น 135 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
จาเป็นจะต้องรักษาไว้ซึ่ง กองทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย คู่ความที่มีส่วนได้เสียอาจยื่นคาร้องขอต่อศาลในเวลาใดก่อนที่ศาลจะมี
คาสั่ง Order for Relief เพื่อให้ศาลสั่งให้ US Trustee แต่งตั้งทรัสตีเฉพาะกาลภายใต้บทบัญญัติ
แห่ง Section 701 ให้เข้าครอบครองกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายและจัดกิจการของลูกหนี้ก็ได้136

4. ข้อเสนอแนะ
เมื่อลูกหนี้ทานิติกรรมใดๆขึ้นภายหลังศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ นิติกรรมดังกล่าวย่อมตกเป็น
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 150 ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 24 กรณีเช่นนี้ย่อมเกิดปัญหาว่าจะรักษามูลค่ากองทรัพย์สินของลูกหนี้เอง
ที่อาจลดน้อยถอยลง และจะคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนด้วยได้อย่างไร
ต่อ ปั ญ หาดั งกล่ าว ในเชิ งเปรีย บเที ย บกั บ Insolvency Act 1986 ของประเทศอังกฤษ
พบว่า Section 284 (1) ตอนท้ายประกอบ (3) ได้บัญญัติว่าในกรณีที่ลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ตกเป็น
บุคคลล้มละลายนั้น โดยหลักแล้วนิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้มีการเสนอคาร้องขอให้
ลูกหนี้ล้มละลาย (The Presentation of the Petition for the Bankruptcy Order) จนถึงเวลาที่
กองทรั พ ย์ สิ น ในคดี ล้ ม ละลายได้ ตกไปอยู่ในอ านาจจั ดการของ Trustee ภายใต้บ ทบั ญ ญั ติ แห่ ง
Chapter IV ของ Part IX ย่อมตกเป็นโมฆะ เว้นแต่ลูกหนี้จะได้กระทำนิติกรรมดังกล่ำวโดยได้รับ
ควำมยินยอมจำกศำล หรือศำลจะได้ให้สัตยำบันแก่นิติกรรมดังกล่ำวในภำยหลัง
แ ล ะ ใน เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ กั บ US Code Title 1 1 – Bankruptcy; Chapter 7 –
Liquidation ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า Section 303 (f) บัญญัติว่าในคดีล้มละลายโดยไม่
สมัครใจ ก่อนที่ศาลจะมีคาสั่ง Order for Relief ลูกหนี้สำมำรถดำเนินกิจกำรของตนต่อไปได้โดย
ไม่ต้องได้รับอนุญำตจำกศำลก่อนแต่อย่ำงใด และย่อมมีสิทธิใช้สอย รับมำและจำหน่ำยจ่ำยโอน
ซึ่งทรัพย์สินของตนได้โดยอิสระเสมือนหนึ่งว่ำคดีล้มละลำยมิได้เกิดขึ้นเลย เว้นแต่ศำลจะมีคำสั่ง
132

11 U.S. Code § 549 (a) (2).
11 U.S. Code § 549 (b).
134 11 U.S. Code § 549 (c).
135 11 U.S. Code § 303 (f).
136 11 U.S. Code § 303 (g).
133

Final Report 186
บทที่ 7 คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เป็นอย่ำงอื่น โดย Order for Relief ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะมีผล
เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายอย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือ ส่งผลให้ทรัสตีมีหน้าที่นากองทรัพย์สินใน
คดีล้มละลายดังต่อไปนี้ออกจาหน่าย (Reduce to Money) (1) ทรัพย์สินที่มิได้รับการยกเว้นออก
จากกองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (Nonexempt Property) และ (2) ทรัพย์สินที่ มิได้รับการสละ
ให้แก่ลูกหนี้และบุคคลภายนอก137 เพื่อนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินเช่นว่านั้นมาแบ่งให้แก่
เจ้าหนี้ ต่อไป ซึ่งจากบทบั ญ ญั ติดังกล่าวจะเห็ นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกั บกฎหมายล้ มละลายของ
ประเทศไทยแล้ ว ค าสั่ ง Order for Relief จะมี ลั ก ษณะและผลทางกฎหมายในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ
ทรัพย์สินทานองเดียวกับคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนั่นเอง138
นอกจากนี้ ยั งมี ข้ อ สั งเกตว่า กฎหมายล้ ม ละลายของประเทศเนเธอร์แ ลนด์ ยั งได้ บั ญ ญั ติ
คุ้มครองบุคคลภายนอกไว้ว่า “แม้ลูกหนี้จะไม่มีอานาจจัดการหรือจาหน่ายสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
ที่เกี่ยวข้อง การโอนสังหาริมทรัพย์โดยลูกหนี้ย่อมมีผลสมบูรณ์ หากผู้ รับโอนกระทาการโดยสุจริต
และเสียค่าตอบแทน” โดยกฎหมายจะถือว่าผู้รับโอนกระทาการโดยสุจริตอันจะส่งผลให้ผู้รับโอน
ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับโอนสังหาริมทรัพย์นั้นมา
ก่อนที่ จ ะมี การประกาศว่าลู กหนี้ ล้ ม ละลาย นอกจากนี้ ก ฎหมายยังได้ก าหนดว่าเมื่ อศาลได้ มีค า
พิพากษาว่าลูกหนี้ล้มละลาย ให้ประกาศโฆษณาการล้มละลายของลูกหนี้ในราชกิจจานุเบกษาและ
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับทันที139
ส าหรั บ UNCITRAL นั้ น ได้ เ สนอให้ จ ากั ด อ านาจในการท านิ ติ ก รรมของลู ก หนี้ เ มื่ อ
กระบวนการล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว กล่ าวอีกนัยหนึ่ง คือ เมื่อกระบวนกำรล้มละลำยได้เริ่มต้น
ขึ้ น แล้ ว ลู ก หนี้ ย่ อ มไม่ มี สิ ท ธิ จั ด กิ จ กำรและทรั พ ย์ สิ น ของตนเองอี ก ต่ อ ไป อย่ ำ งไรก็ ต ำม
UNCITRAL ก็มิได้เสนอว่ำกฎหมำยจะต้องห้ำมมิให้ลูกหนี้ทำนิติกรรมใดๆโดยเด็ดขำด หำกแต่
อำจบัญญัติข้อยกเว้นกำรจำกัดอำนำจดังกล่ำวก็ ได้ แต่ต้องบัญญัติข้อยกเว้นดังกล่ำวให้ชัดแจ้ง
แต่ทั้งนี้ UNCITRAL ก็มิได้กล่ำวถึงรำยละเอียดของข้อยกเว้นดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ส่วนธนาคารโลก (World Bank) นั้น ได้เสนอว่าเมื่อกระบวนกำรล้มละลำยได้เริ่มต้นขึ้น
แล้ว ลูกหนี้ควรถูก ห้ำมมิให้จำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินของตนโดยมิได้รับอนุญำต อย่ำงไรก็ตำม
ลูกหนี้ก็ควรได้รับอนุญำตให้ดำเนินกิจกำรของตนต่อไปตำมทำงค้ำปกติ (Ordinary Course of
Business)
เมื่อศึกษากฎหมายต่างประเทศดังกล่าวแล้ว ปัญหาว่าจะคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตที่
เข้ามาทาสัญญากับลูกหนี้ภายหลังจากที่ศาลได้มีคาสั่ง พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้อย่างไรนั้น อาจได้รับ
การแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในสามวิธีดังต่อไปนี้
(1) อนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถทำนิติกรรมได้เฉพำะที่เป็นไปตำมทำงค้ำปกติ (Ordinary
Course of Business) กล่าวคือ โดยหลักแล้วเมื่อลูกหนี้ถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ย่อมส่ง ผลให้
ลูกหนี้ถูกจากัดอานาจมิให้ทานิติกรรมใดๆที่เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของตน อย่างไรก็ตามหาก
137

11 U.S. Code § 704 (1).
ตำมมำตรำ 123 วรรคหนึ่งแห่งพระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483 ซึ่งบัญญัติว่ำ “ทรัพย์สินซึ่งเจ้ำพนักงำน
พิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้มำ เมื่อลูกหนี้ล้มละลำยแล้ว เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์มีอำนำจขำยตำมวิธีที่สะดวกและเป็นผลดีที่สุด ”.
139 Peter J. M. Declercq, Netherlands Insolvency Law; The Netherland Bankruptcy Act and The Most
Important Concepts, (The Hague : The TMC Asser Press, 2002), p. 7 – 8.
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กิจการใดที่ลูกหนี้ต้องกระทาอยู่เป็นปกติธุระและเป็นไปตามหลักธรรมดาการค้าของลูกหนี้อยู่แล้ว
ลูกหนี้ก็ย่อมมีสิทธิจัดกิจการเช่นว่านั้นต่อไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบในภาย
หลังจากบุคคลใดๆอีก ไม่ว่าจะเป็นศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเจ้าหนี้ก็ตาม
ตัวอย่ำงที่ 1. นาย ก. ประกอบกิจการทาฟาร์มไก่ ต่อมานาย ก. ถูกนาย ข. เจ้าหนี้ฟ้องให้
ตกเป็นบุ คคลล้มละลายและศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนาย ก. เด็ดขาด หลังจากนั้นเกิ ดโรค
ไข้หวัดนกระบาดในบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มของนาย ก., นาย ก. จึงสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
นกจากนาย ค. เพื่อจะนามาฉีดให้แก่ไก่ในฟาร์มของตนมิให้ติดเชื้อไข้หวัดนก เช่นนี้เมื่อสัญญาซื้อ
วัคซีนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ไก่ในฟาร์มของนาย ก. ติดเชื้อไข้หวัดนก จึงเป็นสัญญา
ที่นาย ก. ทาขึ้นในทางธรรมดาการค้าของนาย ก. ดังนั้นแม้ว่าสัญญาดังกล่าวจะได้เกิดขึ้นภายหลัง
ศาลมี คาสั่ งพิ ทั กษ์ ทรั พ ย์ ของนาย ก. เด็ด ขาด สั ญ ญาดั งกล่ าวก็จะไม่ ตกเป็ น โมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 150 ประกอบพระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย พุ ทธศักราช 2483
มาตรา 22 และมาตรา 24 แต่อย่างใด
(2) กำหนดให้ลูกหนี้มีหน้ำที่ต้องขออนุญำตศำลหรือเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ก่อนที่จะ
ทำนิติกรรมใดๆที่จะมีผลผูกพัน กองทรัพย์สินในคดีล้มละลำย กล่าวคือ โดยหลักแล้ว ลูกหนี้จะทา
นิติกรรมใดๆที่จะมีผลผูกพันกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ
ลูกหนี้แล้วมิได้ อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้ประสงค์จะทานิติกรรมดังกล่าวขึ้น ลูกหนี้ก็มีหน้าที่ต้องมาขอ
อนุญาตศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน มิฉะนั้นแล้วนิติกรรมดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ
ตัวอย่ำงที่ 2. จากข้อเท็จจริงตามตัวอย่างที่ 1. ก่อนที่นาย ก. จะทาสัญญาซื้อวัคซีนจาก
นาย ค., นาย ก. ต้องมาขออนุญาตจากศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน แม้ว่าสัญญาดังกล่าว
จะเป็นไปตามหลักธรรมดาการค้าของลูกหนี้ก็ตาม มิฉะนั้นแล้วย่อมส่งผลให้สัญญาดังกล่าวตกเป็น
โมฆะ
(3) ห้ำมมิให้ลูกหนี้ ทำนิติกรรมใดๆภำยหลังจำกที่ศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
แล้ว แต่บัญญัติข้อยกเว้นให้ศำลหรือเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์อำจให้ ควำมเห็นชอบแก่ นิติกรรม
ดั งกล่ ำ วได้ ใ นภำยหลั ง กล่ า วคื อ โดยหลั ก แล้ ว ลู ก หนี้ จ ะท านิ ติ ก รรมใดๆที่ จ ะมี ผ ลผู ก พั น กอง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วมิได้ อย่างไรก็ตาม
หากลูกหนี้ได้ทานิติกรรมใดๆขึ้นโดยอ้างว่าเป็นการจาเป็นเพื่อให้กิจการของตนสามารถดาเนินต่อไป
ได้ เช่นนี้ก็เปิดโอกาสให้ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยได้ว่าการดังกล่าว
เป็นการอันจาเป็นดังที่ลูกหนี้กล่าวอ้างจริงหรือไม่ หากเป็นการอันจาเป็นจริงๆ ศาลหรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ก็มีอานาจให้ความเห็นชอบแก่นิติกรรมนั้นๆได้ แต่หากพิจารณาแล้วไม่เป็นจริงตามที่
ลูกหนี้กล่าวอ้าง นิติกรรมดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะ
ตัวอย่ำงที่ 3. จากข้อเท็จจริงตามตัวอย่างที่ 1. เมื่อนาย ก. ทาสัญญาซื้อวัคซีนจากนาย ค.
แล้ว นาย ก. มีหน้าที่ต้องรายงานศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
พิจารณาวินิจฉัยว่าการทาสัญญาดังกล่าวเป็นการอันจาเป็นต่อกิจการของลูกหนี้จริงหรือไม่ โดยหาก
ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทัก ษ์ทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการอันจาเป็นดังที่นาย ก. กล่าวอ้างจริง
บุคคลดังกล่าวก็จะให้ความเห็นชอบแก่สัญญาดังกล่าว แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่
นาย ก. กล่าวอ้าง สัญญาดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะ
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เมื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งสามแนวทางดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยก็พบว่าทุกแนวทาง
ดังกล่าวยังมีปัญหาที่จะตามมาอีกทั้งสิ้น กล่าวคือ ตำมแนวทำงที่หนึ่งนั้น มีปัญหาว่าหากอนุญาตให้
ลูกหนี้สามารถทานิติกรรมใดๆที่เป็นไปตามหลักธรรมดาการค้าของลูกหนี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
หรือขอความเห็นชอบในภายหลังจากบุคคลใดๆอีกนั้น ก็ไม่มีสิ่ งใดมารับประกันได้ว่าจะไม่เกิดผล
เสียหายต่อกิจการของลูกหนี้มากขึ้นไปอีก
ตัวอย่ำงที่ 4. จากข้อเท็จจริงตามตัวอย่างที่ 1. เมื่อนาย ก. ทาสัญญาซื้อวัคซีนจากนาย ค.
แล้ว ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะรับประกันได้ว่านาย ก. จะสามารถประกอบกิจการฟาร์มไก่ต่อไปจนมีผลกาไร
ขึ้นมาได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ก. เลี้ยงไก่โดยไม่ถูกสุขอนามัย หรือตั้งราคาไก่ไว้แพงกว่า
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ทาให้ไก่ของนาย ก. ไม่เป็นที่นิยมของตลาด เช่นนี้ ก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่
กิจการของนาย ก. ต้องประสบความล้มเหลว ซึ่งในกรณีเช่นนี้การอนุญาตให้นาย ก. ทานิติกรรมใดๆ
แม้จะเป็นไปตามหลักธรรมดาการค้าของลูกหนี้ ก็ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ
ส่วนตำมแนวทำงที่สองนั้น มีปัญหาว่าหากกาหนดให้ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องมาขออนุญาตศาล
หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน มิฉะนั้นแล้วนิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้นภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วย่อมตกเป็นโมฆะนั้น หากลูกหนี้ไม่ยอมขออนุญาตจากบุคคลดังกล่าว
ก่อน แต่ฝ่าฝืนขืนทานิติกรรมใดๆไปโดยพลการ กรณีเช่นนี้นิติกรรมดังกล่าวก็จะต้องตกเป็นโมฆะ
และจะกลับมาสู่ปัญหาเดิมว่าบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนก็จะมิได้รับความคุ้มครอง
ตัวอย่ำงที่ 5. จากข้อเท็จจริงตามตัวอย่างที่ 1. หากนาย ก. ไม่มาขออนุญาตจากศาลหรือ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน แต่กลับทาสัญญาดังกล่าวไปโดยพลการ เช่นนี้สัญญาซื้อวัคซีนนั้นย่อม
ตกเป็นโมฆะ อันจักส่งผลให้กลับมาสู่ปัญหาเดิมว่าจะคุ้มครองนาย ค. บุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทนอย่างไร
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกประการหนึ่งว่าในบางกรณีการดาเนินกิจการหรือธุรกิจก็จาต้อง
ดาเนินไปด้วยความรวดเร็ว มิฉะนั้นแล้วก็อาจเกิดความเสียหายขึ้นแก่กิจการหรือธุรกิจได้ ซึ่งการ
กาหนดให้ ลู กหนี้ ต้องได้รับ อนุ ญ าตจากศาลหรือเจ้าพนั กงานพิ ทักษ์ ท รัพ ย์ก่อนจึงจะสามารถท า
นิติกรรมใดๆได้นั้น กระบวนการพิจารณาโดยบุคคลดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานาน และกว่าจะได้รับ
การอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวก็อาจเนิ่นช้าไม่ทันการณ์ ส่งผลให้ไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อเจ้าหนี้และ
กิจการของลูกหนี้แต่อย่างใด
และตำมแนวทำงที่สำมนั้น มีปัญหาว่าหากเปิดโอกาสให้ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยได้ว่าการดังกล่าวเป็นการอันจาเป็นดังที่ลูกหนี้กล่าวอ้างจริงหรือไม่ หาก
เป็นการอันจาเป็นจริงๆ ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็มีอานาจให้ความเห็นชอบแก่นิติกรรม
นั้นๆได้ แต่หากพิจารณาแล้วไม่เป็นจริงตามที่ลูกหนี้กล่าวอ้าง นิติกรรมดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะนั้น
หากบุคคลดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่านิติกรรมนั้นๆไม่มีความจาเป็นดังที่ลูกหนี้กล่าวอ้าง จึงไม่ให้
ความเห็นชอบแก่นิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้น เช่นนี้นิติกรรมดังกล่าวก็ย่อมตกเป็นโมฆะ อันจักส่งผลให้
กลับมาสู่ปัญหาเดิมว่าจะคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนอย่างไร ทานองเดียวกัน
กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามแนวทางที่สองนั่นเอง
ตั วอย่ำงที่ 6. จากข้อเท็ จจริงตามตัว อย่างที่ 1. หากศาลหรือเจ้าพนักงานพิทั กษ์ท รัพ ย์
พิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาซื้อวัคซีนดังกล่าวไม่มีความจาเป็นเนื่องจากสถานที่ที่เกิดไข้หวัดนกระบาด
กับฟาร์มของนาย ก. นั้นอยู่ห่างกันมาก อีกทั้งฟาร์มของนาย ก. ก็เป็นระบบปิด ไก่ในฟาร์มของนาย

Final Report 189
บทที่ 7 คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ก. จึงไม่น่าจะติดเชื้อไข้หวัดนกได้ ผู้พิจารณาจึงไม่ให้ความเห็นชอบแก่นิติกรรมดังกล่าว เช่นนี้สัญญา
ซื้ อ วั ค ซี น นั้ น ย่ อ มตกเป็ น โมฆะ อั น จั ก ส่ ง ผลให้ ก ลั บ มาสู่ ปั ญ หาเดิ ม ว่ า จะคุ้ ม ครองนาย ค.
บุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนอย่างไร
เมื่อพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของแนวทางการแก้ปัญหาทั้งสามแนวทางข้างต้นแล้ว แม้จะ
พบว่าทุ ก แนวทางต่ างก็มี ปั ญ หาที่ อ าจเกิด ตามมาได้ ในภายหลั ง แต่ ผู้ วิจั ยก็ เ ห็ น ว่าแนวทางการ
แก้ปัญหาแนวทำงที่หนึ่งที่กาหนดให้ลูกหนี้มีอานาจจัดกิจการที่เป็นไปตามหลักธรรมดาการค้าของ
ลู ก หนี้ (Ordinary Course of Business) โดยไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตหรื อ ขอความเห็ น ชอบในภาย
หลังจากบุคคลใดๆอีกนั้น น่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้บุคคลภายนอกที่เข้ามาทา
นิติกรรมตามทางค้าปกติของลูกหนี้กับลูกหนี้ต้องกระทาโดยสุจริตด้วย กล่าวคือ บุคคลภายนอกนั้น
ต้องมิได้ทราบถึงคาสั่งพิทักษ์ของลูกหนี้ และระยะเวลาที่ทานิติกรรมดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามาควบคุมกองทรัพย์สินของลูก หนี้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการ
แก้ปัญหาดังกล่าวเป็นแนวทางที่ตอบสนองต่อความจาเป็นและความต่อเนื่องในทางธุรกิจซึ่งจาต้อง
ดาเนิน ต่อไปอันอาจก่อให้เกิดรายได้ และอาจทาให้ เจ้าหนี้มีโอกาสได้รับชาระหนี้มากขึ้น รวมทั้ง
ประโยชน์ในการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่เข้ามาทานิติกรรมกับลูกหนี้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน
ตามทางค้าปกติของลูกหนี้ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาหลักของงานวิจัยบทนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
เกิดความเชื่อมั่นในการทานิติกรรมระหว่างบุคคลว่านิติกรรมดังกล่าวนั้นจะได้รับการยอมรับและ
คุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกฎหมายล้มละลายของนานาอารยะประเทศ และ
ยั งสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการร่ างกฎหมายล้ ม ละลายของ UNCITRAL และธนาคารโลก (World
Bank) อีกด้วย
ตัวอย่ำง นาย ก. ประกอบกิจการทาบ่อปลา ต่อมานาย ก. ถูกนาย ข. เจ้าหนี้ฟ้องให้ตกเป็น
บุคคลล้มละลายและศาลก็ได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนาย ก. เด็ดขาด หลังจากนั้นนาย ก. ได้ทา
สัญญาซื้ออาหารปลาจากนาย ค. ซึ่งเป็นการทานิติกรรมตามธรรมดาการค้าระหว่างนาย ก. และ
นาย ค. เช่นนี้หากอนุญาตให้นาย ก. มีอานาจในการทานิติกรรมที่เป็นไปตามหลักธรรมดาการค้าของ
ลูกหนี้ แม้ว่าจะได้ทาขึ้นภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิ ทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วก็ตาม ย่อมส่งผลให้
นิติกรรมระหว่างนาย ก. และนาย ค. ดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะ และย่อมส่งผลดีต่อกิจการของนาย ก.
ในอันซึ่งจะทาให้กิจการสามารถดาเนินต่อไปได้และอาจก่อให้เกิดรายได้ขึ้นในภายหลัง ซึ่งในที่สุด
แล้วก็จะส่งผลเจ้าหนี้ของนาย ก. มีโอกาสได้รับชาระหนี้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองนาย ค.
บุคคลที่ได้เข้ามาทานิติกรรมกับลูกหนี้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนอีกด้วย
นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติยังพบว่าการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปโดยล่าช้า
และไม่ เหมาะสมกั บ สภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น กล่ า วคื อ แม้ ก ฎหมายจะบั ญ ญั ติ ให้ เจ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ต้องโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า
หนึ่งฉบับ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง แต่ในทางความ
เป็ น จริ ง แล้ ว ปรากฏว่ า ประชาชนทั่ ว ไปมั ก จะมิ ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
ราชกิ จ จานุ เบกษานั้ น เป็ น หนั ง สื อ ในทางราชการ ประชาชนส่ ว นใหญ่ มั ก มิ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ลงประกาศอยู่ในหนังสือดังกล่าวมากนัก ส่วนหนังสือพิมพ์รายวันที่

Final Report 190
บทที่ 7 คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ไ ด้ ป ระกาศโฆษณาค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ นั้ น ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะเป็ น เพี ย ง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก สาเหตุที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องประกาศ
โฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็เพราะความจาเป็นด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากการ
ประกาศโฆษณาคาสั่งดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักกันในระดับประเทศย่อมก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
ในสานวนเป็นจานวนมากนั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลสาคัญดังกล่าวจากัดอยู่ในวง
แคบเท่านั้น ทาให้วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติดังกล่าวที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้ รับทราบถึง
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากรมบังคับคดีควรตั้ง
หน่วยงานขึ้นมาดูแลการประกาศคาสั่งต่างๆโดยเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของลูกหนี้ได้ง่ายมากขึ้น และควรมีการประกาศโฆษณาคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ในเว็บไซต์ของกรม
บังคับคดีเพิ่มเติมจากการประกาศโฆษณาคาสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวัน
ด้วย
แม้จะมีข้อโต้แย้ งว่าการประกาศโฆษณาคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ในเว็บไซต์ ซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ง่ายนั้น อาจเป็นการกระทบถึงสิทธิของลูกหนี้เกินสมควร เนื่องจากอาจทาให้ลูกหนี้
ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญเสียความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน แต่เมื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์สาธารณะที่บุคคลภายนอกจะได้รับความคุ้มครองจากการได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวก่อน
เข้าทานิติกรรมใดๆกับลูกหนี้แล้ว ย่อมเห็นได้ว่าการดังกล่าวจะช่วยคุ้มครองประโยชน์สาธารณะซึ่งมี
ความสาคัญยิ่งกว่า กล่าวคือ จะเป็นการช่วยให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะทานิติกรรมกับลูกหนี้มี
โอกาสตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกหนี้ได้ง่ายขึ้นเพื่อนามาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาว่า
ควรจะทานิ ติกรรมกับ ลู กหนี้ คนดังกล่ าวหรือไม่ อีกทั้งจะเป็ นการช่ว ยป้ องกันมิให้ ลูกหนี้ที่ ทุจริต
กระทาการหลอกลวงให้บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับตนเองทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่สามารถชาระ
หนี้ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ยั งขอเสนอว่ า หากบุ ค คลภายนอกเข้ า ท านิ ติ ก รรมกั บ ลู ก หนี้ โ ดยเสี ย
ค่าตอบแทน และโดยสุจ ริต กล่าวคือ ไม่ทราบถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ แล้ว บุคคลดังกล่าว
ย่อมได้รับความคุ้มครอง กล่าวคือ นิติกรรมระหว่างบุคคลภายนอกกับลูกหนี้นั้นจะไม่ตกเป็นโมฆะ
อย่างไรก็ดีหากมีการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วย่อมต้อง
ถือว่าบุ คคลทั่ วไปได้ท ราบถึงคาสั่ งดั งกล่ าวแล้ ว และบุ คคลภายนอกที่ เข้าท านิ ติก รรมกับ ลู ก หนี้
ภายหลังจากนั้นย่อมมิอาจถือเอาประโยชน์จากข้อเสนอนี้ได้
อนึ่ง คณะผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆในประเด็นที่ว่าในกรณี
ที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกที่เข้าทาสัญญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสียค่าตอบแทน
ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ปรากฏว่ามีความเห็นที่แตกต่างกัน 2 แนว
ความเห็น ดังนี้
ควำมเห็นที่หนึ่ง เห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมแล้ว โดยมีเหตุผลหลายประการ ได้แก่
(1) เป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้จากการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยลูกหนี้
(2) เป็ น การคุ้ม ครองบุ คคลภายนอกที่ อาจเข้ามาท านิ ติกรรมเพราะไม่ท ราบว่า
ลูกหนี้นั้นศาลถูกมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์
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(3) การแก้ไขดังกล่าวจะนาไปสู่การหลบเลี่ยงกฎหมาย โดยการยกข้อเท็จจริงว่า
กระทาการโดยสุจริตมาเป็นข้อกล่าวอ้าง
(4) หากให้ ลู ก หนี้ ที่ ถู ก พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ แ ล้ ว ยั ง สามารถเข้ า ท านิ ติ ก รรมกั บ
บุคคลภายนอกได้อีก การจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ จะเกิด
ปัญหาไม่สามารถควบคุมได้
(5) บทบั ญญัติดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ห ลักของกฎหมายล้มละลาย คือ
การหยุดการก่อหนี้เพื่อให้มีการสะสางและจัดการชาระบัญชี สาเร็จลุล่วงไปได้
(6) บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมี ขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ ลู ก หนี้ ที่ ศ าลมี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
เด็ดขาดไปทานิติกรรมกับบุคคลภายนอก อันจะทาให้เกิดความเสียหาย และเป็นผลเสียต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมได้
(7) เป็ น การป้ อ งกั น มิ ให้ ลู ก หนี้ จ าหน่ า ยจ่ า ยโอนทรั พ ย์ สิ น ของตนออกไปเพื่ อ
หลีกเลี่ยงการชาระหนี้
(8) หากลูกหนี้สุจริตก็สามารถขออนุญาตศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ท รัพย์ได้อยู่
แล้ว
(9) ระบบการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการล้มละลายของบุคคลสามารถกระทาได้
โดยไม่ย าก จึ งควรเป็น หน้ าที่ของบุคคลแต่ละคนที่จะตรวจสอบสถานะของบุคคลที่ตนจะเข้าทา
สัญญาด้วยว่าถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่
ควำมเห็นที่สอง เห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้ยังไม่เหมาะสม โดยมีเหตุผลหลายประการ ได้แก่
(1) สัญญาบางอย่างอาจไม่ได้มีภาระและอาจเป็นประโยชน์ต่อกองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ก็ได้ การจะให้สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะก็ย่อมเป็นการไม่สมควร
(2) ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายประการ ได้แก่
(1) ควรประสานกับกรมที่ดินให้มีการตรวจสอบการล้มละลายก่อนการจดทะเบียน
นิติกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
(2) ควรให้มีการเพิกถอนนิติกรรมได้ตลอดสาย แต่ต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้รับโอน
คนต่อๆมาด้วย
(3) ควรบั ญ ญั ติกฎหมายให้ ตั วลู กหนี้ยังคงต้องรับผิ ดในนิ ติกรรมที่ตกเป็น โมฆะ
ดังกล่าวอยู่ตามหลักอายุความ แม้ว่าจะได้รับการปลดจากการล้มละลายแล้ว เพื่อคุ้มครองคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง
(4) ควรบัญญัติข้อยกเว้นสาหรับนิติกรรมที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคอันจาเป็นแก่
การดารงชีวิตของลูกหนี้และครอบครัวตามสมควร
(5) ควรมีการจัดการและปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะของบุคคลว่าถูกศาลมี
คาสั่ งพิ ทัก ษ์ท รัพ ย์ ห รื อไม่ โดยสามารถตรวจสอบง่าย ข้อมูล ชัดเจน ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่ อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ก่อนตัดสินใจทานิติกรรมกับบุคคลอื่น
(6) ควรบัญญัติบทคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนด้วย

บทที่ 8
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
1. สภาพปัญหา
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จานวนคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ 1 เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2550 คดีล้มละลายมีจานวนทั้งสิ้ น 74,768 คดี คิดเป็น ทุนทรัพย์จานวน
3,494,590.13 ล้านบาท และคดีฟื้นฟูกิจการมีจานวนทั้งสิ้น 2,179 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์จานวน
1,189,552.13 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 คดีล้มละลายมีจานวนทั้งสิ้น 106,502 คดี คิดเป็น
ทุนทรัพย์จานวน 4,243,694.23 ล้านบาท และคดีฟื้นฟูกิจการมีจานวนทั้งสิ้น 2,453 คดี คิดเป็นทุน
ทรัพย์จานวน 1,178,968.29 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2552 คดีล้มละลายมีจานวนทั้งสิ้น 73,654
คดี คิดเป็นทุนทรัพย์จานวน 4,048,429.55 ล้านบาท และคดีฟื้นฟูกิจการมีจานวนทั้งสิ้น 2,281 คดี
คิดเป็นทุนทรัพย์จานวน 945,343.41 ล้านบาท โดยมีจานวนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในแต่ละปี
จานวน 320, 337 และ 365 คน ตามลาดับ2 (จานวนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นับรวมทั้งข้าราชการ
และพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมายอานาจหน้าที่ให้ทาหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) จาก
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาระงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าว ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ กรมบั ง คั บ คดี โ ดยตรง เนื่ อ งจากปริม าณงานด้ านการบั งคั บ คดี
ล้มละลายรวมถึงคดีฟื้นฟูกิจการมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ที่
ถูกจากัดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้การจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้โดย
การดาเนิน งานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายล้มละลาย ทั้งนี้ความสาเร็จในการจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการใน
คดีฟื้นฟูกิจการนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายลูกหนี้เองและเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยัง
ต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย
หากพิจารณาในแง่ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ในระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ และในระหว่าง
บรรดาเจ้าหนี้ด้วยกันแล้ว จะมีลักษณะในทางขัดแย้งหรือตรงข้ามกัน จึงมีความจาเป็นที่กฎหมาย
ล้มละลายจะต้องกาหนดกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้มีและให้ ได้มาซึ่งบุคคลที่จะเข้ามาทา
หน้ าที่เป็ น ผู้ แทนในคดีล้ มละลาย เพื่อเป็นคนกลางระหว่างเจ้าหนี้กับ ลู กหนี้ และระหว่างเจ้าหนี้
ด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ไม่ว่าจะอยู่รูปแบบที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายไทย หรือที่เป็นเอกชนตามกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อทาหน้าที่ใน
กระบวนการของกฎหมายล้มละลายในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ ควบคุมดูแลลูกหนี้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม แบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ด้วยความรวดเร็ว
และดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดเป็นอานาจหน้าที่ไว้ นอกจากนั้นยังจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ย ในคดี เพื่ อก่อให้ เกิดความเชื่ อมั่นเชื่อถือได้และเพื่ อให้ ได้รับความร่ว มมือจากทุ กฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลายอีกด้วย การดาเนินการของผู้แทนในคดีล้มละลายนั้ น นอกจาก
จะมีส่วนที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจรัฐตามกฎหมายในทางแพ่งและอาญา ทั้งในลักษณะที่
เป็ น การวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด แย้ ง เยี่ ย งการใช้ อ านาจศาลและการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลผู้ เกี่ ย วข้ อ งใน
1
2

กฎหมายฟื้นฟูกิจการมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2541
ข้อมูลจากกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
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กระบวนการล้ ม ละลายเช่ น เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ และมี ลั กษณะเพื่ อดู แ ลลู ก หนี้ ในบางส่ ว นแล้ ว ยั ง
ประกอบไปด้วยส่วนสาคัญที่มีลักษณะเป็นการดาเนินงานเพื่อประโยชน์ของบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย
เป็นสาคัญ เพื่อจะให้บรรดาเจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในจานวนที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมาย
ดังนั้ น บทบาทหน้ าที่ ข องผู้ แ ทนในคดี ล้ ม ละลายจึ งมี บ ทบาทหลากหลาย สั ม พั น ธ์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลประโยชน์หลายฝ่ายที่อาจสอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันได้ในตัว อันส่งผลต่อการดารงสถานะของ
ผู้ แ ทนในคดี ล้ ม ละลายในการด าเนิ น การจั ด การทรั พ ย์ สิ น และด าเนิ น งานต่ า งๆ ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของ
กฎหมายล้มละลาย จึงจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาสถานะและบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ในกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ โดยพิจารณาจากสถานะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายล้มละลาย ว่าบทบาทหน้าที่ในแต่ละสถานะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ดังกล่ าวนั้ น สามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
และศึกษาถึงความรับผิดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ รวมถึงศึกษาถึงความเป็นไปได้ใ นการที่ถ่ายโอนอานาจหน้าที่
ของเจ้ าพนั กงานพิ ทักษ์ท รัพย์ ในบางสถานะให้ กับภาคเอกชน ตลอดจนขอบเขตอานาจหน้าที่ ที่
เหมาะสมในการมอบหมายงานให้ภาคเอกชนเข้ามาดาเนินการแทน และวิธีการควบคุมและกากับ
ดูแลการปฏิบัติงานในกรณีที่ให้ภาคเอกชนเข้ามาดาเนินการแทน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการ
บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐในปัจจุบันซึ่งพยายามผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น โดยรัฐได้มีการปรับระบบการทางานและโครงสร้างของ
องค์กรในกระบวนการยุติธรรมให้มีขนาดเล็กลงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของภาครัฐ
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ปัญหาสาคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายของไทย คือ
ปัญหาเกี่ยวกับที่มาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กล่าวคือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของไทยซึ่งเป็น
ผู้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการจั ดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียวนั้น อยู่ใน
ฐานะที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งส่งผลให้มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์มีที่มาจากส่วนราชการหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่กฎหมายกาหนด ปัญหาบุคลากร
ที่ไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาการลาออกและโยกย้ายตาแหน่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จานวนมาก
และค่าตอบแทนและหลักประกันในการทาหน้าที่ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีจานวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานและความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

2. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามหลักกฎหมายของประเทศไทย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คือเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบสานวนคดีล้มละลาย สานวนคดีฟื้นฟู
กิจการของลู กหนี้ รวมตลอดถึงส านวนการช าระบัญชีห้ างหุ้นส่ วนหรือบริษัทตามคาสั่ งศาล เมื่อ
พิเคราะห์อานาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับต่างๆโดยตลอดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถือเสมือน
เป็ น เจ้ า พนั ก งานศาล 3 ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี
3

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 มาตรา 3 บัญญัติยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 139 ซึ่งระบุว่า
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานศาล เหตุผลปรากฏตามหมายเหตุของพระราชบัญญัติดังกล่าว ความว่า “โดยที่มาตรา 275
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พิจารณาความแพ่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ รรม
และหมายความรวมถึงบุ คคลผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน 4 ปัจจุบันข้าราชการสั งกัด กรม
บังคับคดี กระทรวงยุติธรรมจะทาหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483
ภารกิจหน้าที่หลักของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คือการปฏิบัติงานในคดีล้มละลาย ได้แก่
การรวบรวม จัดการและจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ ดาเนินการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินให้กั บบรรดา
เจ้ าหนี้ ด้วยความเป็ น ธรรม มีห น้ าที่ในการควบคุมดูแลลู กหนี้ที่ล้ มละลาย ในระหว่างดาเนินการ
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้หรือบุคคลใดได้กระทาความผิดอาญา
เกี่ยวกับ การล้มละลาย กฎหมายกาหนดให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพ ย์เป็นพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยการรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานอัยการเพื่อการ
ฟ้ อ งคดี ต่ อไป นอกจากนี้ อานาจหน้ าที่ ห ลั ก ของเจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ในคดี ฟื้ น ฟู กิ จการคื อ
การกากับ ดูแลการฟื้น ฟูกิจการให้ เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ ที่ประชุมเจ้า หนี้ยอมรับและศาล
เห็นชอบแล้ว และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการชาระบัญชีห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทตามคาสั่งศาลด้วย
อานาจหน้ าที่ ของเจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ทรัพ ย์ต ามระบบกฎหมายไทยมี อยู่ห ลายประการ
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ทั้งในส่วนของการบังคับคดีล้มละลายอันถือเป็นภารกิจหลัก การปฏิบัติงานในสานวนคดี
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามคาสั่งศาล จากอานาจหน้าที่
ที่หลากหลายดังกล่าวอาจจาแนกบทบาทและสถานะของเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกได้เป็น 3
ประการ คือ การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในบทบาทฐานะเป็นผู้แทนศาลซึ่งมีอานาจ
กึ่งตุลาการหรือมีการใช้อานาจในทางกระทบต่อสิทธิของลูกหนี้หรือบุคคลอื่น การปฏิบัติงานในฐานะ
เป็นตัวแทนเจ้าหนี้ทั้งปวงในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อนามาแบ่งชาระให้แก่
บรรดาเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และในฐานะเป็นคนกลางของคดีซึ่งคอยประสานประโยชน์ระหว่าง
คู่ความ รวมตลอดถึงการดาเนินงานทางธุรการและภาระหน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกาหนดให้
สานักงานศาลยุติธรรมเป็ นหน่วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แต่มิได้กาหนดให้ กรมบังคับ คดีเป็ นหน่วยงานธุรการของศาล
ยุติธรรม กรมบังคับคดีจึงยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม...” ซึ่งการแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับ
การแก้ไขพระราชบัญ ญั ติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบั ญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2543 ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลังจากหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมแยกออกเป็นอิสระจากกระทรวงยุติธรรม แต่แม้ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรหรือโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าพนักงานบังคับคดีไปอย่างไรก็
ตาม สถานะความเป็นเจ้ าพนักงานศาลของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ประเภทนี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะเดิม เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าพนักงานบังคับคดี สังกัดกรมบังคับคดี มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับศาลล้มละลายกลางและ
ศาลยุติธรรมอย่างใกล้ชิด ต่อ มาเพื่อ ให้ เกิดความชัดเจนในส่วนของการบั งคับคดีแพ่ง ได้มีการตราพระราชบั ญ ญั ติแ ก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกความในวรรค
หนึ่งของมาตรา 278 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเดิมและบัญญัติเพิ่มเติมให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถือเสมือนเป็นเจ้ า
พนักงานศาล ดังนั้น ในส่วนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ก็
ย่อมต้องถือเสมือนเป็นเจ้าพนักงานของศาลด้วยเหตุผลเดียวกัน
4 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 6
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2.1 บทบาทในฐานะผู้แทนศาล
ในการดาเนินการตามกระบวนการแห่งกฎหมายล้มละลาย บทบาทหน้าที่ที่สาคัญประการ
หนึ่งของผู้แทนในคดีล้มละลายในกระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย คือ การมีอานาจหน้าที่ในการ
วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องต่างๆ ในเบื้องต้น ตามที่ กฎหมายกาหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ทั้งของ
บรรดาเจ้าหนี้และตัวลูกหนี้เอง การมีบทบาทหน้าที่และการใช้อานาจวินิจฉัยในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งมี
ลักษณะที่เป็นการใช้อานาจตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดเช่นเดียวกับศาล ดังนั้น จึงสะท้อนให้เห็นถึง
สถานะของผู้แทนในคดีล้ มละลายในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายล้มละลายในด้านหนึ่งคือ การมี
บทบาทหรือสถานะเยี่ยงผู้ใช้อานาจตุลาการแทนศาล นอกจากนั้นยังหมายรวมไปถึงการดาเนินงาน
อื่นตามกฎหมายที่มีลักษณะพื้นฐานวางอยู่บนการใช้อานาจรัฐในด้านต่างๆ ร่วมด้วย
บทบาทของเจ้าพนักพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลายของไทย ในการดาเนินงานอันเป็น
การมีบทบาทแทนศาลและการใช้อานาจรัฐประการอื่น ในกระบวนการล้มละลายที่สาคัญได้แก่ การ
สอบสวนพฤติกรรมของลูกหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง การดาเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคาขอรับ
ชาระหนี้ การพิจารณาคาคัดค้านการยึดทรัพย์สินในคดีล้มละลาย การพิจาณาคาคัดค้านบัญชีส่วน
แบ่ง

2.2 บทบาทในฐานะแทนเจ้าหนี้
จากวัตถุประสงค์ประการสาคัญของกฎหมายล้มละลาย ในอันที่จะรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมด
ของลูกหนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะนามาจัดแบ่งเฉลี่ยให้แก่บรรดาเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม การดาเนิน
กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรรดาเจ้าหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้แต่ละ
รายได้รับชาระหนี้ตามส่วนที่พึงจะได้ตามกฎหมาย ในแง่นี้การดาเนินงานของผู้แทนในคดีล้มละลาย
ซึ่งเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ การดูแลทรัพย์สินของลูกหนี้
และการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน จึงมีลักษณะเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ของบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย
ซึ่งจากบทบาทหน้ าที่ ตามกฎหมายล้ มละลายเช่นนี้ จึงสามารถสะท้อนให้ เห็ นได้อย่างชัดแจ้งถึง
สถานะของผู้ ดาเนิ น การจั ดการทรัพ ย์สิ นว่ามีลั กษณะเป็ น ผู้ แทนหรือตัวแทนของบรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลายในคดีล้มละลาย
บทบาทของผู้ดาเนินการจัดการทรัพย์สิน หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายไทย
ในการดาเนินงานอันเป็นการมีบทบาทแทนเจ้าหนี้ ในกระบวนการล้มละลาย บทบาทหลักที่สาคัญ
ได้แก่ อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเป็นอานาจแต่เพียงผู้เดียว ในการเก็บรวบรวม
และควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ การจัดการกิจการของลูกหนี้ การดาเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ การจาหน่ายทรัพย์สินเพื่อแบ่งชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามบทบาทหน้าที่ในการแบ่ง
เฉลี่ยทรัพย์สินแก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ตามสัดส่วนแห่งหนี้ในท้ายที่สุดต่อไป

2.3 บทบาทเป็นคนกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
หากพิจารณาในแง่พื้นฐานความคิด เมื่อลูกหนี้ประสบภาวะมีหนี้สินจานวนมากกับบรรดา
เจ้าหนี้หลายราย ที่ซึ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ อันเป็นหลักประกันการชาระหนี้ของเจ้าหนี้ มีไม่เพียง
พอที่จะชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทุกรายได้ ตามวิถีการบังคับคดีในทางแพ่งแล้ว เจ้าหนี้คนใดที่หนี้
ถึงกาหนดชาระแล้ว ได้ดาเนินการฟ้องร้องบังคับกับลูกหนี้และดาเนินการบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน
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ของลูกหนี้เช่นนี้ได้ก่อน ก็ย่อมจะได้รับการชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ไปก่อน โดยไม่ต้อง
คานึงว่ามูลหนี้เกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังเจ้าหนี้อื่น กรณีเช่นนี้ทาให้เจ้าหนี้ต้องบังคับชาระหนี้เอากับ
ลูกหนี้โดยลักษณะที่เป็นการแก่งแย่งกันซึ่งทรัพย์สินที่มีอยู่ของลูกหนี้ โดยใครที่มาก่อนย่อมได้รับ
ช าระหนี้ ไปก่ อ น ทางฝ่ ายลู ก หนี้ ก็ อ าจด าเนิ น การยั ก ย้ ายถ่ า ยโอนทรัพ ย์ สิ น ไม่ ว่ าเพื่ อ ประโยชน์
แก่ตนเองหรือเจ้าหนี้บางรายตามที่ตนเห็นสมควร ดังนั้นกระบวนเช่นนี้จึงไม่เป็นผลดีแก่ทั้งตัวลูกหนี้
เองและบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายในภาวะที่ลูกหนี้ประสบปัญหาไม่สามารถชาระหนี้ได้ เช่นเรื่องภาระ
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดาเนินคดี และจากการแข่งขันแก่งแย่งกันนั้นย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดมูลค่า
สูงสุดจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างแท้จริง การมีคนกลางเข้ามารวบรวมควบคุมทรัพย์สินของ
ลู กหนี้ เพื่อน ามาเฉลี่ ย แบ่ งตามสั ดส่ ว นแก่บ รรดาเจ้าหนี้ ทั้งหลายจึงเป็ นกระบวนการที่ก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ทั้งต่อฝ่ายบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้
นอกจากนั้ น แม้ว่าวัตถุประสงค์ห ลักของกฎหมายล้มละลายจะต้องการให้ บรรดาเจ้าหนี้
ได้รับการเฉลี่ยทรัพย์ สินของลู กหนี้เป็นการชาระหนี้อย่างเป็นธรรมก็ตาม แต่จากพัฒ นาการของ
แนวคิดว่าด้วยการล้มละลายจากในอดีตที่เห็นว่าเป็นการลงโทษลูกหนี้กระทั่งในปัจจุบันที่ ประสงค์
จะให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากความมีหนี้สินล้นพ้นตัวและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ในแง่นี้การดาเนินงานตาม
กระบวนการแห่งกฎหมายล้มละลายจึงส่งผลในท้ายที่สุดที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ด้วย ที่จะได้รับ
โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตทางเศรษฐกิจในสังคมได้ใหม่ หลุดพ้นจากหนี้สิน ดั้งเดิมที่เป็นที่มาแห่งการ
ล้มละลาย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า สถานะอีกสถานะหนึ่งของผู้แทนในคดีล้มละลาย ก็คือ การเป็นตัวแทน
ลูกหนี้ และการเป็นผู้ดูแลลูกหนี้ ในระหว่างกระบวนการตามกฎหมายล้มละลายด้วยนั่นเอง ดังนี้
ผู้แทนในคดีล้มละลายจึงต้องดาเนินงานกระบวนการล้มละลายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ โดยคานึงถึง
ลูกหนี้ด้วย กล่าวคือ จะต้องธารงและรักษาสถานะของตนให้เป็นคนกลาง ก่อให้เกิดความเชื่อถือได้
ทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตามแต่ละบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีภาระหน้าที่ตามที่ กฎหมายล้มละลายบัญญัติ
ไว้อย่างมากมาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพียงคนเดียวต้องปฏิบัติหน้าที่หลายบทบาทตามที่
กฎหมายกาหนดด้วย ซึ่งจะมีความแตกต่างจากผู้แทนในคดีล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายของ
ต่างประเทศที่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่หลากหลายต่างกัน จึงทาให้ปริมาณงานของเจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จึงมีเป็นจานวนมากเกินกว่าที่จะสามารถจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพได้
และยังส่งผลต่อความรับผิดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่กลับไม่สอดคล้อง
กั บ ค่ า ตอบแทนของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ข องไทยที่ เป็ น ข้ า ราชการได้ รั บ เงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทนตามกฎหมายและระเบียบข้าราชการพลเรือนเท่านั้น

3. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้แทนในคดีล้มละลายตามหลักกฎหมายต่างประเทศ
และแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3 .1 แ น ว ท างก ารร่ า งก ฎ ห ม าย ล้ ม ล ะล าย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
ในส่ ว นของเจ้ าพนั ก งานพิ ทัก ษ์ท รัพ ย์ห รือผู้ ดาเนิน การจัดการกิจการและทรัพ ย์สิ น ตาม
กฎหมายล้มละลายนั้น แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมาย
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การค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 5 ได้ใช้ถ้อยคาโดยรวมว่า “ผู้แทนในคดีล้มละลาย” อันมุ่ง
หมายถึงผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดาเนินกระบวนการล้มละลาย ไม่ว่าจะมีชื่อเฉพาะว่าอย่างไรก็
ตาม ซึ่งผู้แทนในคดีล้มละลายนี้จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการเป็นศูนย์รวมในการทาให้การ
ดาเนิ น การตามกฎหมายล้ มละลายมีป ระสิ ทธิภ าพและเกิดประสิ ทธิผล ด้วยอานาจที่ถู กกาหนด
ให้ มี เหนื อลู กหนี้ และสิ น ทรัพ ย์ ของลู ก หนี้เพื่ อประโยชน์ ในการคุ้ม ครองสิ น ทรัพ ย์และมูล ค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ รวมทั้ งเพื่ อ ประโยชน์ ข องเจ้ าหนี้ และบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งในขณะเดี ย วกั น ผู้ แ ทนในคดี
ล้มละลายจึงจาเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความรู้ ประสบการณ์ และคุณ สมบัติส่วนตัวที่
จะทาให้แน่ใจได้ว่า นอกจากจะสามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแล้ว ยัง
จะสามารถทาให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการล้มละลายได้อีกด้วย ดังนั้น กฎหมายล้มละลายจึง
ควรกาหนดคุณสมบัติและความสามารถที่ผู้แทนในคดีล้มละลายต้องมีในอันที่จะได้ รับการแต่งตั้งได้
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นอิสระ ความไม่ลาเอียง ความรู้ที่จาเป็น หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายใน
เชิงพาณิ ช ย์ และประสบการณ์ ในเชิงพาณิ ช ย์และธุรกิจ ทั้ งนี้ แนวทางในแต่ ล ะประเทศเกี่ย วกั บ
รูป แบบของผู้ดาเนิ น การจั ดการทรัพย์สิ นของลูกหนี้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายทางกฎหมาย
ล้มละลาย

3.2 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ดาเนินการจัดการกิจการและ
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายไว้ คือ Bankruptcy Trustee โดยเป็นเอกชนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยศาล
ภายหลังที่มีการยื่นคาขอให้ล้มละลายต่อศาล และศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกาหนด ศาลจะมีคาสั่งเริ่มกระบวนการล้มละลายและมีคาสั่งแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน
(Bankruptcy Trustee) โดยผู้จัดการทรัพย์สินจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ 6 โดยศาลจะ
แต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ตามความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และผู้จัดการทรัพย์สินอาจมอบหมายให้ตัวแทนทาหน้าที่ผู้จัดการ
ทรัพย์สินแทนตนได้โดยได้รับอนุญาตจากศาล ทั้งนี้ผู้จัดการทรัพย์สินมีความรับผิดในการกระทาของ
ตัวแทนของตนด้วย7 แต่ในทางปฏิบัติทั่วไปผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งมักจะเป็นทนายความ โดย
ศาลมีหน้าที่กากับดูแลผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งด้วย และศาลอาจเพิกถอนผู้จัดการทรัพย์สินได้
ถ้าผู้จัดการทรัพย์สินไม่ทาหน้าที่ให้เหมาะสมในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยก่อนที่
ศาลจะเพิกถอนผู้จัดการทรัพย์สินศาลต้องไต่สวนผู้จัดการทรัพย์สินก่อน8
โดยมีข้อสังเกตว่ากระบวนการพิจารณาคาขอจนถึงขั้นตอนที่ศาลมีคาสั่งเริ่มกระบวนการ
ล้มละลายและแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินมีระยะเวลาที่สั้นภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งทาให้
สนองต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่ต้องการให้การเข้าควบคุมกองทรัพย์สินและจัดการ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปโดยความรวดเร็ว
5

กรมบังคับคดี, แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL), (นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จากัด, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์).
6 Bankruptcy Act 2004, Article 74.
7 Bankruptcy Act 2004, Article 77.
8 Bankruptcy Act 2004, Article 75.
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ผู้จัดการทรัพย์สิน (Bankruptcy Trustee) ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น ไม่มี
การกาหนดคุณสมบัติของผู้จัดการทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะ โดยผู้จัดการทรัพย์สินมีอานาจแต่เพียงผู้
เดียวในการควบคุมดูแลกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมถึงการตรวจสอบคาขอรับชาระหนี้จาก
บรรดาเจ้าหนี้ และมีอานาจในการจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อนาเงินมาแบ่งให้แก่บรรดาเจ้าหนี้
ของลูกหนี้ด้วย โดยเมื่อผู้จัดการทรัพย์สินจาหน่ายทรัพ ย์สินของลูกหนี้แล้ว ก่อนแบ่งทรัพย์สินให้แก่
บรรดาเจ้าหนี้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะนาเงินมาแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของผู้จัดการทรัพย์สิน หนี้ภาษีต่างๆ
ของลูกหนี้ และหนี้ค่าจ้างแรงงานก่อน จากนั้นหากมีเงินเหลืออยู่ก็จะนามาแบ่งชาระให้แก่บรรดา
เจ้าหนี้ เมื่อแบ่งขาระเสร็จสิ้ นแล้ว ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการล้มละลาย แต่ถ้ามีเงินไม่พอแบ่งให้แก่
เจ้าหนี้ ก็จะส่งผลให้เสร็จสิ้นกระบวนการล้มละลายทันที
กระบวนการล้ ม ละลายตามกฎหมายล้ ม ละลายของประเทศญี่ ปุ่ น ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น
มีบทบาทหลักในการควบคุมดูแลและจัดการกิจการและทรัพย์สินของลู กหนี้ รวมถึงการพิจารณา
ยอมรับหรือคัดค้านคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ด้วย โดยศาลมีอานาจสั่งเริ่มกระบวนการล้มละลาย
และควบคุมดูแลกระบวนการล้มละลาย จนถึงการออกคาสั่งปิดกระบวนการล้มละลาย ส่วนที่ประชุม
เจ้าหนี้ เป็น เวทีให้ผู้จัดการทรัพย์สินนาเสนอข้อมูลแก่เจ้าหนี้และเปิ ดโอกาสให้ เจ้าหนี้แสดงความ
คิดเห็น อย่างไรก็ดีการประชุมเจ้าหนี้มิได้เป็นข้อคับคับตามกฎหมาย ในบางคดีผู้จัดการทรัพย์สินจึง
อาจไม่จัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ก็ได้
สาหรับค่าตอบแทนของผู้จัดการทรัพย์สินศาลจะพิจารณากาหนดให้ในแต่ละคดี แต่เมื่อมี
การยื่นคาขอให้ล้มละลาย ผู้ยื่นคาขอต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวศาล
ของประเทศญี่ปุ่นจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการทรัพย์สิน อาทิเช่น ศาลแขวง
กรุงโตเกียวได้หารือกับสมาคมทนายความแห่งประเทศญี่ปุ่นไว้ โดยกาหนดค่าตอบแทนให้ผู้จัดการ
ทรัพย์สินเป็นเงินจานวน 2 แสนเยน
ผู้จัดการทรัพย์สินต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วยความ
รอบคอบ หากผู้จัดการทรัพย์สินปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วยความ
ไม่รอบคอบแล้ว ผู้จัดการทรัพย์สินต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายด้วย9

3.3 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษได้มีวิวัฒนาการในเรื่องบุคคลที่เข้ามาเป็นผู้จัดการ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้มาเป็นลาดับ โดยในการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายได้มีการเสนอให้
ปรั บ ปรุ งคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะมาเป็ น ทรัส ตี เนื่ อ งจากเดิ ม บุ ค คลที่ เป็ น ทรั ส ตี ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี
ประสบการณ์และความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายเพียงพอ กล่าวคือ
เดิ ม ผู้ ท าหน้ า ที่ เป็ น ทรั ส ตี ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด การกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้
ตามกฎหมาย Bankruptcy Act 1914 คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official Receiver) ซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐ และมีผู้เห็นว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้คดีล้มละลายล่าช้า 10 ดังนั้น ข้อเสนอของ
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายจึงเสนอให้ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นทรัสตี
โดยมีสาระสาคัญ คือ กาหนดตัวบุคคลที่มีความสามารถเป็นพิเศษในการจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้
9

Bankruptcy Act 2004, Article 85.
Kenneth Cork, Insolvency Law and Practice Report of the Review Committee, (London: Her Majesty’s
Stationery Office, 1982), p.176.
10
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สามารถจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด เพราะการให้ บุ ค คลที่ มี
ความสามารถเป็นพิเศษดังกล่าวจะทาให้การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปได้มากและรวดเร็ว
บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายจะได้รับผลประโยชน์ม าก ด้วยเหตุที่กฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์ในการ
แต่งตั้งทรัสตี เพื่อประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหนี้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากคดีล้มละลาย คุณสมบัติ
ที่ส าคัญ ที่ สุ ดของทรัส ตีเพื่ อจะตอบสนองวัตถุป ระสงค์นี้ก็คือความสามารถเป็นพิ เศษในการเป็ น
ผู้จัดการกิจการหรือในการบริห ารทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลาย
ในคดี ล้ ม ละลายนั้ น มี ม าตรการให้ ค นกลางเข้ามาด าเนิ น การในการจัด การกิ จ การและ
ทรัพย์สินแทนลูกหนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
Insolvency Act 1986 ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ทรั ส ตี (Trustee) เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ (Official
Receiver) ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) และผู้ชาระบัญชี
(Liquidator) ทั้ งนี้ ก ารทาหน้ าที่ ของคนกลางดั งกล่ าวก็เพื่อ ลดอุป สรรคความขัด แย้งในเรื่องของ
ผลประโยชน์ ของคู่ความแต่ล ะฝ่าย เพื่อไม่ให้ มี โอกาสประวิงคดี หรือท าให้ เกิดข้อขัดข้องในการ
ดาเนินกระบวนการพิจารณา ซึ่งอาจทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินกระบวนการพิจารณา
3.3.1 ทรัสตี (Trustee)
กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษได้มีวิวัฒนาการในเรื่องบุคคลที่เข้ามาเป็น
ผู้จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้มาเป็นลาดับ โดยในการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายได้มีการ
เสนอให้ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นทรัสตี เนื่องจากเดิมบุคคลที่เป็นทรัสตีส่วนใหญ่ไม่มี
ประสบการณ์และความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายเพียงพอ กล่ าวคือ
เดิ ม ผู้ ท าหน้ าที่ เป็ น ทรั ส ตี ซึ่ งมี อ านาจหน้ าที่ ในการจั ด การกิ จ การและทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ตาม
กฎหมาย Bankruptcy Act 1914 คื อ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ (Official Receiver) ซึ่ ง เป็ น
เจ้าพนักงานของรัฐ และมีผู้เห็นว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้คดีล้มละลายล่าช้า 11 ดังนั้น ข้อเสนอของ
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายจึงเสนอให้ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นทรัสตี
โดยมีสาระสาคัญ คือ กาหนดตัวบุคคลที่มีความสามารถเป็นพิเศษในการจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด เพราะการให้ บุ ค คลที่ มี
ความสามารถเป็นพิเศษดังกล่าวจะทาให้การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปได้มากและรวดเร็ว
บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายจะได้รับผลประโยชน์มาก ด้วยเหตุที่กฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์ในการ
แต่งตั้งทรัสตี เพื่อประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหนี้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากคดีล้มละลาย คุณสมบัติ
ที่ส าคัญ ที่สุดของทรัสตีเพื่อจะตอบสนองวัตถุประสงค์นี้ก็คือ ความสามารถเป็นพิเศษในการเป็น
ผู้จัดการกิจการหรือในการบริหารทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลาย
ในคดีล้มละลายนั้น มีมาตรการให้คนกลางเข้ ามาดาเนินการในการจัดการกิจการ
และทรั พ ย์ สิ น แทนลู ก หนี้ คนกล่ าวดั งกล่ าวนี้ คือ ทรัส ตี โดยผู้ ที่ ท าหน้ าที่ เป็ น ทรัส ตี อ าจเป็ น เจ้ า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official Receiver) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรืออาจจะเป็นเอกชนผู้มีวิชาชีพ
กล่าวคือเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) ก็ได้ ทั้งนี้การ
ทาหน้าที่ของทรัสตีดังกล่าวก็เพื่อลดอุปสรรคความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ของคู่ความแต่ละ
ฝ่าย เพื่อไม่ให้มีโอกาสประวิงคดี หรือทาให้เกิดข้อขัดข้องในการดาเนินกระบวนการพิจารณา ซึ่งอาจ
11
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ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินกระบวนการพิจารณา ทรัสตีจึงเป็นบุคคลที่มีหน้าที่สาคัญในคดี
ล้มละลาย
ในการแต่งตั้งทรัสตีตาม Insolvency Act 1986 มีการแต่งตั้งได้หลายทาง ไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ การแต่งตั้งโดย Secretary of the State หรือการแต่งตั้งโดยศาลหรือ
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ 12 ซึ่งโดยปกติแล้ วเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ท รัพ ย์จะร้องขอให้ มีการประชุม
เจ้าหนี้ เพื่อแต่งตั้งทรัสตี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องตัดสินใจว่าจะเรียกให้มีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อ
แต่งตั้ง ทรัสตีหรือไม่โดยเร็ว ทั้งนี้จะต้องเรียกประชุมเจ้าหนี้ภายใน 12 สัปดาห์ หากเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ไม่เรีย กประชุมเจ้าหนี้ เจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องมีห นังสื อบอกกล่ าวไปยังศาลและ
เจ้าหนี้ทุกคนภายในกาหนด 12 สัปดาห์นั้น เมื่อส่งคาบอกกล่าวให้ศาลทราบแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ก็จะเป็ นผู้ ที่ทาหน้ าที่เป็ น ทรัส ตี 13 นอกจากนี้หากเจ้าพนักงานพิทั กษ์ทรัพย์ไม่เรียกประชุม
เจ้าหนี้ มาตรา 294 บัญญัติให้เจ้าหนี้ใดๆ ที่มีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย
สามารถร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อตั้งทรัสตีได้
บุ ค คลที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ เป็ น ทรั ส ตี ต้ อ งเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านล้ ม ละลายที่ ขึ้ น
ทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) ที่มีคุณสมบัติ ไม่ต้องห้ามตาม Insolvency Rules ในการ
กระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สิน กล่าวคือ ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลล้มละลาย หรือเจ้าหนี้ หรือบุคคล
อื่นใด
ในกรณีที่เจ้าหนี้เห็นสมควรเจ้าหนี้อาจตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้
(Insolvency practitioner) สองคนหรือมากกว่านั้นให้ร่วมกันทาหน้าที่เป็นทรัสตีก็ได้ โดยในกรณีนี้
เจ้ าหนี้ ต้องออกข้อกาหนดเป็น กรณี พิเศษว่า กิจการใดที่ทรัส ตีต้องกระทาร่วมกัน และกิจการใด
ที่ทรัสตีแต่ละรายสามารถกระทาได้ตามลาพัง
ทรัสตีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมเจ้าหนี้ ต้องได้รับการรับรองเป็นหลักฐานจาก
ประธานในที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นนั้นต้องนาหลักฐานว่าตนเป็น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency practitioner) และมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตาม
Insolvency Act ที่จะกระทาหน้าที่ทรัสตี และยอมรับที่จะกระทาหน้าที่นั้น 14 โดยประธานต้องส่ง
หลักฐานรับรองดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อนาไปยื่นต่อศาล โดยการแต่งตั้งทรัสตี
ดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อเมื่อได้ส่งหลักฐานรับรองดังกล่าวไปยังศาลแล้ว และเมื่อการแต่งตั้งทรัสตีมี
ผลบังคับ ทรัสตีต้องโฆษณาการแต่งตั้งดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตนเห็นควร เพื่อให้เจ้าหนี้ของบุคคล
ล้มละลายได้ทราบ15
แต่ในกรณีที่ไม่มีการเรียกประชุมเจ้าหนี้ หรือกรณีที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจแต่งตั้งท
รัสตีได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องตัดสินใจว่าต้ องการให้ Secretary of the State แต่งตั้งทรัสตี
หรือไม่16 หากไม่มีการเสนอเรื่องให้ Secretary of the State เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องแจ้งให้
ศาลทราบ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีในคดีดังกล่าวเอง

12

Insolvency Act 1986, Section 292.
Insolvency Act 1986, Section 293 (3).
14 Insolvency Rules 1986 r 6.120(2).
15 Insolvency Rules 1986 r 6.120(3)(4), 6.124.
16 Insolvency Act 1986, Section 295.
13

Final Report 201
บทที่ 8 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

อย่างไรก็ดี Secretary of the State นั้นมีอิสระในการแต่งตั้งทรัส ตี โดยอาจจะ
ปฏิเสธการแต่งตั้งทรัสตีก็ได้ 17 และในกรณีที่ Secretary of the State ปฏิเสธที่จะแต่งตั้งทรัสตี
แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะเป็นผู้ทาหน้าที่ทรัสตี18
นอกจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจร้องขอต่อ Secretary of the State ให้มี
การแต่งตั้งทรัส ตีได้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ได้เข้าปฏิบัติห น้าที่เป็นทรัสตีเอง โดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขอให้ Secretary of the State แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นทรัสตีแทนตนได้
เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทาหน้าที่เป็น ทรัสตีโดย criminal bankruptcy order19
ในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอ Secretary of the State อาจปฏิเสธไม่แต่งตั้งทรัสตีก็ได้
ซึ่ ง การปฏิ เสธดั ง กล่ า วไม่ ตั ด อ านาจเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ที่ จ ะยื่ น ค าขอให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
อีกครั้งหนึ่ง20
เมื่อตาแหน่งทรัสตีว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทาหน้าที่
เป็นทรัสตี จนกว่าจะมีผู้มาดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงนั้น และเมื่อตาแหน่งทรัสตีว่างลงและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตัดสินใจที่จะไม่เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อทาการแต่งตั้งทรัสตีแทนตาแหน่งที่
ว่างลงนั้ น เจ้ าพนั กงานพิ ทักษ์ ทรั พย์ต้องส่ งเรื่องการแต่งตั้งทรัส ตีดั งกล่ าวให้ Secretary of the
State เพื่ อ ท าการแต่ งตั้งทรั ส ตี แ ทนตาแหน่ งที่ ว่าง โดย Secretary of the Stateอาจปฏิ เสธไม่
แต่งตั้งทรัสตีก็ได้ ซึ่งการปฏิเสธดังกล่าวไม่ตัดอานาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะยื่นคาขอให้มีการ
แต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง 21
นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งทรัสตีโดยศาลหรือตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในกรณีพิเศษ
โดยอยู่ ภ ายใต้ Insolvency Act 1986 มาตรา 297 โดยในกรณี ที่ ศ าลแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น
ล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) เป็นทรัสตี คาสั่งแต่งตั้งทรัสตีดังกล่าวของ
ศาล ยังไม่เป็นผลจนกว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งจะยื่นหลักฐานต่อศาลว่าตนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลาย
ที่ขึ้น ทะเบี ยนไว้ (Insolvency practitioner) มีคุณ สมบัติเหมาะสมที่จะทาหน้าที่เป็นทรัส ตี และ
ยิน ยอมที่จะทาหน้ าที่นั้ น 22 อนึ่ ง เมื่อตาแหน่งทรัสตีว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะต้องทาหน้าที่ทรัสตี 23 และอาจเรียกประชุมเจ้าหนี้ หรือเจ้าหนี้จานวน 1 ใน 10 อาจร้อง
ขอให้มีการเรียกประชุมเจ้าหนี้ได้ แต่หากไม่มีการประชุมหรือไม่มีการเรียกประชุมภายใน 28 วันนับ
แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์ทราบถึงการว่างลงของตาแหน่งดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็
จะต้องเสนอให้มีการแต่งตั้งทรัสตีต่อ Secretary of the State และให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นทรัสตีไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งทรัสตี
อย่างไรก็ดี ทรัสตีอาจถูกถอดถอนได้โดยศาลหรือโดยที่ประชุมเจ้าหนี้ ที่มีการเรียก
ประชุมเป็นพิเศษเพื่อถอดถอนทรัสตีได้เช่นกัน เว้นแต่ ในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทาหน้าที่

17

Insolvency Act 1986, Section 295(2).
Insolvency Rules 1986 r.295(4).
19 Insolvency Act 1986, Section 296, Insolvency Rules 1986 r. 6.122.
20 Insolvency Act 1986, Section 296(3).
21 Insolvency Act 1986, Section 300.
22 Insolvency Rules 1986 r6.121
23 Insolvency Act 1986, Section 300.
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เป็ น ทรั ส ตี ใน Criminal Bankruptcy24 ที่ ป ระชุมเจ้าหนี้ จะไม่อ าจถอดถอนทรัส ตีได้ นอกจากนี้
องค์กรควบคุมวิชาชีพอาจเป็นผู้ถอดถอนทรัสตีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (The Secretary
of State of Trade) เป็นผู้แต่งตั้งเอง และรวมถึงมีอานาจถอดถอนในกรณีที่เจ้าหนี้จานวนหนึ่งในสี่
ร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (The Secretary of State of Trade) ถอดถอนทรัสตีที่
ตนเป็นผู้แต่งตั้ง25
ในส่ วนของค่าตอบแทนทรัสตี คณะกรรมการเจ้าหนี้ (Creditor’s Committee)
หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ กรณีไม่มี คณะกรรมการเจ้าหนี้ จะเป็นผู้กาหนดค่าตอบแทนให้ทรัสตี26 ซึ่งโดย
ปกติมักจะกาหนดเป็นอัตราส่วนตามทรัพย์สินที่จาหน่ายได้ ทั้งนี้ทรัสตีอาจเรียกร้องขอให้มีการเพิ่ม
ค่าตอบแทนในการประชุมเจ้าหนี้ ครั้งสุ ดท้าย หรือเรียกร้องต่อศาลได้ 27 ไม่ว่าในกรณีใดๆ เจ้าหนี้
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 อาจร้องต่อศาลเพื่อมีคาสั่งลดค่าตอบแทนทรัสตีที่สูงเกินไปได้28
ผู้ทาหน้าที่ทรัสตีที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องฟังคาแนะนาจากที่ประชุม
เจ้ าหนี้ โดยที่ ป ระชุ ม เจ้ าหนี้ มี อ านาจที่ จ ะตั้ ง คณะกรรมการเจ้ าหนี้ (Creditor’s Committee)
(Creditor’s Committee ดังกล่าวนี้จะทาหน้าที่แทนที่ของ committee of inspection ซึ่งบัญญัติ
ไว้ใน Bankruptcy Act 1914) ที่จะใช้อานาจของบรรดาเจ้าหนี้ในการควบคุมทรัสตี ถ้าไม่มีการตั้ง
คณะกรรมการเจ้าหนี้ อานาจดังกล่าวจะเป็นของ Secretary of the State29
อย่างไรก็ดี บุคคลล้มละลาย เจ้าหนี้ หรือบุคคลใดผู้ไม่เห็นชอบด้วยกับการกระทา
หรือละเว้นการกระทารวมถึงการตัดสินใจของทรัสตี สามารถร้องขอต่อศาลให้พิจารณาได้ เมื่อศาล
ได้รับคาร้องแล้ว ศาลมีดุลพินิจที่จะยืนยัน เพิกถอน หรือแก้ไขการกระทาหรือการตัดสินใจของทรัสตี
ให้คาแนะนา หรือออกคาสั่งอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควรได้ 30 นอกจากนี้ทรัสตีสามารถยื่นคาร้องต่อ
ศาลเพื่อมีคาวินิจฉัยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายก็ได้
กรณีทรัสตีทาธุรกรรมกับบุคคลผู้มีความสัมพันธ์ (associate) กับตน บุคคลใดผู้มี
ส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนธุรกรรมดังกล่าวและมีคาสั่งให้ให้ทรัสตีชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การสูญหายหรือเสียหายอย่างใดๆในทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามทรัสตีอาจได้รับการยินยอมล่วงหน้าจาก
ศาลให้ทาธุรกรรมนั้นได้ ยิ่งไปกว่านั้นศาลไม่จาต้องมีคาสั่งใดๆ หากทรัสตีแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาล
ว่า การท าธุรกรรมดังกล่ าวเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ แก่ท รัพ ย์สิ น และในขณะท าธุรกรรมทรัส ตี ไม่ รู้
หรื อ ไม่ มี เหตุ อั น ควรที่ จ ะรู้ ว่ าบุ ค คลที่ เข้ ามาท าธุ รกรรมด้ ว ยเป็ น ผู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตน หากมี
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า มีความไม่ถู กต้องในการร้องขอตัวแทนของทรัสตี หรือมีความไม่
ถูกต้องเพื่อให้ได้รับแต่งตั้งของทรัสตี ศาลอาจมีคาสั่งให้ทรัสตีไม่ได้รับค่าตอบแทน31
ในส่วนของความรับผิดของทรัสตีนั้น ตาม Insolvency Act 1986 Section 304
ให้อานาจศาลอย่างกว้างในการมีคาสั่งในเรื่องการชดใช้ค่าเสีย หายเกี่ยวกับการละเลยหน้าที่ของทรัส
24

Insolvency Act 1986, Section 298(2).
Insolvency Rules 1986 r.6.133
26 Insolvency Rules 1986 r 6.138
27 Insolvency Rules 1986 r6.140, r6.141
28 Insolvency Rules 1986 r6.142
29 Insolvency Act 1986, Section 301(1), 302(2).
30 Insolvency Act 1986, Section 303.
31 Insolvency Rules 1986 r 6.147(2), r 6.148
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ตี โดยบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ าวเปิ ด โอกาสให้ ทั้ งเจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ Secretary of the State
เจ้าหนี้ รวมถึงบุคคลล้มละลาย ร้องขอให้ทรัสตีรับผิดได้ โดยศาลจะมีคาสั่งให้ทรัสตีรับผิดเมื่อเป็นที่
พอใจแก่ศาลว่า ทรัสตีกระทาการรักษา จัดการบัญชีการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดโดยมิชอบ หรือ
ทรัพย์สินเกิดความเสียหายเนื่องจากการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ละเลยหน้าที่รักษาประโยชน์ หรือหน้าที่
ใดๆ ของทรั ส ตี โดยศาลอาจมี ค าสั่ งให้ ท รัส ตี ช าระหนี้ ส่ งคื น รวมถึ งชี้แ จงรายการการเงิน หรือ
ทรัพย์สิน หรือชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย
ในกรณีที่ทรัสตี ยึด จาหน่าย ทรัพย์สินใดที่ไม่ใช่ของบุคคลล้มละลาย แต่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่า ในขณะยึดหรือจาหน่ายนั้น ทรัสตีเชื่อว่า หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าตนมีอานาจกระทา
ได้ ในกรณีนี้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ เว้นแต่ได้กระทาการโดยประมาท
ส าหรั บ เจ้ า ของทรัพ ย์ สิ น ที่ ท รัส ตี ท าการยึ ด โดยผิ ด พลาด ในการท าหน้ าที่ เป็ น
ผู้จัดการกิจการและทรัพย์สิน ไม่มีอานาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ตาม Insolvency Act 1986 แต่ต้อง
ไปเรียกร้องภายใต้ Tort Act 1971 หรือ ฟ้องร้องคดีในทางอื่น
โดยปกติแล้ว ทรัสตีเป็นตัวแทนศาล ทาหน้าที่ในตาแหน่งเสมือนบุคคลผู้ล้มละลาย
ในการรักษาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของตน ซึ่งอานาจและหน้าที่ของทรัสตีในการเป็นผู้รักษาทรัพย์
ได้รับการแต่งตั้งโดยศาลสูง โดยในกรณีจาเป็นทรัสตีอาจขอให้ศาลออกคาสั่งให้อานาจตนที่จะรักษา
หรือยึด ซึ่งทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
ทรัสตีมีอานาจในการเข้ายึด หนังสือ เอกสาร และบันทึกต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของบุคคลล้มละลาย หรือกิจการของบุคคลล้มละลาย รวมถึงเอกสารที่ไม่ใช่ของบุคคลล้มละลาย แต่
อยู่ ในความควบคุมของบุ คคลล้ มละลาย 32 ทรัส ตีอาจขอให้ ศาลมีคาสั่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ ใดๆ ที่
เกิดขึ้นเป็นพิเศษในคดีล้มละลาย อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ผูกพันให้จะต้องให้คาแนะนาแก่ทรัสตี เว้น
แต่ทรัสตีกระทาการไม่เป็นที่น่าพอใจ33
ทรั ส ตี มี อ านาจตามที่ ก ฎหมายกาหนด 34 กล่ าวคือ มี อ านาจในการรวบรวมและ
จาหน่ายทรัพย์สินทั้งหมด รวมถึงชื่อเสียงทางการค้า และสิทธิเรียกร้องต่างๆ การจัดการกิจการและ
ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลล้ ม ละลาย ซึ่ ง รวมถึ ง การท าสั ญ ญา การจ้ า งตั ว แทน กระท าการในฐานะ
ทนายความ ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารหรือตราสาร หรือกระทาการใดๆที่เห็นว่าจาเป็น
หรือเป็นประโยชน์ โดยหากทรัสตีจาหน่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลล้มละลาย ทรั สตีต้องมี
หนังสือบอกกล่าวไปยังคณะกรรมการเจ้าหนี้ เพื่อให้คณะกรรมการเจ้าหนี้ตรวจสอบถึงการซื้อขาย
ดังกล่ าว และถ้าเห็ น ควรภายใต้ Insolvency Act 1986 มาตรา 303 คณะกรรมการเจ้าหนี้ อาจ
คัดค้านการซื้อขายดังกล่าว และขอให้ชดใช้ความเสียหายตาม Insolvency Act 1986 มาตรา 30435
รวมทั้งมีอานาจในการพิสูจน์หนี้ของเจ้าหนี้ จัดลาดับสิทธิเรียกร้อง และถอนเงินปันผล และมีอานาจ
ในการไม่ย อมรั บ ซึ่ งภาระในทรัพ ย์สิ น เช่น สั ญ ญาที่ ไม่เป็ น ประโยชน์ (Unprofitable contract)
ทรัพย์สินใดของบุคคลล้มละลายซึ่งไม่สามารถขายได้ หรือก่อให้เกิดความรับผิดในการชาระเงินหรือ
กระท าการใด ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระ 36 นอกจากนี้ ท รั ส ตี อาจเรีย กให้ มี ก ารประชุ ม เจ้าหนี้ ข องบุ ค คล
32

Insolvency Act 1986, Section 311(1),(2).
Insolvency Act 1986, Section 303(2).
34 Insolvency Act 1986, Section 314.
35 Insolvency Act 1986, Section 314(6).
36 Insolvency Act 1986, Section 315(2).
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ล้มละลายเมื่อใดก็ได้ และหากเจ้าหนี้จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนเจ้าหนี้ทั้งหมดร้องขอ
ทรัสตีต้องจัดการเรียกประชุมเจ้าหนี้ขึ้น37
อย่างไรก็ดีในบางกรณี ทรัสตีก็จะต้องได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการเจ้าหนี้
หรือศาลก่อน จึงจะสามารถดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ได้38
(1) อานาจในการดาเนินธุรกิจใดๆของบุคคลล้มละลายต่อไปเท่าที่จาเป็น โดยต้อง
เก็บรายละเอียดของบัญชี และต้องระมัดระวังไม่ให้มีความรับผิดเป็นการส่วนตัวในสัญญาจ้างใดๆ ที่
ได้ทาขึ้น
(2) อานาจในการฟ้องคดี ต่อสู้คดี หรือดาเนินการทางกฎหมาย เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของบุคคลล้มละลาย
(3) ภายใต้ข้อกาหนด หรือ คณะกรรมการเจ้าหนี้ หรือ ศาลเห็ นสมควร ทรัสตีมี
อานาจในยอมรับเงินประกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขการจาหน่ายทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายในอนาคต
(4) อานาจในการนาทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายไปจานอง หรือจานา เพื่อนาเงิน
ที่ได้มาชาระหนี้
(5) อ านาจในการมอบข้ อ พิ พ าทให้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ท าการ
ประนีประนอมยอมความสิทธิเรียกร้องใดๆ
(6) อานาจในการประนีประนอมยอมความ หรือทาข้อตกลงอื่นใด ที่คิดว่าเป็นการดี
กับเจ้าหนี้ หรือบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย
(7) อานาจในการแต่งตั้งให้บุคคลล้มละลายให้กระทาการดังต่อไปนี้
(7.1) ดูแลการจัดการทรัพย์สิน
(7.2) ดาเนินกิจการใดๆต่อไปเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ของบุคคลล้มละลาย
(7.3) เป็นผู้ช่วยทรัสตีในการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามคาสั่งของทรัสตีนั้น
(8) อานาจในการแบ่งทรัพย์สินโดยการกะประมาณราคาให้ แก่เจ้าหนี้ของบุคคล
ล้มละลาย ในกรณีไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินได้โดยง่าย หรือเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า
ทั้งนี้คณะกรรมการเจ้าหนี้หรือศาลให้ความยินยอมได้ในธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งเป็น
การเฉพาะเท่านั้น กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการให้ความยินยอมเป็นการทั่วไป39
นอกจากนี้ เมื่อทรัสตีจาหน่ายทรัพย์สินแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลล้มละลาย
หรือมีการจ้างทนายความ ทรัสตีต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงการกระทาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
เจ้าหนี้ด้วย40
จะเห็นได้ว่าทรัสตีเป็นผู้ที่มีความสาคัญมากในการดาเนินกระบวนการล้มละลาย
จากลักษณะพิเศษของคดีล้มละลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาของสังคมและการค้า และเนื่องจาก
ผลของคดีล้มละลายส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของลูกหนี้ การจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ ในคดีล้ มละลายและการจั ดการกับสิ ทธิของบรรดาเจ้าหนี้ทั้ งหลายที่มีตามกฎหมาย ย่อม
นาไปสู่สถานการณ์ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ที่เข้าทาหน้าที่เป็นทรัสตีซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการจัดการกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งตามกฎหมายล้มละลาย
37

Insolvency Act 1986, Section 314(7).
Insolvency Act 1986, Section 314 (1)(a), 314(2).
39 Insolvency Act 1986, Section 314 (3), 314(4).
40 Insolvency Act 1986, Section 314(6).
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ของประเทศอังกฤษ ภายหลังการปรับปรุงกฎหมาย สามารถแบ่งแยกบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นทรัสตี
ออกได้ เป็ น เจ้ าพนั ก งานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ (Official Receiver) และผู้ เชี่ ย วชาญด้ านล้ ม ละลายที่ ขึ้ น
ทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.3.2 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official receiver)
รัฐบาลอังกฤษมีความต้องการที่จะลดรายจ่ายโดยไม่ใช้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใน
การดาเนินการเกี่ยวกับการล้มละลายของบุคคลธรรมดา และต้องการระงับบทบาทของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ที่มีต่อปัจเจกบุคคล 41 แต่อย่างไรก็ตามมีข้อทักท้วงความต้องการดังกล่าวของรัฐบาล
อย่ างมาก รวมถึ งข้ อ เสนอจาก Cork Report ก็ ไม่ ส นั บ สนุ น แนวคิ ด ดั งกล่ าวเช่ น กั น ด้ ว ยเหตุ นี้
Insolvency Act 1986 ยังคงบัญญัติไว้ถึงบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่จากัดไว้เฉพาะ
กระทาการเกี่ยวกับคดีที่มีความสาคัญ โดยมาตรา 399(1) ยังคงบัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
มีอานาจกระทาการได้ทั้งในคดีที่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลล้มละลาย นอกจากนั้นยังควรศึกษาถึง
อานาจหน้าที่ของผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่กฎหมายกาหนดหรือที่เรียกชื่อว่า Deputy
Official Receiver ด้วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
Insolvency Act 1986 Section 399(2) ก าหนดให้ Secretary of the state มี
อานาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ Secretary of the state อาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตาม
จานวนที่ได้รับ การเห็ น ชอบจากกระทรวงการคลั ง และบุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะได้ รับเงิน
ค่าตอบแทนจาก Secretary of the state โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไป
ตาม Insolvency regulations 2009 (amendment) โดยเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ จ ะต้ อ งอยู่
ประจ าสานั กงานและปฏิบั ติห น้าที่ภ ายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ Secretary of the state
กาหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การแต่งตั้งเจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จะต้องปรากฏคาสั่งแต่งตั้งใน Judicial notice42
ทั้งนี้ Secretary of the state ต้องจัดให้มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อย่างน้อยหนึ่ง
คนไปประจ าอยู่ ทั้ งศาลสู ง และศาลจังหวัดที่ มี เขตอานาจในคดี ล้ มละลาย 43 โดย อาจจัด ให้ เจ้ า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์คนเดียวกระทาการในศาลต่างๆ ได้44
สาหรับค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายอังกฤษนั้นจะได้
ค่าตอบแทนประจาเป็น เงิน เดือน และนอกจากนั้นกฎหมายก็ยังได้กาหนดค่าตอบแทนเป็นพิเศษ
ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรณีที่ดาเนินการเป็นผู้จัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือเป็น
ผู้พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ซึ่งกาหนดไว้เป็นอัตราต่อชั่วโมงการทางาน โดยกาหนดแยกระหว่างอัตรา
ค่าตอบแทนต่อชั่วโมงการทางานในคดีล้มละลายในเขตลอนดอนและในเขตอื่น ซึ่งล่าสุดได้มีการปรับ
อัตราค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ในกรณีดังกล่าวใหม่ โดยอัตราใหม่นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
6 เมษายน 2552 โดยเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนต่ อ ชั่ ว โมงการท างานในคดี
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Green paper on bankruptcy (Cmnd 7967, July 1980), para.723.
Insolvency Rule 1986 10.1.
43 Insolvency Act 1986, Section 399(3).
44 Insolvency Act 1986, Section 399(5).
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ล้มละลายในเขตลอนดอนอัตรา 75 ปอนด์ต่อชั่วโมง และค่าตอบแทนต่อชั่วโมงการทางานในคดี
ล้มละลายในเขตอื่นอัตรา 69 ปอนด์ต่อชั่วโมง45
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Secretary
46
of the state โดยมีอานาจดาเนินการในคดีล้ มละลายทุกกรณีในเขตอานาจศาลที่ตนได้รับการ
แต่งตั้ง และในกรณีเพื่อประโยชน์ในการจาหน่ายจ่ายโอนธุรกิจของลูกหนี้ Secretary of the state
อาจมีคาสั่งให้อานาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในศาลใดศาลหนึ่ง
สามารถดาเนินคดีที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวที่ตกอยู่ภายใต้เขตอานาจของศาลอื่นก็ได้47 นอกจากนั้นใน
กรณีที่มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มากกว่าหนึ่งคนปฏิ บัติหน้าที่ในคดี Secretary of the state มี
อานาจในการที่จะจัดสรรการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เหล่านั้นก็ได้48
นอกจากปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของ Secretary of the state แล้ว เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กระทาการเป็นทรัสตีในกรณีที่
ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ไปจนกว่าที่ประชุมเจ้าหนี้จะมีการแต่งตั้งทรัสตี ตาม
Insolvency Act 1986 Section 293,287 หน้าที่ในการไต่ส วนหาทรัพ ย์สิน ของบุคคลล้ มละลาย
ตาม Insolvency Act 1986 Section 289 หน้าที่ในการยื่นคาร้องต่อศาลให้มีคาสั่งไต่สวนลูกหนี้
โดยเปิ ด เผยตาม Insolvency Act 1986 Section 290 และหน้ า ที่ ใ นการเรี ย กประชุ ม เจ้ า หนี้
เพื่อแต่งตั้งทรัสตีตาม Insolvency Act 1986 Section 293 เป็นต้น นอกจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์อาจยื่ นคาร้องต่อศาลเพื่อขอคาสั่งจากศาล ในกรณี ใดๆ ที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ
ล้มละลายก็ได้49
ทั้งนี้บรรดาค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อัน
เนื่องมาจากกระบวนการล้มละลายนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิได้รับชาระจากทรัพย์สินของ
บุคคลผู้ล้มละลาย50
จากการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องกระทาการตามคาสั่งของ Secretary of
the state จึงอยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของศาล 51 ซึ่งจากสถานะของเจ้าพนักงานของศาลย่ อม
ส่งผลให้ การกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ เกิดขึ้นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ย่อมถือ
เป็นการดูหมิ่นศาล และด้วยสถานะดังกล่าว ย่อมทาให้การกระทาการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ได้รับความคุ้มครอง52 นอกจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถฟ้องคดีในนามของเจ้าพนัก งาน
พิ ทัก ษ์ ท รัพ ย์ เองได้ ด้ว ย 53 และเมื่อ บุ คคลผู้ ท าหน้าที่ เจ้าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ต าย หรือ พ้ น จาก
ตาแหน่ง บุคคลอื่นผู้เข้ามาทาหน้าที่แทนสามารถดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย
ต่อไปได้โดยไม่ต้องได้รับการโอน ทรัพย์สินนั้นจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คนก่อน ดังนั้นสถานะ
45

The Insolvency (Amendment) Regulations 2009
Insolvency Act 1986, Section 400 (1).
47 Insolvency Act 1986, Section 399(4),(6)(a).
48 Insolvency Act 1986, Section 399(6)(b).
49 Insolvency Rules 1986 r.10.3.
50 Insolvency Rules 1986 r.10.4.
51 Insolvency Act 1986, Section 400 (2).
52 Len Sealy, David Milman, Annotated Guide to the Insolvency Legislation, 6th ed. (London: Sweet &
Maxwell), 2002, p. 401.
53 Official Receiver v Burnt (1999) BPIR 560
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ของบุ คคลที่เข้ามาทาหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เดิมจึงเข้ามามีบทบาทและสถานะเป็น
เจ้าพนักงานของศาลเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เดิม
ใน ส่ ว น ของผู้ ช่ ว ยเจ้ า พ นั ก งาน พิ ทั กษ์ ทรั พ ย์ (Deputy official receiver)
Secretary of the state อาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ก็ได้หากเห็นว่าการแต่งตั้งดังกล่าวจะเป็นการอานวยความสะดวกในการจาหน่ายธุรกิจที่เจ้า
พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ด าเนิ น การอยู่ 54 โดยผู้ ช่ ว ยเจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ มี ส ถานะและหน้ าที่
เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ให้เป็นผู้ช่วย
3.3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner)
เดิมก่อนมีการบังคับใช้ Insolvency Act 1986 กฎหมายอังกฤษยังไม่มีการบัญญัติ
ถึ งคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลผู้ ท าหน้ าที่ ท รั ส ตี อ ย่ า งเป็ น ทางการ ซึ่ งในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว เจ้ าพนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ (official receiver) จะทาหน้าที่ทรัส ตีในกิจการส่ วนใหญ่ ของบุคคลล้ มละลาย โดย
ปฏิบั ติหน้ าที่เป็ นทรัสตีในเวลาที่ศาลมีคาวินิจฉัย (adjudication) และยังคงทาหน้าที่ทรัสตีต่อไป
หากไม่มีการตั้งบุคคลใดให้ทาหน้ าที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ได้ระบุถึงคุณสมบัติขั้นต่าของผู้ทา
หน้าที่ดังกล่าวก็อาจทาให้ในบางคดีอาจมีการตั้งบุคคลซึ่งไม่เหมาะกับรูปแบบกิจการซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าหนี้ได้
ตามรายงานใน Cork Report ระบุว่า55 มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่ าง
ไม่เป็นธรรมของ official receiver อยู่เป็นระยะ ข้อร้องเรียนที่สาคัญมากที่สุดข้อหนึ่งคือการไม่มี
ข้อกาหนดถึงคุณสมบัติขั้ นต่าของ official receiver และคณะทางานได้รับข้อเสนอเป็นจานวนมาก
ว่าสมควรให้มี ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) ที่มีคุณสมบัติ
เพียงพอในการจัดการทรัพย์สิ นของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ โดยจะต้องระบุคุณ สมบัติด้าน
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางานของ ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency
practitioner) อย่ า งเพี ย งพอ เช่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency
practitioner) จะต้องมีความคุ้นเคยกับ กฎ ข้อบังคับเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ระบบศาลที่เกี่ยวข้อง
กั บ กระบวนการล้ ม ละลาย และเข้ า ใจถึ ง กระบวนการล้ ม ละลายเป็ น อย่ า งดี เข้ า ถึ ง ระบบ
การตรวจสอบธุร กิจ และธุร กรรมของลู ก หนี้ ผู้ ล้ มละลาย แสวงหาและติด ตามทรัพ ย์สิ น ที่ มีก าร
จาหน่ายจ่ายโอนไปโดยฉ้อฉล หรือบอกล้างสัญญาที่เป็นโมฆียะ และมีความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเฉลี่ยทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) จะต้องมีความสามารถในการเข้าดาเนินการ
ธุรกิจของลูกหนี้ที่อาจมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าการบริหารธุรกิจตามปกติ
ในการปฏิบั ติตาม Insolvency Act 1986 Secretary of the State มีอานาจใน
การออกกฎ (Regulation) เพื่อบังคับให้เป็นไปตาม Part 13 ในเรื่องคุณสมบัติของ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency practitioner) 56 โดย Insolvency Act 1986 บั ญ ญั ติ
ข้อ กาหนดเกี่ ย วกั บ ผู้ เชี่ย วชาญด้ านล้ ม ละลายที่ ขึ้น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency practitioner) ว่ า
บุ ค คลใดที่ ต้ องการจะกระท าการเป็ น ผู้ เชี่ย วชาญด้านล้ ม ละลายที่ ขึ้น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency
practitioner) ทั้งในกรณีการล้มละลายของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานั้นต้องได้รับหนังสือรับรอง
54

Insolvency Act 1986, Section 401(1).
Kenneth Cork, supra note 1, p. 175.
56 Insolvency Act 1986, Section 419.
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ให้ อ านาจบุ ค คลดั ง กล่ า วท าหน้ า ที่ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency
practitioner) จาก Secretary of the State โดยมี ค วามมุ่ งหมายให้ Secretary of the State
มอบอานาจตามกฎหมายให้ สมาคมวิชาชีพ (professional association) เป็นผู้ทาหน้าที่แทน
กฎหมายล้มละลายของอังกฤษกาหนดให้เอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดา (Individual)
เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency
practitioner) ได้ โดยมีวิธีการที่จะทาให้ เอกชนมีอานาจหน้าที่กระท าการเป็ น ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) อยู่ 2 วิธี ดังนี้
(1) ต้องได้รับมอบอานาจจาก Recognised professional body (สมาคมวิชาชีพ)
ซึ่ง The Secretary of the State มีอานาจที่จะตั้งหรือถอนคาสั่งประกาศให้สมาคม (body) เป็น
Recognised professional body เพื่อทาหน้าที่มอบอานาจให้เอกชนกระทาหน้าที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) 57 โดยสมาคมสามารถกาหนดวิธีปฏิบัติ
วิชาชีพ และการควบคุม การบังคับกฎดังกล่าวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกที่ได้รับอนุญาตให้ทา
หน้ าที่เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) เป็ นบุคคลที่
เหมาะสม ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองตามข้ อ ก าหนด ทั้ ง ทางด้ า นการศึ ก ษา การฝึ ก ฝนปฏิ บั ติ แ ละ
ประสบการณ์
(2) บุ ค คลนั้ น ต้ อ งสมั ค รและได้ รั บ มอบอ านาจจาก competent authority ซึ่ ง
competent authority อาจเป็ น The Secretary of the State ห รื อ สม าคม อื่ น ใดที่ ได้ รั บ
มอบหมาย มีอานาจที่จะกาหนดแนวทางคาขอของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิธียื่นคาขอ ข้อมูลที่ต้องการ
หรือค่าธรรมเนียม58
คุ ณ สมบั ติ ข อง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency
practitioner) นอกจากจะต้ อ งได้ รั บ มอบอ านาจจาก Recognised professional body หรื อ
competent authority แล้ ว ยั งต้ อ งวางหลั ก ประกั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ย ทั้ งนี้ ห ลั ก ประกั น
ดั ง กล่ า วจะเป็ น ประกั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้
(Insolvency practitioner) เพื่ อ ความเสี ยหายอั น อาจเกิ ด จากผลของการกระท าที่ ไม่ ช อบของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency practitioner) ต่ อ บุ ค คลใดๆ ที่ มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย
บุคคลใดก็ตามหากกระทาการในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้
(Insolvency practitioner) โดยไม่มีคุณสมบัติบุคคลนั้นจะมีความผิดอาญาซึ่งมีบทลงโทษทั้งจาคุก
และปรับ59 ทั้งนี้อัตราโทษดังกล่าวระบุไว้ใน Schedule 10
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ (Insolvency practitioner) จะไม่
สามารถทาหน้าที่ต่อไปได้หากเมื่อใดก็ตามที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือ ถูกยึดทรัพย์ หรือ ขาด
คุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการบริษัท ผู้ชาระบัญชี หรือผู้จัดการ หรือเป็นผู้ป่วยทางจิต ตามที่บัญญัติไว้
ใน The Mental Health Act 1983 Part VII หรือได้รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้ ขาดคุณ สมบัติตาม
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Insolvency Act 1986, Section 391(1).
Insolvency Act 1986, Section 392.
59 Insolvency Act 1986, Section 389.
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Company Directors Disqualification Act 1986 หรื อ ยอมรั บ ว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต าม
กฎหมายดังกล่าวเอง60
ในส่วนอานาจหน้าที่ของ ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency
practitioner) นั้น Insolvency Act 1986 Section 388 ได้กาหนดหน้าที่ไว้โดยแยกเป็น กรณีการ
ล้มละลายของบริษัท และบุคคลธรรมดา กล่าวคือ
(1) กรณี ค ดี ล้ ม ละลายของบริ ษั ท ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้
(Insolvency practitioner) จะทาหน้าที่เป็นผู้ ชาระบัญ ชี, ผู้ช าระบัญ ชีชั่ วคราว, administrator
หรือ คาสั่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน (Administrative Receiver) หรือ เป็นผู้กากับดูแลกรณี ข้อเสนอ
(แผน)เพื่อจัดการหนี้โดยสมัครใจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (Voluntary Arrangement)
(2) กรณีคดีล้มละลายของบุคคลธรรมดา ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้
(Insolvency practitioner) จะทาหน้าที่เป็น
(2.1) กระท าการเป็ น ทรั ส ตี ใ นการล้ ม ละลาย, พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ชั่ ว คราว
(Interim Receiver) หรือในการยึดทรัพย์ (Sequestration of an Estate)
(2.2) กระทาการเป็นทรัสตีตาม Deed of Arrangement61
(2.3) กระท าการเป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามแผนจั ด การหนี้
(Supervisor of Voluntary Arrangement)
(2.4) กระทาการเป็น Administrator of an Insolvency estate
ทั้งนี้ รายละเอีย ดเกี่ยวกับ การปฏิบั ติห น้าที่ ของ ผู้ เชี่ยวชาญด้านล้ มละลายที่ ขึ้น
ทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) เช่น การแต่งตั้ง การรักษาบัญชี และการควบคุมโดยศาล
ฯ ล ฯ จ ะ ป ร าก ฏ อ ยู่ ใน Insolvency Practitioner Regulations ซึ่ ง Insolvency Act 1986
Section 419 ให้อานาจขององค์กรควบคุมวิชาชีพเป็นผู้กาหนดรายละเอียดต่างๆ
ในกรณี ที่ มี ข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นล้ ม ละลายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้
(Insolvency practitioner) ผู้ มีอานาจในการวินิจฉัยตัดสิ นข้อพิพาทดังกล่าวได้แก่ Insolvency
Practitioner’s Tribunal ซึ่ ง องค์ ค ณะจะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น เนติ บั ณ ฑิ ต หรื อ เป็ น
ทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี และจะต้องมีบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ย วข้องกับการล้มละลาย
อี ก 2 คน โดย relevant authority จะเป็ น ผู้ เสนอข้ อ พิ พ าทให้ แ ก่ Insolvency Practitioner’s
Tribunal ดาเนินการสอบสวนเพื่อจัดทารายงานแก่ relevant authority ที่เสนอข้อพิพาทมา พร้อม
ทั้ ง เสนอค าชี้ ข าดและเหตุ ผ ลของค าชี้ ข าด โดย relevant authority มี ค วามผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ ง
ด าเนิ น การตามที่ Insolvency Practitioner’s Tribunal ชี้ ข าด ส่ ว นกระบวนวิ ธี พิ จ ารณาของ
Insolvency Practitioner’s Tribunal นั้ น จะต้ อ งมี ก ารเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารสอบสวน
สามารถแสดงพยานหลักฐานของตนได้ตามสมควร62
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner)
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน Insolvency Code of Ethics ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ออก
60

Insolvency Act 1986, Section 390(4).
เป็นวิธกี ารจัดการทรัพย์สินอย่างหนึ่งของลูกหนี้เพื่อชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งตกอยูภ่ ายใต้ Deed of Arrangement
Act 1914 ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นยิ มมากนัก แต่จะใช้ voluntary arrangements แทน
62 Insolvency Act 1986, Sch. 7, para 4; Insolvency Practitioner’s Tribunal (Conduct of investigations)
Rules 1986 SI 1986/952
61
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โดยเลขาของรัฐที่ดูแลในเรื่องการค้าและอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการ
รับรองด้วย โดยคู่มือการปฏิบัติงานนี้จะไม่มีผลตามกฎหมายโดยตรง แต่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดในคู่มือย่อมทาให้บุคคลนั้นถูกเพิกถอนความเห็นชอบ หรือพิจารณาไม่ต่ออายุการให้ทา
หน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียนไว้ (Insolvency practitioner) ได้63
3.3.4 ผู้ชาระบัญชี
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ การเลิกบริษัทและชาระบัญชี มี 2 กรณี คือ การ
ชาระบัญชีโดยสมัครใจ (Voluntary)64 ไม่ว่าจะโดยของเจ้าหนี้บริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
และการช าระบั ญ ชี โ ดยค าสั่ ง ศาล (By the court) 65 หรื อ เป็ น การช าระบั ญ ชี โ ดยไม่ ส มั ค รใจ
(Compulsory)66 โดยในกฎหมายล้ ม ละลาย ก าหนดให้ เป็ น สิ ท ธิ ข องบุ ค คลตามที่ ก าหนดไว้ ใน
กฎหมายล้ มละลาย อาจร้ องขอให้ ศาลสั่งให้ บริษัทจัดการช าระบัญ ชีก่อนที่จะเลิ กบริษั ทได้ การ
พิจารณาที่จะให้บริษัทเลิกหรือไม่ ต้องดูจากการชาระบัญชีของบริษัท ถ้าปรากฏว่า เมื่อจัดการชาระ
บั ญ ชีเสร็ จ แล้ ว บริ ษัท มีท รั พย์ สิ น เพียงพอแก่การช าระหนี้ของบริษัท บริษัท ดังกล่ าวก็ไม่ต้องเลิ ก
กิจการ และตามกฎหมายก็ถือว่ายังมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ตลอด แต่ถ้าบริษัทดังกล่าวได้จัดการ
ชาระบัญชี และพิจารณาแล้วได้ความว่าบริษัทน่าจะล้มละลายเพราะบริษัทมีทรัพย์สินไม่พอแก่การ
ชาระหนี้ได้ครบถ้วน บริษัทก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุด
การแต่งตั้งหรือเลือกตั้งผู้ชาระบัญชี ต้องคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ และความ
เหมาะสมต่อตาแหน่งผู้ชาระบัญชีของบริษัท เพื่อให้เข้ามาดาเนินการหรือจัดการชาระบัญชี และผู้
ชาระบัญชีของบริษัทอาจมีเพียง 1 คน หรือมากกว่านั้นก็ได้ โดยผู้ชาระบัญชีต้องเป็น บุคคลธรรมดา
ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็นการชาระบัญชีโดยคาสั่งศาล (Winding up by the court) ศาล
อาจแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเกี่ยวกับงานล้มละลายได้67
(2) ในกรณีที่เป็นการชาระบัญชีโดยสมัครใจ (Voluntary winding up) ทั้งที่เป็น
การชาระบัญชีโดยสมาชิกของบริษัท (ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท) และโดยเจ้าหนี้ของ
บริษัท จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ชาระบัญชี โดยการประชุมใหญ่ สมาชิกบริษัทหรือเจ้าหนี้ของ
บริษัท อาจทาการลงมติแต่งตั้งตั้งผู้ ช าระบัญ ชี ซึ่งการเลื อกตั้งผู้ ช าระบั ญ ชี โดยการประชุมใหญ่
สมาชิกบริษัทหรือเจ้าหนี้ ของบริษัทอาจทาการเลื อกตั้งผู้ ชาระบัญชีเพียง 1 คน หรือให้ มีจานวน
มากกว่า 1 คนก็ได้68 ซึ่งบุคคลที่จะเป็นผู้ชาระบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิ ชาชีพเกี่ยวกับ
งานล้ มละลาย 69 ในกรณี ที่ จะปฏิบัติห น้าที่เป็นผู้ ชาระบัญ ชีบริษัทหรือผู้ช าระบัญ ชีชั่วคราว หรือ
ผู้จัดการทรัพย์สิน หรือเป็นที่ปรึกษาของการจัดการงานโดยสมัครใจของเจ้าหนี้บริษัท บุคคลที่ทา
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Robert R. Pennington, Pennington’s Corporate Insolvency Law, (London: Butterworths), 1991, p.7
Insolvency Act 1986, Section 84(1).
65 Insolvency Act 1986, Section 122.
66 Insolvency Act 1986, Section 247(2).
67 Insolvency Act 1986, Section 136-137, Section 230 (1)-(4).
68 Insolvency Act 1986, Section 91-92, 100.
69 Insolvency Practitioner Rule r. 4.139 (1)(2)
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หน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับงานล้มละลายในส่วนของบริษัทด้วย
เช่นกัน แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่นามาใช้บังคับต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ในกรณีที่เป็ นการชาระบัญชีโดยคาสั่งศาล (Winding up by the court) ผู้ชาระ
บัญชีจะเป็นเจ้าหน้าที่ของศาล โดยผู้ชาระบัญชีจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมบริษัท มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดการกิจการ และจัดการทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท หรือทาหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้จัดการทรัพย์สินของบริษัท มีอานาจที่จะดาเนินกิจการของบริษัทต่อไป เท่าที่
เห็นว่าเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการชาระบัญชี ภายใต้การควบคุมโดยศาล หรือ Committee
of Inspection (Schedule 4) อย่างไรก็ตามหากการดาเนินกิจการต่อไปอาจเกิดปัญหาในภายหลัง
หรือระยะเวลาในการดาเนินกิจการต่อไปอาจยืดเยื้อ การที่จะตัดสินใจดาเนินกิจการต่อไป ผู้ชาระ
บัญชีควรที่จะขออนุมัติจากศาล
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ต้องจัดทาสมุดบัญชี เอกสารต่างๆ บัญชีงบดุล และเอกสาร
เกี่ยวกับรายละเอียดในความรับผิดเรื่องหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรือสมาชิกของบริษัทจึงถือ
ว่าทาหน้ าที่ เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ด้วยผู้ ช าระบัญ ชีมีห น้าที่ดู แลผลประโยชน์ของบริษั ท หรือของผู้ อื่ น
เรียกว่า หน้าที่ความไว้วางใจโดยผู้ชาระบัญชีมีอานาจจัดการทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด ในฐานะ
ตัว แทนของบริษัท ในการขายทรั พย์สิ นของบริษัท จะต้องคานวณผลกาไรที่ จะได้รับจากการขาย
อย่างเช่น ทรัสตีของบริษัท ดังนั้น ผู้ชาระบัญชีจึงมีฐานะคล้ายกับทรัสตีของบริษัท แต่ผู้ชาระบัญชีก็
ไม่ได้มีอานาจและหน้าที่กระทาการเหมือนทรัสตี ตามความหมายอย่างเคร่งครัด และในทางปฏิบัติที่
แท้จริง หน้าที่โดยทั่วไปของผู้ชาระบัญชีมีหน้าที่ต้องจัดการทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นประกันแก่
ศาลว่า ทรัพย์สินของบริษัทจะยังคงมีอยู่ เพื่อการชาระหนี้หรือจาหน่ายจ่ายแจกให้แก่เจ้าหนี้ของ
บริษัทหรือถ้ายังมีเหลืออยู่ ก็จ่ายให้แก่บุคคลที่มีสิทธิสมควรได้รับ70
ในกรณีที่เป็นการชาระบัญชีโดยสมัครใจ ทั้งที่เป็นการชาระบัญชีโดยสมาชิกของ
บริษัท และโดยเจ้าหนี้ของบริษัท โดยปกติผู้ชาระบัญชีจะปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับตัวแทนของบริษัท
กระทาการในนามของบริษัท71 และต้องปฏิบัติการชาระบัญชีตามที่กฎหมายกาหนดไว้ การเลือกตั้งผู้
ชาระบัญชีในกรณีที่เป็นการชาระบัญชีโดยสมัครใจดังกล่าวข้างต้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชาระบัญชี
เข้ามาจัดการชาระบัญชี จัดการงานของบริษัท และทาการจาหน่ายแบ่งปันทรัพย์สินของบริษัท72
สาหรับในกรณีชาระบัญชีตามคาสั่งศาล ตราบใดที่ผู้ชาระบัญชีกระทาการในนาม
ของบริษัท และแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทาการชาระบัญชี ผู้ชาระบัญชีย่อมไม่ต้องรับผิดในบรรดา
หนี้สินและความรับผิดต่างๆ เป็นการส่วนตัว หากแต่หนี้สินและความรับผิดดังกล่าวย่อมตกเป็นของ
บริษัท

3.4 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ส าหรั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริก าในกระบวนการจั ดกิ จ การและทรัพ ย์ สิ น ของลู กหนี้ ในคดี
ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการนั้น ในปัจจุบันคนกลางผู้ทาหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของ
ลู ก หนี้ มี บุ ค คลที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ห ลั ก ได้ แ ก่ U.S. Trustee และ Private Trustee โดย U.S.
70

Insolvency Act 1986, Section 143(1), 167 Schedule 4.
Insolvency Act 1986, Section 163(a).
72 Insolvency Act 1986, Section 91(1), 100(1), 165 166 Schedule 4.
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Trustee เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทเป็นผู้กากับดูแลการบังคับคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง
แต่เดิมบทบาทหน้าที่ในส่วนนี้กฎหมายกาหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของศาล แต่เนื่องจากมีการ
พบว่าศาลต้องกระทาการในหลายสถานะจนเกินไป ทั้งการตัดสินคดี การแต่งตั้งทรัสตี ควบคุมดูแล
การทางานของทรัสตี จนส่งผลให้การดาเนินงานของศาลในส่วนนี้ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังอาจเกิด
ความขัดแย้งกันระหว่างการกระทาในแต่ละสถานะของศาลได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ความมีประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย และยังเป็นการลดภาระหน้าที่ของ
ศาลลง เมื่อได้มีการปฏิรูปกฎหมายครั้งสาคัญในปี ค.ศ. 1978 (Bankruptcy Reform Act 1978)
จึงได้มีการจัดรูปแบบการบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการแบบใหม่ขึ้นเรียกว่า “United States
Trustees Program” (U.S. Trustee Program) ในรูปแบบการบังคับคดีล้มละลายดังกล่าวได้มีการ
โอนถ่ายอานาจหน้าที่ของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟู
กิจ การให้ มาอยู่ ภ ายใต้ความควบคุมดูแลของ U.S. Trustee ซึ่งเป็ นหน่ว ยงานในสั งกัดกระทรวง
ยุติธรรม และให้ มี Private Trustee ซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับเลื อกเข้ามาเป็นผู้ ดาเนินการบังคั บคดี
ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ73
ในการพิจารณาถึงการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งในคดีล้มละลายและฟื้นฟู
กิจการตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้ทาการแยกพิจารณาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) การจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย Bankruptcy Code
Chapter 7
2) การจั ด การกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ต ามกฎหมายฟื้ น ฟู กิ จการส าหรับ บุ ค คล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลตาม Bankruptcy Code Chapter 11 และ
3) การจั ด การกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ต ามกฎหมายฟื้ น ฟู กิ จการส าหรับ บุ ค คล
ธรรมดาซึ่งมีรายได้แน่นอนตาม Bankruptcy Code Chapter 13 ดังนี้
ผู้ดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายตาม Chapter 7
ในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายตาม Chapter 7 นั้น ลูกหนี้ถูกตัดอานาจในการจัดการ
กิจการและทรัพย์สินของตน โดยกฎหมายกาหนดให้มีคนกลาง คือ ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee)
ซึ่งเป็ น ทรั ส ตีเอกชน (Private Trustee) เข้ามาเป็นผู้ ดาเนิ นการจัดการกิจการและทรัพ ย์สิ นของ
ลู ก ห นี้ เพื่ อ ช าระห นี้ แ ก่ เจ้ า ห นี้ ต าม Chapter 7 โด ย มี U.S. Trustee (ห รื อ Bankruptcy
Administrator ในบางเขตภูมิภาคที่มิได้อยู่ในเขตอานาจของ U.S. Trustee Program) เป็นผู้คอย
ก ากั บ ดู แ ล กั บ ทั้ ง ยั งมี บุ ค คลอื่ น ๆ อี ก ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการตาม Chapter 7 ได้ แ ก่
ทนายความของสานักงาน U.S. Trustee และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
3.4.1 United States Trustee (U.S. Trustee)
U.S. Trustee เป็นผู้กากับดูแลการบังคับคดีล้มละลายซึ่งเริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี
1978 ตาม Bankruptcy Reform Act of 1978 อันเป็นกฎหมายล้มละลายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
รูปแบบการบังคับคดีล้มละลายที่มี U.S. Trustee เป็นผู้กากับดูแลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “United States Trustee Program” โดยแต่เดิมก่อนที่จะมีรูปแบบ U.S. Trustee
Program อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ U.S. Trustee ในปั จ จุ บั น นั้ น อยู่ ใ นความ
73

สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจั ย บทบาทของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้”, (2554), น.84 – 85.
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รับผิดชอบของศาลซึ่งก็คือผู้พิพากษาในคดีนั่นเอง แต่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยศาลนั้นก็ได้เกิดปัญหา
หลายประการด้วยกัน74
ประการแรก การขัดกันในการดาเนิ นงานในแต่ล ะบทบาท เนื่ องจากกฎหมาย
กาหนดให้ศาลเป็นผู้ดาเนินการหลายบทบาทในกระบวนการล้มละลาย นอกจากเป็นผู้ดาเนิ นการ
พิจารณาและพิพากษาคดีแล้ว ยังต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลการบังคับคดีล้มละลายด้วย ซึ่งในบางครั้งแต่
ละบทบาทย่อมส่งถึงประโยชน์ของคู่ความแต่ละฝ่ายต่างกันออกไป เช่น ศาลมีหน้าที่เลื อกทรัสตีเข้า
มาจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งเป็นการกระทาในลักษณะที่ส่งผลถึงประโยชน์ของฝ่าย
เจ้าหนี้ แต่ในขณะเดียวกันศาลก็มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่ลูกหนี้ในบางกรณีเสมือนเป็นทนายความ
ของลูกหนี้ เป็นต้น
ประการที่สอง ศาลไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่แ ละมีประสิทธิภาพ การที่
ศาลมี ห ลายบทบาทส่ งผลให้ ศ าลมี ภ าระหน้ าที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเป็ น อั น มาก ประกอบกั บ การ
ควบคุม ดูแลคดี ล้ มละลายเป็ น งานในลั กษณะบริห ารคดีซึ่ งศาลไม่ มีความช านาญงานในบทบาท
ดังกล่าว ทาให้การควบคุมดูและการบังคับคดีล้มละลายเป็นไปโดยไร้ประสิทธิภาพ และยังเกิ ดความ
ล่าช้าเป็นอันมาก
ประการสุดท้าย เกิดความไม่สุจริตในกระบวนการบังคับคดีล้ มละลาย การรวม
บทบาทหน้าที่ทั้งในทางพิพากษาคดีและในทางบริหารคดีไว้อยู่ในกับศาลเพียงฝ่ายเดียว ทาให้เกิด
ความไม่สุจริตและความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการควบคุมดู แลการ
บังคับคดีล้มละลายเนื่องจากไม่มีองค์กรอื่นทาหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของศาล
จากปัญหาที่กล่าวมาสภาคองเกรสจึงได้มีแนวความคิดที่จะจากัดบทบาทของศาล
ในการเป็นผู้กากับดูแลการบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ โดยจัดให้มี U.S. Trustee เข้ามารับ
ช่วงดาเนินการในส่วนดังกล่าวแทนศาล ในช่วงเริ่มแรก U.S. Trustee Program ได้ใช้บังคับในไม่กี่
เขตมลรัฐ แต่ในเวลาต่อมาได้มีการขยายเขตบังคับใช้เพิ่มเติม จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1986 ได้มีการ
ขยาย U.S. Trustee Program ให้มีผลใช้บังคับครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นในเขตมล
รัฐ นอร์ ธ แคโรไลนา และเขตมลรัฐอลาบามาที่มี Bankruptcy Administrator เป็น ผู้ ดาเนิน การ
กากับดูแลคดีล้มละลาย
U.S. Trustee เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา
ตาแหน่ง U.S. Trustee ถูกแต่งตั้งและถอดถอนโดยอัยการสูงสุด (Attorney General)75 โดยในการ
แต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็น U.S. Trustee รวมถึงวาระในการดารงตาแหน่งของ U.S. Trustee ในแต่ละ
เขตภูมิภาคนั้นดาเนินการแยกต่างหากจากกันไม่จาต้องดาเนินการในคราวเดียวกัน
U.S. Trustee มีวาระในการปฏิบัติหน้าที่ในการแต่งตั้งแต่ละคราวเป็นระยะเวลา 5
ปี และหากอยู่ ในระหว่างสรรหา U.S. Trustee คนใหม่ ให้ U.S. Trustee คนเดิมสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง U.S. Trustee คนใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 76 หรือกรณีที่ไม่มี
ผู้รักษาการ อัยการสูงสุดอาจตั้ง U.S. Trustee ในเขตภูมิภาคอื่นมาดารงตาแหน่งแทนจนกว่าจะได้มี
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Jeff Ferriell, Edward J. Janger, Understanding Bankruyptcy 1, (New York : Lexis Nexis, 2007), p.153.
28 U.S.C.S. S.581(a)(c).
76 28 U.S.C.S. S.581(b).
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การแต่ ง ตั้ ง U.S. Trustee คนใหม่ ขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง 77 แต่ ทั้ ง นี้ U.S. Trustee คนหนึ่ งจะด ารง
ตาแหน่งในคราวเดียวกันได้ไม่เกินสองเขตภูมิภาค78
ในการด าเนิ น งานของ U.S. Trustee หากมี ค วามจ าเป็ น อั ย การสู งสุ ด สามารถ
แต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นผู้ช่วย U.S. Trustee หนึ่งคนหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความจาเป็น 79 ซึ่ง
โดยปัจจุบันในแต่ละเขตภูมิภาคก็ได้มีการตั้งบุคคลเข้ามาเป็นผู้ช่วย U.S. Trustee เป็นจานวนหลาย
คนในแต่ละเขตภูมิภาค ในบางเขตภูมิภาคอาจมีการตั้งผู้ช่วย U.S. Trustee เป็นจานวน 5 ถึง 6 คน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณคดีที่รับผิดชอบในเขตนั้นๆ และในการแต่งตั้ง U.S. Trustee และผู้ช่วย U.S.
Trustee จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการสาบานตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต80
U.S. Trustee มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบคดีล้มละลายตาม Chapter 7 ในทุกคดีที่
ได้ยื่นคาร้องต่อศาลภายในเขตภูมิภาคที่ดารงตาแหน่ง โดย U.S. Trustee มีอานาจหน้าที่ทั่วไปในคดี
ล้มละลายที่อยู่ในเขตอานาจของตนตามที่ 28 U.S.C. (United States Code) S.586 (a) ได้กาหนด
ไว้ กล่าวคือ
(1) จัดตั้ง และกากับดูแล Panel of Trustees81 ซึ่งเป็นบุคคลที่ U.S. Trustee ได้
เลือกและขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้ในการเลือกบุคคลเข้ามาเป็นผู้จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
ตาม Chapter 7 นั้น ไม่ว่าจะเป็น ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) หรือทรัสตีประจาคดี (Case
Trustee) ก็จะต้องคัดเลือกมาจาก Panel of Trustees เท่านั้น โดยภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งชาระ
กิ จ การและทรั พ ย์ สิ น (Order for Relief) ตาม Chapter 7 ให้ U.S. Trustee เลื อ กบุ ค คลจาก
Panels of Trustees82 ขึ้ น เป็ น ทรั ส ตี เฉพาะกาล (Interim Trustee) ในกรณี ที่ ไ ม่ มี บุ ค คลใน
Panels of Trustees มี คุ ณ สมบั ติ ห รือ ยอมเข้ าเป็ น ทรัส ตี เฉพาะกาล (Interim Trustee) ในคดี
U.S. Trustee อาจเข้าเป็น ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) ในคดีนั้นได้เอง83
(2) เข้าดาเนินการเป็นทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) เมื่อมีเหตุจาเป็น ในกรณีที่
ตาแหน่ง ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) ว่างลงแล้วอยู่ในระหว่างรอการเลือกทรัสตีประจาคดี
(Case Trustee) คนใหม่ หรือในกรณีที่ไม่มีการเลือกทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) คนใหม่แล้ว
ปรากฏเหตุจาเป็น ให้ U.S. Trustee ต้องเข้าดาเนินการเป็นทรัสตีประจาคดี (Case Trustee)
(3) กากับดูแลการบังคับคดีล้มละลายตาม Chapter 7
(4) ในกรณี ที่ ผ ลการตรวจสอบทางบั ญ ชี พ บว่ า ลู ก หนี้ กระท าความผิ ด ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั น การละเมิ ด การล้ ม ละลายและการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค (The Bankruptcy
Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005) ให้ U.S. Trustee ทารายงานแก่
อัยการสูงสุดโดยตรง
(5) ในคดีที่ลูกหนี้มีกิจการขนาดเล็ก ให้ U.S. Trustee ดาเนินการดังต่อไปนี้
77

28 U.S.C.S. S.585(a).
28 U.S.C.S. S.585(b).
79 28 U.S.C.S. S.582(a).
80 28 U.S.C.S. S.583.
81 คณะทรัสตีเอกชน คือ กลุ่มบุคคลที่ถูกรวบรวมและจัดตั้งขึ้นโดย U.S. Trustee โดยในการเลือกบุคคลเข้ามาเป็นทรัสตี
ประจาคดีตาม Bankruptcy Act จะต้องเลือกมาจากบุคคลที่เป็นสมาชิกคณะทรัสตีเอกชนเท่านั้น.
82 Bankruptcy Code, Section 701(a)(1).
83 Bankruptcy Code, Section 701(a)(2).
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(5.1) ภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งชาระกิจการและทรัพย์สิน (Order for Relief) แต่
ก่อนที่จะได้มีการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ให้ U.S. Trustee เรียกลูกหนี้มาสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความสามารถในการดาเนินกิจการของลูกหนี้ และสอบถามถึงแผนทางธุรกิจของลูกหนี้ รวมทั้งให้
U.S. Trustee อธิบายหน้าที่ของลูกหนี้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนและรายงาน
อื่นๆ เท่าที่จะเป็น และแจ้งหน้าที่อื่นๆ ที่ลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามด้วย
(5.2) หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมให้ U.S. Trustee ไปตรวจดูกิจการ
ของลูกหนี้ รวมทั้งขอดูสมุ ดบัญชีหรือเอกสารที่จาเป็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกหนี้ได้ยื่นคาร้อง
ขอคืนภาษี
(5.3) ให้ดาเนินการสอดส่องและตรวจสอบการกระทาใดๆของลูกหนี้ในทันที
(6) ในคดีฟื้นฟูกิจการของบุคคลธรรมดาตาม Chapter 11 หากพบว่ามีเหตุตาม
กฎหมายให้โอนคดีเข้าสู่กระบวนการล้มละลายใน Chapter 7 ให้ U.S. Trustee ยื่นคาร้องขอโอน
คดีต่อศาลในทันที
(7) ยื่นคาร้องต่อศาลให้ ยกเลิกกระบวนการล้มละลายเมื่อพบการกระทาที่ขัดต่อ
Bankruptcy Code อย่างร้ายแรง
นอกจากนี้ U.S. Trustee ยั ง มี อ านาจหน้ าที่ จั ด การประชุ ม เจ้ า หนี้ ค รั้ งแรกขึ้ น
ภายในระยะเวลาที่ เหมาะสมภายหลั งจากที่ ศ าลมี ค าสั่ ง Order to Relief84 เพื่ อ สอบถามและ
ตรวจสอบถึงกองทรัพย์สิน หนี้สิน หรือสถานะทางการเงินของลูกหนี้โดยละเอียด และเป็นการเปิด
โอกาสให้เจ้าหนี้เสนอให้มีการเลือก ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) และกรรมการเจ้าหนี้ และ
U.S. Trustee ยังมีอานาจในการจัดการประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่นเมื่อเห็นสมควร หรือเมื่อได้รับการร้อง
ขอจากผู้มีส่วนได้เสีย
สาหรับ ค่าตอบแทนของ U.S. Trustee และผู้ช่วย U.S. Trustee นั้นถูกกาหนด
เป็นรายปีตามอัตราที่อัยการสูงสุดกาหนด โดยไม่เกินอัตรารายได้ของผู้บริหารระดับ 485
ในส่วนของงบประมาณที่จะนามาเป็นค่าตอบแทนของ U.S. Trustee และผู้ช่วย
U.S. Trustee นั้น Bankruptcy Code ได้กาหนดให้กระทรวงการคลังจัดตั้งกองทุนพิเศษขึ้นมา โดย
เรี ย กว่ า “United States Trustee System Fund” เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ United States
Trustee Program โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้86
(1) เงินเดือนและค่าสวัสดิการของ U.S. Trustee ผู้ช่วย U.S. Trustee และลูกจ้าง
อื่นของสานักงาน U.S. Trustee
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(3) ค่าใช้จ่ายสาหรับการสื่อสาร
(4) ค่าใช้จ่ายสาหรับหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนินงาน
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งนี้กองทุน United States Trustee System Fund จะมีรายรับมาจาก87
84

Bankruptcy Code, Section 341.
28 U.S.C.S. S.587.
86 28 U.S.C.S. S.589a.(a).
87 28 U.S.C.S. S.589 a.(b)
อัตราค่าธรรมเนียมอ้างอิงเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552
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(1) ค่าขึ้นศาลในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ ดังนี้
(1.1) ร้อยละ 40.46 ของค่าขึ้นศาลสาหรับคดีล้มละลายตาม S.1930 (a) (1) (A)
ซึ่งเรียกเก็บคดีละ 200 เหรียญสหรัฐฯ
(1.2) ร้ อยละ 28.33 ของค่าขึ้น ศาลส าหรับ คดีฟื้ น ฟู กิจการใน Chapter 13ตาม
S.1930 (a) (1) (B) ซึ่งเรียกเก็บคดีละ 150 เหรียญสหรัฐฯ
(2) ค่าขึ้นศาลสาหรับคดีฟื้นฟูกิจการใน Chapter 11 ตาม S.1930 (a) (3) อัตรา
ร้อยละ 55 ซึ่งเรียกเก็บคดีละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ
(3) ค่าขึ้นศาลสาหรับคดีฟื้นฟูกิจการ ใน Chapter 11 ที่เกี่ยวกับรถไฟตาม S.1930
(a) (4) อัตราร้อยละ 50 ซึ่งเรียกเก็บคดีละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ
(4) ค่าขึ้นศาลในคดีฟื้นฟูกิจการใน Chapter 12 ตาม S.1930 (a) (5) อัตราร้อยละ
50ซึ่งเรียกเก็บคดีละ 200 เหรียญสหรัฐฯ
(5) ค่าธรรมเนียมในการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เรียกเก็บตาม S.1930(a)(6)
(6) ค่าตอบแทนสาหรับทรัสตีในคดีในกรณีที่ U.S. Trustee เป็นผู้เข้าดาเนินการ
เป็นทรัสตีในคดี
(7) ดอกผลที่ได้รับจากการนาเงินไปฝากหรือลงทุน
(8) ค่าปรับที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ซึ่งยื่นฟ้องขอล้มละลายโดยทุจริต ในอัตราไม่เกิน
4,000 เหรียญสหรัฐฯ แล้วแต่กรณีตาม Section 101
ในการบริหารจัดการเงินกองทุน ในกรณีที่มีเงินกองทุนมากเกินกว่าความต้องการ
ในการใช้จ่ายให้ ส ามารถน าไปฝากหรือลงทุนได้ โดยให้ อัยการสู งสุ ดรายงานจานวนเงินคงเหลื อ
รวมทั้งรายละเอียดของรายจ่ายประจาปีต่อสภาคองเกรสภายในเวลา 120 วัน ภายหลังจากสิ้นสุดทุก
ปีงบประมาณ
เห็ น ได้ ว่ า ก อ งทุ น United States Trustee System Fund ต าม ก ฎ ห ม าย
ล้ ม ละลายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ค วามน่ าสนใจ และสามารถน ามาแก้ ไขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในคดีล้มละลายทั้งที่มีทรัพย์สินและไม่มีทรัพย์สินจะต้องจัดการได้ รวมทั้งนามาใช้
เป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วย
3.4.2 Bankruptcy Administrator
ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นว่าในปัจจุบัน U.S. Trustee Program มีเขตอานาจบังคับ
ใช้ครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นในเขตมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา และเขตมลรัฐอลาบามา
ในปี ค.ศ. 1986 สภาคองเกรสได้ตรากฎหมายจัดตั้ง Bankruptcy Administrator Program ขึ้นใช้
บังคับแก่คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการในสองเขตมลรัฐนี้ โดยแบ่งเขตย่อยออกเป็น 6 เขตภูมิภาค
และกาหนดให้ มี Bankruptcy Administrator ประจาอยู่ 1 คนในแต่ล ะเขตภู มิ ภ าค ในส่ วนของ
อานาจหน้าที่ของ Bankruptcy Administrator ตาม Bankruptcy Administrator Program ได้ถูก
กาหนดให้มีหน้าที่ดูแลควบคุมคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการโดยมีบทบาทและหน้าที่เป็นเช่นเดียวกัน
กับ U.S. Trustee 88
การด ารงต าแหน่ ง และอ านาจหน้ า ที่ ข อง Bankruptcy Administrator นั้ น มี
ลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกับ U.S. Trustee อีกทั้งยังมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกัน แต่
แตกต่างกันในด้านที่มา กล่าวคือ U.S. Trustee ได้รับการแต่งตั้งโดยอัยการสูงสุดและเป็นเจ้าหน้าที่
88

โปรดดูบทบาทหน้าที่ของ U.S. Trustee .
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ของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ อานาจในทางบริหารของรัฐบาล
ในขณะที่ Bankruptcy Administrator จะได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการ แต่
อย่ างไรก็ ต าม การดาเนิ น งานของ Bankruptcy Administrator เป็ น ไปโดยอิ ส ระมิ ได้ อยู่ ภ ายใต้
อานาจบังคับบัญชาหรือการแทรกแซงของฝ่ายตุลาการแต่อย่างใด
3.4.3 ทรั ส ตี ป ระจ าคดี (Case Trustee) และ ทรั ส ตี เ ฉพาะกาล (Interim
Trustee)
ในการบังคับคดีล้มละลายโดยเฉพาะในกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้
เพื่ อน ามาขายแล้ ว น าเงิน มาแบ่ งช าระหนี้ แก่ บ รรดาเจ้าหนี้ ในคดีภ ายใต้ Chapter 7 นั้ น มี ทรัส ตี
เอกชนที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายอยู่ด้วยกัน 2 ระยะ กล่าวคือ
(1) ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee)
ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) คือทรัสตีที่ทาหน้าที่เป็นการชั่วคราวในช่วง
ระยะเวลาก่ อ นที่ จ ะมีก ารเลื อ กทรัส ตี ป ระจาคดี (Case Trustee) ในการประชุ ม เจ้ าหนี้ ค รั้งแรก
กล่ าวคือภายหลั งจากที่ ศ าลมีคาสั่ ง Order foe Relief กฎหมายกาหนดให้ U.S. Trustee เลื อ ก
บุคคลจาก Panel of Trustee ขึ้นเป็น ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee)89 โดยจะมีบทบาท
และอานาจหน้าที่ของทรัสตีตาม Chapter 7 ทุกประการ แต่ ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee)
เป็นตาแหน่งชั่วคราวในระหว่างที่รอการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกซึ่งหากมีการเลือก ทรัสตีประจาคดี
(Case Trustee) แล้ว อานาจหน้าที่ของ ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) จะสิ้นสุดลง เว้นแต่
ในกรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกไม่มีการเลือก ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) ดังนี้ ทรัสตีเฉพาะ
กาล (Interim Trustee) ก็ จ ะได้ ก ลายเป็ น ทรั ส ตี ป ระจาคดี (Case Trustee) นั่ น เอง 90 แต่ ทั้ งนี้
โดยทั่วไป ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) ก็จะกลายมาเป็น ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee)
เนื่องจากมักจะไม่มีการลงมติเลือก ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) จากที่ประชุมเจ้าหนี้ อันเป็น
การแสดงให้เห็นว่าการเลือก ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) ของ U.S. Trustee ได้รับความ
เชื่อถือจากเจ้าหนี้เป็นอันมากว่ามีความเหมาะสมกับคดี
นอกจากกรณี ข้างต้น ทรัส ตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) ยังอาจเข้ามาในคดี
ล้มละลายตาม Chapter7 ได้ในกรณี ที่ลูกหนี้มีพฤติการณ์ ไม่สุจริตในช่วงเวลา Gap Period หรือ
Involuntary Period อันเป็นเหตุจาเป็นให้ศาลต้องตั้ง ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) ขึ้นเพื่อ
ดูแลกองทรัพย์สินของลูกหนี้
(2) ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee)
ทรั ส ตี ป ระจ าคดี (Case Trustee) เป็ น ผู้ ด าเนิ น การเป็ น ทรั ส ดี ต าม Chapter 7
กล่าวคือในการจัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก Bankruptcy Code Section 701 ให้สิทธิเจ้าหนี้ในการ
เลือก Trustee ที่จะมาดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ภายใต้ Chapter 7 ทรัสตี
ที่มาจากการเลือกของที่ประชุมเจ้าหนี้ก็คือทรั สตีถาวรประจาคดีหรือที่เรียกกันว่า ทรัสตีประจาคดี
(Case Trustee) นั่นเอง ในการประชุมเจ้าหนี้กฎหมายมิได้บังคับให้ต้องมีการเลือก ทรัสตีประจาคดี
(Case Trustee) อย่างไรก็ดีกฎหมายเปิดโอกาสให้สิทธิเจ้าหนี้สามารถเลือกบุคคลเป็น ทรัสตีประจา
คดี (Case Trustee) ได้ โดยเจ้ าหนี้ ที่มี สิ ท ธิในการร้องขอให้ ที่ ป ระชุมเจ้าหนี้ ทาการเลื อก ทรัส ตี
89Bankruptcy
90
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ประจาคดี (Case Trustee) และเจ้าหนี้ผู้ มีสิ ทธิล งคะแนนเลือกทรัสตีประจาคดี (Case Trustee)
จะต้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น91
ในกรณี ที่ ที่ป ระชุมเจ้าหนี้ไม่มีการร้องขอให้ ที่ป ระชุมเจ้าหนี้ทาการเลื อก ทรัส ตี
ประจาคดี (Case Trustee) แล้ว ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก U.S.
Trustee ภายหลังจากที่ศาลมี คาสั่งชาระกิจการและทรัพย์สิน (Order for Relief) ก็จะกลายมามี
สถานะเป็น ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee)92
บุคคลผู้จะเข้าเป็น Trustee ตาม Chapter 7 ทั้งสาหรับ ทรัสตีประจาคดี (Case
Trustee) และ ทรั ส ตี เ ฉพาะกาล (Interim Trustee) รวมไปถึ ง Trustee ตาม Chapter 11
Chapter 12 และ Chapter 13 นั้นอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดย Bankruptcy
Code ได้กาหนดคุณสมบัติทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้93
(1) เป็ น บุ คคลธรรมดาซึ่งเป็น ผู้มีความสามารถเพียงพอในการปฏิ บัติห น้าที่ของ
Trustee และจะต้องมีที่พานักถาวร หรือมีสานักงานภายในเขตภูมิภาคของคดีนั้นหรือภายในเขต
ภูมิภาคติดกัน
(2) เป็นนิติบุ คคลซึ่งสามารถเป็น Trustee ได้ตามหนังสือบริคณห์สนธิ และจะมี
สานักงานอย่างน้อยหนึ่งแห่งในเขตภูมิภาคของคดี
นอกจากคุณสมบัติของทรัสตีตาม Bankruptcy Code แล้ว บุคคลดังกล่าวจะต้อง
มีคุณสมบัติตาม 28 Code Federal Regulation Part58 ซึ่งสานักงาน U.S. Trustee ได้กาหนดไว้
เป็นคุณสมบัติขั้นต่าของผู้สมัครเป็น Panel of Trustees ดังต่อไปนี้
(1) มีศักยภาพทางด้านการจัดการที่ดี
(2) มีทักษะทางการเงินและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
(3) หากมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการจั ด การทรั พ ย์ สิ น หรื อ ด้ า นใกล้ เคี ย งเกี่ ย วกั บ
กฎหมายล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ ส มัครที่ ได้ รับ การคั ดเลื อกให้ เป็น Panel of Trustees จะต้ องถูกตรวจประวัติ
และเมื่อได้รับเลือกให้เป็น Trustee จะต้องนาเงินประกันมาวางต่อศาลภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้รับ
เลือกและในเวลาก่อนที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต
เว้นแต่ในกรณีตาม Bankruptcy Code Section 701 702 703 1104 1163 1202 และ 1203 ซึ่ง
เป็นกรณีเร่งด่วน จาเป็นและเป็นการทาหน้าที่เป็นการชั่วคราว
การวางเงิ น ประกั น นั้ น ให้ เป็ น ไปตามดุ ล ยพิ นิ จ ของ U.S. Trustee ที่ จ ะเป็ น ผู้
พิจารณาว่าในคดีนั้นๆ จะต้องมีการวางเงินประกันหรือไม่ และเป็นผู้มีอานาจกาหนดจานวนเงินที่
จะต้องวางเป็นประกันรวมถึงเงื่อนไขของการวางประกันตามที่เห็นสมควร โดยการวางหลักประกันนี้
ผู้เข้าเป็นทรัสตีอาจเลือกวางเป็นรายคดี (Individual Case Bond) หรืออาจวางแบบเหมา (Blanket
Bond) สาหรับการเข้าเป็น ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) ของผู้วางประกันในทุกๆ คดี
ทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) และ ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) ที่เข้า
เป็นทรัสตีในคดีตาม Chapter 7 มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้94
91Bankruptcy
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(1) รวบรวม บริหาร เก็บรักษา และจาหน่ายทรัพย์สิน 95 ทรัสตีมีอานาจรวบรวม
ทรัพย์ สิน ของลูกหนี้และดาเนิ นการจัดการให้ กลายเป็นเงินโดยรวดเร็วและให้ ได้ประโยชน์สูงสุ ด
เมื่อทรัสตีได้ดาเนินการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เข้ามาในคดีแล้ว ทรัสตีมีหน้าที่ในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีด้วยความระมัดระวัง และควรจัดหาประกันที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน
เมื่อการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกสิ้นสุดลงให้ทรัสตีตรวจสอบสานวนว่าภายหลังจาก
ช าระค่าธรรมเนี ย มแล้ ว ลู ก หนี้ มี ท รัพ ย์สิ น เพี ย งพอแก่ก ารแบ่ งให้ เจ้ าหนี้ ห รือ ไม่ หากพบว่าไม่ มี
ทรัพย์สินเพียงพอที่จะแบ่งชาระแก่เจ้าหนี้ ให้ทรัสตียื่นรายงานแถลงว่าคดีไม่มีทรัพย์สิ นเพียงพอที่จะ
ทาการแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ ต่อ U.S.Trustee และศาลภายใน 60 วัน นับแต่ทาการสอบสวนลูกหนี้ใน
การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ในภายหลังหากปรากฏว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินพอทาการแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ได้
ให้ทรัสตีแถลงขอเปิดคดีเพื่อจัดการทรัพย์สินมาแบ่งแก่เจ้าหนี้ต่อไป
สาหรับกรณีที่ลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะแบ่งชาระแก่เจ้าหนี้ เมื่อทรัสตีตรวจ
สานวนเรียบร้อยแล้วให้ดาเนินการจัดการให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับคดีล้มละลายเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
(2) รายงานทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ได้รับมาทั้งหมด
(3) ตรวจสอบดู แ ลว่ า ลู ก หนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การยื่ น รายงานเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ตาม
Section 521(2)(B)
(4) ตรวจสอบความเกี่ยวพันทางการเงินของลูกหนี้
(5) ตรวจสอบคาขอรับช าระหนี้ โดยเจ้าหนี้ จะต้ องยื่น คาขอรับ ช าระหนี้ ภ ายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก เว้นแต่มีกรณีพิเศษ เช่น มูลหนี้ตามคา
พิพากษา หรือมูลหนี้ที่เกิดจากการปฏิเสธสิทธิในสัญญาต่างตอบแทนของลูกหนี้
เมื่อครบกาหนดระยะเวลายื่นคาขอรับชาระหนี้ ทรัสตีมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งหลายเท่าที่จาเป็นแก่กรณีเพื่อพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ และคัดค้านในคาขอที่มีเหตุอันไม่สมควร
ให้ได้รับชาระหนี้96 เช่น มีหลักฐานไม่เพียงพอ จานวนหนี้ที่ขอรับชาระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือเป็นหนี้ที่ไม่
อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ เป็นต้น ทั้งนี้หากคาขอรับชาระหนี้ใด ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee)
มิได้ทาการคัดค้านแล้วจะถือว่าเป็นหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ได้รับชาระหนี้ต ามคาขอ ส่วนคาขอใดที่ถูก
คัดค้านจะถูกเสนอต่อศาลเพื่อทาการไต่สวนและทาคาสั่งเกี่ยวกับคาขอรับชาระหนี้นั้นต่อไป
(6) หากพบเหตุอันสมควร ให้คัดค้านการปลดลูกหนี้จากการล้มละลาย
(7) ให้ทรัสตีทาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการจัดการทรัพย์สินตามที่
ผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอ เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
(8) หากศาลมี ค าสั่ ง ให้ ท รั ส ตี จั ด การด าเนิ น กิ จ การของลู ก หนี้ ให้ ท รั ส ตี ยื่ น
เอกสารรายงานการปฏิบัติการ บัญชีรายรับรายจ่าย และข้อมูลอื่นๆตามที่ศาลหรือ U.S Trustee
ร้องขอ
(9) จัดทารายงานการดาเนินงานและรายงานทางบัญชีครั้งสุดท้ายของกองทรัพย์สิน
ยื่นต่อศาลล้มละลายและ U.S Trustee
95Bankruptcy
96Bankruptcy
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โดยการด าเนิ น งานของ Trustee อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ U.S. Trustee
เพื่อให้เป็นไปถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ Trustee ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างร้ายแรง
U.S. Trustee อาจดาเนินการถอดถอนทรั สตีได้โดยร้องขอต่อศาล เมื่อศาลได้พิจารณาและรับฟัง
Trustee ใน ค ดี แ ล้ ว ห ากศ าลเห็ น สม ควรก็ ส ามารถถอดถอน Trustee ออกจากคดี ไ ด้
นอกจากนี้ทรัสตีผู้นั้นอาจถูกถอดถอนจาก Panel of Trustees ซึ่งเท่ากับเป็นการตัดสิทธิทรัสตีผู้นั้น
ในการที่จะเข้าเป็นทรัสตีในคดีอื่นๆ ต่อไป
สาหรับในเรื่องความรับผิดนั้น ใน Bankruptcy Code มิได้มีการกาหนดวางเกณฑ์
หรือมาตรฐานความรับผิดของ Trustee ไว้ ปรากฏมีเพียงข้อเสนอแนะให้มีการใช้มาตรฐานความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Gross negligence) เท่านั้น97 ในการพิจารณาปัญหาความรับผิดของ
Trustee ศาลจะพิจารณาไปตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ โดยพิจารณาจากลักษณะภาระหน้าที่
(Duty) และมาตรฐานความระมัดระวังที่พึงมี (Standard of Care) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ล้มละลาย98
เมื่อ Trustee ปฏิบัติห น้าที่จนเสร็จสิ้นก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนโดยกฎหมายได้
กาหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงเป็นร้อยละของเงินทั้งหมดที่ได้แบ่งให้แก่เจ้าหนี้ในคดี ซึ่งศาลอาจลด
ค่าตอบแทนตามที่ทรัสตีขอมาก็ได้ โดย ทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) มีสิทธิร้องขอค่าตอบแทน
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ได้99 ดังนี้
(1) ไม่เกินร้อยละ 25 สาหรับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
(2) ไม่เกินร้อยละ10 สาหรับ 5,000 - 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
(3) ไม่เกินร้อยละ5 สาหรับ 50,000 - 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
(4) ไม่เกินร้อยละ 3 สาหรับส่วนที่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ส าหรั บ ในคดีไม่ มี ท รัพ ย์สิ น ทรัส ตี ที่ เข้ ามาด าเนิ น การจะได้ รับ ค่ าตอบแทนเป็ น
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินคดีล้มละลายตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนที่ดาเนินการ แต่
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งจากเงินที่ได้แบ่งแก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด
ทั้ ง นี้ ทรั ส ตี ส ามารถว่ า จ้ างผู้ เชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ เข้ ามาช่ ว ยในการบั ง คั บ คดี
ล้มละลายได้เมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องใช้บริ การจากผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเป็นงานในลักษณะที่
ไม่ ได้ อ ยู่ ในหน้ า ที่ ข องทรั ส ตี โ ดยตรงและเป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ความเชี่ ย วชาญเกิ น กว่ า
ความสามารถของทรัสตี และในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้มีวิชาชีพทางด้านกฎหมายหรือทางด้านบัญชีศาล
อาจตั้งให้ทรัสตีเป็นทนายความหรือนักบัญชี ในคดีก็ได้ หากเห็นว่าเป็นทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่สุด
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกิจการและทรัพย์สินในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ตาม Chapter 11
การฟื้นฟูกิจการตาม Chapter 11 กฎหมายให้โอกาสลูกหนี้เป็นผู้มีสิทธิที่จะเสนอ
แผนฟื้นฟูกิจการและเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม Chapter 11
ลูกหนี้จึงเป็นผู้มีสิทธิจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนตั้งแต่เริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยการ
ยื่ น ค าร้ อ งและศาลมี ค าสั่ ง ช าระกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น (Order for Relief) ไปจนกระทั่ งสิ้ น สุ ด
กระบวนการล้มละลาย โดยมี U.S. Trustee เป็นผู้กากับดูแลการจัดการกิจการและทรัพย์สิน หาก
เจ้าหนี้ดาเนินการไปโดยไม่ชอบ ศาลอาจแต่งตั้งทรัสตีเข้ามาเป็นผู้จัดการกิจการและกองทรัพย์สิน
แทนลูกหนี้ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติในคดีฟื้นฟูกิจการตาม Chapter 11 ทรัสตีเอกชนมักจะไม่ได้ ถูก
แต่งตั้งเข้ามาเป็นผู้จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แทนลูกหนี้มากนัก
นอกจากนี้ ศาลหรื อ U.S. Trustee อาจแต่ ง ตั้ ง Examiner เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในช่วง
ระยะเวลาพักการชาระหนี้ ในทางปฏิบัติพบว่ามีการตั้ง Examiner อยู่บ้าง แต่ไม่บ่อยครั้งนัก สาหรับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของ Examiner จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาคาขอและอนุมัติให้ตามความเหมาะสม
ผู้ ด าเนิ น การจั ด การกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ในกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การตาม
Chapter 13
ภายหลังจากที่ลูกหนี้ได้นาเสนอแผนต่อศาล U.S. Trustee อาจแต่งตั้งบุคคลจาก
Panel of Trustee เข้าเป็นทรัสตีในคดีเรียกว่า Standing Trustee ซึ่งเป็นทรัสตีตาม Chapter 13
จะมี บ ทบาทหน้ า ที่ ที่ แ ตกต่ า งไปจากทรัส ตี อื่ น ในกระบวนการล้ ม ละลายตาม Chapter 7 และ
กระบวนการฟื้ น ฟู กิจ การตาม Chapter 11 เนื่องจากมี บทบาทหน้ าที่ในลั กษณะกากับ ดูแลและ
ตรวจสอบคดีเป็นหลักเท่านั้น
ในการดาเนินงานของทรัสตีจะอยู่ภายใต้การกากับดูและของ U.S. Trustee ซึ่งหาก
ปรากฏว่าทรัสตีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้
ได้รับความเสียหาย U.S. Trustee มีอานาจถอดถอนทรัสตีออกจากคดี ตัดสิทธิในการจัดการคดีตาม
Chapter 13 เป็นการชั่วคราว หรือถาวร
ในส่ ว นของค่ า ตอบแทนของ Standing Trustee ให้ ท รั ส ตี จั ด ท างบประมาณ
ประจาปียื่นต่อ U.S. Trustee เพื่อให้ U.S. Trustee พิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนแก่ทรัส ตี
ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีการจาหน่ายคดี ศาลอาจกาหนดให้
ทรัส ตีหั กค่าจ่ ายในการดาเนิ น การออกจากเงินที่ลู กหนี้ได้นาส่ งในระหว่างรอการพิ จารณาความ
เห็นชอบด้วยแผนของศาล และส่งเงินที่เหลือคืนแก่ลูกหนี้100

100Bankruptcy

Code, Section 1326(a).
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4. ข้อเสนอแนะ
4.1 การมอบหมายหรือถ่ายโอนงานให้แก่ภาคเอกชน
เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามกฎหมายไทย
แล้ ว เห็ น ว่าควรที่ จ ะมี ก ารมอบหมายงานหรือ ถ่ ายโอนงานของเจ้าพนั กงานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ให้ แ ก่
ภาคเอกชนได้ในบางส่วน อย่างไรก็ดี แม้ว่าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น
อาจมีการมอบหมายงานให้ภาคเอกชนเข้ามาดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ได้ อันจะทาให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการกิจการและทรัพย์สินเข้ามาช่วย
หรือดาเนินการแทนเจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ก็มีทั้งปัญหาเกี่ยวกับประเภทคดีที่จะให้เอกชน
เข้ามาดาเนินการ และขอบเขตการให้เอกชนเข้ามาดาเนินการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และ
ปั ญ หาความน่ าเชื่ อ ถือ ของภาคเอกชนเอง เนื่ อ งจากผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ เข้ ามาท าหน้ าที่ เป็ น
ผู้ดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินต้องมีความเป็นกลางอย่างแท้จริง และในบางกรณีอาจมีการ
ใช้อานาจหน้าที่ที่ต้องไปกระทบต่อสิ ทธิห รือหน้าที่ของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีด้วย ดังนั้น
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับคุณสมบัติ การพิจารณาคัดเลือก และการควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
4.2 คุณสมบัติของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
สาหรับคุณสมบัติของผู้ที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของไทยนั้นมีเฉพาะผู้ที่มี
ความรู้ทางด้านกฎหมายเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมต่อการดาเนินการบางประการตามที่ก ฎหมาย
ล้มละลายและกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้กาหนดให้อานาจไว้ จึงควรพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ผู้แทนในคดีล้มละลายของต่างประเทศซึ่งประเทศอังกฤษนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ขึ้นทะเบียน
ไว้ (Insolvency practitioner) ไม่ จ าเป็ น จะต้ อ งเป็ น นั ก กฎหมาย โดยอาจจะเป็ น นั กบั ญ ชี
นักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ แทนในคดีล้มละลายจะมีความรู้ในหลาย
ด้าน ทั้ งนี้ ส่ ว นหนึ่ งมาจากระบบการศึ กษาของประเทศสหรัฐ อเมริกาเองที่ ส่ ว นหนึ่ งผู้ เข้ าศึ กษา
กฎหมายได้จะต้องจบการศึกษาในสาขาอื่นมาก่อนแล้ว
ในการดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้จะต้องมีการดาเนินการโดยบุคคล
หลายคนหรือเป็ น คณะ มิอาจกระทาได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงล าพัง โดยเฉพาะลู กหนี้ที่ มี
ทรัพย์สินมากและมีมูลค่าสูง หรือในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซ้อน ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับ ธุรกิจนั้ น ๆ เข้ามาเป็นผู้ ดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลู กหนี้
จึงสมควรที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทาหน้าที่ดาเนินการจัดการ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย เพื่อสร้างความแน่ใจให้ได้ว่าคุณสมบัติเหล่านั้นมี
ความเหมาะสมและตรงต่ อ ความต้ อ งการในอั น ที่ จ ะสนองตอบต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมาย
ล้มละลาย โดยในการดาเนินการอาจจะมีการกาหนดให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตเท่านั้นที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรืออาจกาหนดว่าในคณะหนึ่งๆจะต้องมีผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง หรืออาจกาหนดให้มี
ผู้ที่มีใบอนุญาตคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลคนอื่นๆโดยการดาเนินการต่างๆจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ที่มีใบอนุ ญาต หรือแม้กระทั่งในส่ วนของกรมบังคับคดีเอง ก็ควรที่จะให้ ลู กจ้างประจาและ
พนักงานราชการเข้ามาทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อแบ่งเบาภาระงานของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเป็นการฝึกฝนให้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีความรู้ความสามารถ
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และมีป ระสบการณ์ เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ต่อไปด้วย
4.3 การแต่งตั้งเอกชนให้ทาหน้าที่เป็นผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
รูปแบบของการแต่งตั้งเอกชนให้ทาหน้าที่เป็นผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน อาจเทียบเคียง
มาจากรู ป แบบของประเทศสหรัฐ อเมริ ก า กล่ าวคื อ ให้ ภ าคเอกชนซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
กฎระเบียบที่กาหนดไว้และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กรหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพล้มละลาย โดยในการปฏิบัติหน้าที่อาจให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้เลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับคดีล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กาหนดไว้และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบังคับคดี เช่น กาหนดให้
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพล้มละลาย และให้
บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ กรมบังคับคดี
หรือคณะกรรมการอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และการแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเข้าทาหน้าที่ในแต่ละ
คดีก็จะคัดเลือกมาจากบัญชีรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม
อาจมีการพิจารณาคัดเลือกตามลาดับในบัญชีรายชื่อก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความเป็นธรรมให้ แก่
คู่ความและผู้ที่มีส่วนได้ เสียในคดีได้ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา การมอบหมายคดีให้ แก่ ทรัสตี
ประจาคดี (Case Trustee) ที่เป็นเอกชนนั้น จะมีการคัดเลือกจากผู้ที่มาขึ้นทะเบียนไว้ในแต่ละเขต
และจะมีการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อในทะเบียนให้เข้าดาเนินการเป็นผู้ดาเนินการจัดการกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยจะเข้าดาเนินการเป็นทรัสตีเฉพาะกาล (Interim Trustee) ก่อน ในระหว่าง
ที่ยังไม่มีการประชุมเจ้าหนี้ และเมื่อมี การประชุมเจ้าหนี้แล้วก็จะมี การลงคะแนนของบรรดาเจ้าหนี้
อี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อ เลื อ กทรั ส ตี ป ระจ าคดี (Case Trustee) หรื อ รั บ รองทรั ส ตี เฉพาะกาล (Interim
Trustee) ที่ U.S. Trustee ได้ตั้งขึ้น ให้ทาหน้าที่เป็นทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) ต่อไป
นอกจากนี้หากพิจารณาว่าควรที่จะให้ ศาลเป็นผู้แต่งตั้งเอกชนเข้ามาทาหน้าที่เป็นผู้แทนใน
คดี ล้ ม ละลาย อาจน ารู ป แบบที่ เที ย บเคี ย งมาจากรู ป แบบที่ บั ง คั บ ใช้ ในบางมลรั ฐ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ศาลมีบทบาทเป็นผู้แต่งตั้งผู้ประกอบวิชาชีพล้มละลายซึ่งเป็นเอกชนเอง โดย
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กรหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้การแต่งตั้ง
ผู้ป ระกอบวิช าชีพล้ มละลายโดยศาลนั้น เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรั พย์ลูกหนี้แล้ วศาลก็จะมีคาสั่ ง
แต่งตั้งผู้ประกอบวิชาชีพล้มละลายเพื่อดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้พร้อมกันไป
ในคราวเดีย วกัน โดยการแต่งตั้งผู้ประกอบวิช าชีพล้ มละลายโดยศาลดังกล่าว ทาให้ สามารถเข้า
ดาเนินการควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ทันท่วงที ไม่ต้องเสียเวลาในการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายงานให้แก่ผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์อีกชั้นหนึ่ง การเข้าควบคุม
กิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ โดยรวดเร็ ว ย่ อ มท าให้ โอกาสที่ ลู ก หนี้ จ ะท าการยั ก ย้ ายถ่ า ยเท
ทรัพย์สินหรือทาสัญญาผูกพันต่างๆ ภายหลังที่ถูกศาลพิ ทักษ์ทรัพย์แล้วลดลงหรือไม่มีเลย หรือหาก
จะนารูปแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้ศาลแต่งตั้งเอกชนเข้ามาทาหน้าที่เป็นผู้แทนในคดีล้มละลาย
และมีอานาจหน้าที่ดาเนินการในคดีล้มละลายทั้งหมด โดยศาลเป็นผู้กากับดูแลการทาหน้าที่ของ
เอกชนเอง อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่ารูปแบบดังกล่ าวนี้อาจจะยังไม่สามารถนามาปรับใช้ได้ในปัจจุบัน
เพราะจะต้องสร้างระบบของการเชื่อมโยงกันระหว่างเอกชนผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้แทนในคดีล้มละลาย
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กับ ศาลล้ ม ละลายก่ อน และการที่ จะให้ ศ าลเป็ น ผู้ ก ากับ ดูแ ลการท าหน้ าที่ ข องเอกชนอาจจะไม่
เหมาะสมกับบทบาทของศาลที่ใช้อานาจตุลาการในการทาหน้าที่เป็นผู้ตัดสินคดีด้วย
ส่วนรูปแบบของประเทศอังกฤษ ที่ให้เอกชนซึ่งเป็นบุคคลผู้มีวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นั้น
ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากในการนามาปรับใช้กับประเทศไทย เนื่องจากต้องมีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
และมี ระเบี ย บ หลั กเกณฑ์ ควบคุมผู้ ที่ เป็ นสมาชิก องค์กรวิช าชีพอย่างเคร่งครัด และผู้ ที่ส ามารถ
ดาเนินการตามกฎหมายล้มละลายดังกล่าวได้ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพดังกล่าวเท่านั้น ซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ และต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะมีการสร้าง
ระบบวิชาชีพจนทาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้
ดังนี้ ปัญ หาเรื่องที่มาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของไทยนั้น ในปัจจุบันมีเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว จึงอาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่
เพิ่มขึ้น ดังนั้นการให้เอกชนเข้ามาช่วยแบ่งภาระหน้าที่ บางส่วน และปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้มากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์แก่การบังคับคดีล้มละลายและ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มากยิ่งขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ดี การเข้ามาทาหน้าที่ของภาคเอกชนดังกล่าว ต้อง
มีการฝึกฝนอบรมภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างพอเพียงที่จะทา
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพด้วย และหากในอนาคตมีการพัฒนาให้เอกชนมีความรู้ความสามารถ
และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ นทุ ก ด้ า น จนท าให้ เกิ ด ระบบผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ล้ ม ละลายที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ทั้งในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และได้รับ การยอมรับจากภาคธุรกิจและประชาชน ก็ควรที่จะมี
การถ่ายโอนงานของเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ แก่ภาคเอกชนต่อไปด้วย อันจะเป็นการแบ่งเบา
ภาระงานของกรมบังคับคดี และเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐได้อีกทางหนึ่ง
4.4 ประเภทคดีที่ให้เอกชนเข้ามาดาเนินการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สาหรับประเภทของคดีที่ควรจะให้เอกชนเข้ามาดาเนินการนั้น คดีล้มละลายในปัจจุบันอาจ
พิจารณาแยกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) คดีที่มีกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ที่จะต้อง
จัดการ และ 2) คดีที่ไม่ มีกิจการและทรัพ ย์สิ น ของลู กหนี้เหลื ออยู่ ซึ่งรวมถึงคดีที่ลู กหนี้ มีเฉพาะ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้เท่านั้นด้วย
ส าหรั บ คดี ที่ ไม่ มี กิ จ การและทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ โดยเฉพาะในคดี ที่ เจ้าหนี้ ผู้ เป็ น โจทก์
ดาเนินการฟ้องร้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเพื่อประโยชน์ในทางบัญชีโดยการตัดบัญชีหนี้สูญและเป็น
การฟ้องคดีล้มละลายเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากค่าฤชาธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลในการฟ้องร้อง
ลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเท่านั้น เนื่องจากการดาเนินการที่เหมาะสมระหว่างคดีที่มีกิจการและทรัพย์สินของ
ลู ก หนี้ จ ะต้ อ งจั ด การ กั บ คดี ที่ ไม่ มี กิ จ การและทรัพ ย์สิ น ของลู ก หนี้ จะต้ อ งจั ด การ ย่ อ มจะมี ก าร
ดาเนินการที่แตกต่างกัน หากเป็นคดีที่ไม่มีกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้จะต้องจัดการก็เป็นเพียง
การดาเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดจนถึงการปิดคดี แต่หากคดีที่มีกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้จะต้องจัดการก็ย่อมจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมตามเนื้อหาในแต่ละคดี
ดังนั้นจึงควรที่จะต้องพิจารณาให้มีการจัดการที่แตกต่างกันระหว่างคดีล้มละลายที่มีกิจการ
และทรัพย์สิน จะต้องชาระกับ คดีล้มละลายที่ไม่มีกิจการและทรัพย์สิ นจะต้องชาระ ทั้งนี้คดีฟื้นฟู
กิจการ ของลูกหนี้ย่อมเป็นคดีที่มีกิจการและทรัพย์สินจะต้องจัดการทุกคดี ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจในการดาเนินธุรกิจของลูกหนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีล้มละลายและ
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คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่มีลูกหนี้เป็นนิติบุคคลที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเป็นสถาบันการเงิน ก็ควร
ที่จ ะให้ ผู้ ที่มี ความรู้ค วามเชี่ย วชาญเป็น พิ เศษในธุรกิจนั้นๆ เข้ามาดาเนิน การจัดการกิจการและ
ทรัพย์สิ น ของลูกหนี้ด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของลูกหนี้ และเป็นประโยชน์ต่อบรรดา
เจ้าหนี้โดยตรงด้วย
สาหรับประเภทคดีที่อาจพิจารณาให้เอกชนเข้ามาดาเนินการได้นั้น อาจจะมอบให้เอกชน
ดาเนินการในส่วนของคดีล้มละลายที่มีกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้จะต้องชาระและในส่วนของ
คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สาหรับในส่วนคดีล้มละลายที่ไม่มีกิจการและทรัพย์สินจะต้องชาระ เป็น
การดาเนิ น การตามขั้น ตอนที่กฎหมายกาหนดแล้ วท าการปิดคดีเท่านั้ น ไม่ได้มีข้อยุ่งยากและไม่
จาเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงทางธุรกิจ สามารถดาเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายได้ เช่นเดียวกับการดาเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
(Official receiver) ของประเทศอังกฤษ
ทั้งนี้ในส่วนของคดีล้มละลายที่ไม่มีทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้หลงเหลืออยู่ และเป็นคดี
ที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ดาเนินการฟ้องร้องลูกหนี้เพื่อประโยชน์ในทางบัญชีโดยการตัดบัญชีหนี้สูญนั้น
อาจจะให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ได้รับตาแหน่งใหม่ เริ่มดาเนินการในส่วนของคดีจาพวกนี้ ก่อน
เพื่อเพิ่มความช านาญและหาประสบการณ์ เกี่ยวกับคดีล้มละลายก่อน และการแบ่งคดีจาพวกนี้
ออกมาดาเนินการอีกส่วนหนึ่งก็จะทาให้การบังคับคดีล้มละลายจะทาได้โดยรวดเร็ว และลดจานวน
คดีล้มละลายที่จะต้องจัดการได้ส่วนหนึ่ง
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ การมอบหมายคดีให้เอกชนดาเนิ นการจัดการกิจการและทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ และเกาะฮ่องกง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน จะมีการมอบหมาย
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพล้มละลายรับผิดชอบดาเนินการบังคับคดีล้มละลายผสมกันทั้งในส่วนของคดีที่ไม่
มีกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ผสมกันกับคดีที่ต้องมีการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
รวมกันทั้งสองประเภท วิธีการดังกล่าวก็จะช่วยลดภาระของภาครัฐเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและกาลังคนใน
การดาเนินการจัดการคดีที่ไม่มีทรัพย์สินและกิจการด้วย
ในการดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น มีแนวความคิดว่า การจัดการ
กิจการและทรัพย์สินในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลู กหนี้เป็นเรื่องของภาคเอกชน โดยเป็น
เรื่องทรัพย์สินของเอกชนเองโดยตรง ภาครัฐไม่ควรเข้ามารับภาระในการดาเนินการจัดการกิจการ
และทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นการไม่สมควรที่รั ฐจะต้องเสียงบประมาณเป็นจานวนมาก เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของเอกชน โดยควรจะเป็นภาระของคู่ความ
ในคดีทั้งส่วนของบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ควรจะรับผิ ดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เอง
4.5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในคดีล้มละลาย
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในคดีล้มละลายนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะมีการ
จัดตั้งกองทุน ที่มีลักษณะเช่น เดียวกันกับ กองทุน United States Trustee System Fund ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา นาส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มละลายและ
ฟื้นฟูกิจการเข้ามาไว้ในกองทุนนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดย
กรมบังคับคดีควรต้องทาความตกลงกับสานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาถึงการนา
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ส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมต่างๆหรือดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินค่าธรรมเนียมต่างๆมารวบรวมไว้เป็น
กองทุนดังกล่าวต่อไป
4.6 ค่าตอบแทนของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
ในเรื่ องค่าตอบแทนของเอกชนผู้ ทาหน้ าที่ เป็ น ผู้ ช าระกิจการและทรัพ ย์สิ น นั้น มี ข้อควร
พิจารณาว่าควรจะให้ใครเป็นผู้กาหนด โดยเห็นว่าน่าจะขึ้นอยู่กับการแต่งตั้ง หากแต่งตั้งโดยกฎหมาย
ก็ควรจะกาหนดไว้ตามกฎหมาย แต่หากตั้งโดยเจ้าหนี้หรือศาลก็ควรที่จะให้เจ้าหนี้หรือศาลเป็นผู้
กาหนด และเมื่อพิจารณาว่าควรที่จะคงให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดในบางส่วนแล้ว จึงควรที่จะให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้แต่งตั้งเอกชนที่จะเข้ามาทา
หน้ าที่ เป็ น ผู้ ช าระกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การสอดคล้ อ งกั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในคดี
ล้มละลาย
สาหรับการพิจารณาจานวนค่าตอบแทนนั้น ก็ควรจะมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณ สมบัติและหน้ าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งควรมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนที่ ได้รับ เพื่อเป็น การจูงใจผู้ ที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่ด้วย โดยจะต้อ งมี
หลักเกณฑ์ที่แน่ชัด มีความชัดเจนและโปร่งใสเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งและสร้างความแน่ นอนแก่ต้นทุน
ในกระบวนล้มละลายในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจคิดคานวณตามเวลาที่ทางานหรือตามส่วนแบ่งจากการ
ทางานตามที่ได้มีการแนะนาไว้ในแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL โดยแหล่งที่มา
ของค่าตอบแทนดังกล่าวอาจกาหนดให้เป็นอัตราสัดส่วนของทรัพย์สินที่สามารถติดตามและแสวงหา
มาได้ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ดาเนินการจัดการทรัพย์สินพยายามเสาะแสวงหาทรัพย์สินให้ได้มาก
ที่ สุ ด อย่ างไรก็ ดีเพื่ อ ไม่ให้ ผู้ ด าเนิ น การจัด การทรัพ ย์ สิ น ได้ค่ าตอบแทนในจ านวนที่ สู งจนเกิ น ไป
จนกระทบกับกองทรัพย์สินและส่วนแบ่งที่บรรดาเจ้าหนี้จะได้รับจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ควรที่
จะมีการกาหนดจานวนสูงสุดไว้ หรืออาจกาหนดจานวนค่าตอบแทนเป็นขั้นบันไดตามทุนทรัพย์ ของ
คดีก็ได้ กล่ า วคือ อาจกาหนดให้ คดี ที่มีทุ นทรัพ ย์น้ อย เช่น ไม่เกิน 1 ล้ านบาทอาจจะกาหนดให้
ค่ าตอบแทน 5% และจ านวนเกิ น กว่ า 1 ล้ านบาทถึ ง 10 ล้ านบาทก าหนดให้ ค่ าตอบแทน 4%
จานวนเกินกว่า 10 ล้านบาทถึง 20 ล้านบาทกาหนดให้ ค่าตอบแทน 3% เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อ
ความเป็นธรรมแก่ตัวผู้ดาเนินการจัดการทรัพย์สิน ควรที่จะให้ผู้ดาเนินการจัดการทรัพย์สินร้องขอต่อ
ศาลเพื่อให้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนได้ด้วย หากว่าค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นจานวนน้อยเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานที่ทาและความยากง่ายของคดี
ค่าตอบแทนดังกล่าวในเบื้องต้นควรนามาจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ยื่นคาขอให้ศาล
มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย และค่าธรรมเนียมในกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในคดี โดยอาจ
กาหนดให้เป็นค่าตอบแทนในอัตราตายตัวในแต่ละคดี โดยเฉพาะในคดีที่ไม่มีกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้จะต้องจัดการ ก็ควรที่จะให้ผู้ทาหน้า ที่ดาเนินการจัดการทรัพย์สินได้ค่าตอบแทนจากส่วน
แบ่งจากค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บ แต่สาหรับในส่วนของคดีที่มีกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
จะต้องจัดการก็ควรที่จะได้ค่าตอบแทนจากสัดส่วนของกองทรัพย์สินในคดีอีกส่วนหนึ่งด้วย
อีกทั้งมีข้อควรพิจารณาด้วยว่าควรจะให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ราชการได้รับค่าตอบแทน
เป็ นพิเศษด้วยหรือไม่ ในการศึกษาเปรียบเทียบกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official receiver)
ของประเทศอังกฤษหากดาเนินการเป็นทรัสตีในคดีล้มละลาย จะได้รับค่าตอบแทนเป็นพิเศษด้วย
โดยคิ ด เป็ น อั ต ราต่ อ ชั่ ว โมงการท างาน ซึ่ งแนวคิ ด นี้ อ าจน ามาใช้ ในประเทศไทยได้ โดยหากให้
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เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น พิเศษจากการทาหน้าที่ อาจจะเป็น การเพิ่ม
แรงจู งใจในการท างาน และสามารถจู งใจผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถให้ เข้ ามาเป็ น เจ้ าพนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้อีกทางหนึ่งด้วย
4.7 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
ในส่วนของขอบเขตอานาจของเอกชนที่เข้ามาดาเนินการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จากการพิจารณาถึงอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในบทบาทของผู้ที่มีอานาจดาเนินการ
ในฐานะแทนศาล ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยตรง หากมีการมอบหมาย
งานในส่วนนี้ให้แก่ภาคเอกชนเข้ามาทาหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็อาจทาให้เกิดความไม่
เหมาะสมได้ เพราะการมอบหมายให้ภาคเอกชนใช้ดุลพิ นิจชี้ขาดอันเป็นการใช้อานาจกึ่งตุลาการ
หากเอกชนผู้รับมอบหมายไม่มีความเป็น กลางอย่างแท้จริงแล้ว ก็อาจทาให้คู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้
แต่ในส่วนของบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็น ผู้ดาเนินการในฐานะแทนเจ้าหนี้
เป็ น การดาเนิ น การเพื่อประโยชน์ ของบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายโดยตรง การดาเนินการของ
เจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ในบทบาทนี้ อาจมีการมอบหมายให้แก่ภ าคเอกชนเข้าดาเนินการแทน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ ซึ่งไม่เป็นการใช้อานาจรัฐซึ่งกระทบต่อสิทธิของบุคคล โดยบทบาทของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของลูกหนี้ รวมทั้ งการรวบรวมและ
ติ ด ตามทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ก องทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ มี มู ล ค่ า สู ง ที่ สุ ด
ซึ่งการดาเนิ นการในส่วนนี้ต้องใช้กาลังคนมากในการเข้าบริห ารจัดการกิจการของลูกหนี้ รวมทั้ง
ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อ ดาเนินการรวบรวมและติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้
เพื่อเข้าสู่กองทรัพย์สินต่อไป
นอกจากนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนที่เป็นผู้ดาเนินการในฐานะเป็น คน
กลางระหว่ างเจ้ าหนี้ แ ละลู ก หนี้ ก็ เช่ น กั น อาจจะมี ก ารมอบหมายให้ แ ก่ ภ าคเอกชนเข้ า มาเป็ น
ผู้ดาเนินการแทนเจ้าพนัก งานพิทักษ์ทรัพย์ได้ หากภาคเอกชนได้รับความเชื่อถือจากบรรดาเจ้าหนี้
และลูกหนี้แล้ว และมีความเป็นกลางอย่างแท้จริง การมอบหมายงานในส่วนนี้ให้แก่ภาคเอกชนก็จะ
เป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ในอีกส่วนหนึ่งด้วย
ในส่ ว นของการด าเนิ น การตามกฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ค วรจะเป็ น เพี ยงผู้ ก ากับ ดู แลกระบวนการฟื้ น ฟู กิจการของลู ก หนี้ ว่ามี
กระบวนการและเนื้อหาถูกต้องตามที่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กาหนดหรือไม่เท่านั้น โดยการ
ดาเนิ น การในส่ วนที่กฎหมายกาหนดให้ เจ้าพนักงานพิ ทักษ์ท รัพย์ เข้าเป็ นผู้ บริห ารชั่วคราวหรือ
ผู้ บ ริ ห ารแผนชั่ ว คราวนั้ น เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ อ าจจะมอบหมายให้ เอกชนผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจนั้นๆเข้าดาเนินการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
ของลูกหนี้
4.8 การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
สาหรับการควบคุมการดาเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ตามกฎหมายล้มละลาย
และฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ข องไทย มี เพี ย งศาลเท่ า นั้ น ที่ มี อ านาจควบคุ ม การด าเนิ น การของ
เจ้ าพนั กงานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ อ ย่ างแท้ จ ริง โดยเจ้าหนี้ มี ส่ ว นร่ ว มในการควบคุ มการด าเนิ น การของ
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เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เฉพาะบางเรื่องที่อาจกระทบต่อกองทรัพย์สินในคดีเท่านั้น ไม่ได้มีการจัด
องค์กรควบคุมหลากหลายองค์กรดังเช่นกรณีของกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษแต่อย่างใด
ทั้งนี้หากมีการมอบหมายอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้แก่เอกชนไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนแล้ว การดาเนินการของเอกชนก็จะต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ด้วย โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถเข้าตรวจสอบการดาเนินการของเอกชนได้ว่าถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ โดยให้ผู้ทาหน้าที่ เป็นผู้ชาระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้มีหน้าที่จัดทารายงาน
เกี่ยวกับ การปฏิบัติห น้าที่และบั ญชีรายละเอียดของกองทรัพย์สินให้ แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ทราบเป็นระยะ เช่น ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจให้
ผู้ชาระกิจการและทรัพย์สินดั งกล่าวทาคาชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกองทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย หรือจะสั่งให้กระทาหรือมิให้กระทาการใดๆตามที่ เห็นสมควรได้ ทั้งนี้หากผู้ชาระ
กิจ การและทรั พ ย์ สิ น ซึ่งเป็ น เอกชนกระท าการโดยทุ จริต หรือก่อให้ เกิดความเสี ยหาย หรือขาด
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ก็ควรให้ อานาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการถอดถอน
บุคคลดังกล่าวได้ด้วย
นอกเหนื อ จากการก าหนดมาตรการในลั ก ษณะการควบคุ ม การท างานแล้ ว การให้
หลักประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายโดย
เอกชน ก็ เป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งก าหนดไว้ ในมาตรการเช่ น กั น อั น จะเป็ น ผลให้ ภ าคเอกชนพึ ง
ระมัดระวังในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย และเป็นการเยียวยาความเสียหายที่
อาจเกิ ด ขึ้ น แก่ ผู้ เสี ย หายได้ ในระดั บ หนึ่ ง โดยอาจจะเป็ น การวางหลั ก ประกั น หรื อ กรมธรรม์
ประกันภัย โดยในการวางหลักประกันอาจจะกาหนดให้มีการวางหลักประกันกลาง หรือหลักประกัน
เฉพาะคดี หรือทั้งสองส่วนเพื่อเป็นประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการของผู้
ชาระกิจการและทรัพย์สินด้วย โดยหากเกิดความเสียหายจากการดาเนินการของผู้ ชาระกิจการและ
ทรัพย์สิน ก็ให้นาหลักประกันดังกล่าวมาชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายก่อน ซึ่งจะทาให้สามารถ
ชดเชยแก่ผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็ว และยังทาให้เกิดความเชื่อถือในการดาเนินการของผู้ชาระกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้ในอีกทางหนึ่งด้วย
4.9 ความรับผิดของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
นอกจากนี้ยังมีข้อพิจารณาด้วยว่าการให้เอกชนเข้ามาดาเนินการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์บางส่วนในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หากเอกชนดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสี ย หายจะมีความรับ ผิ ดอย่ างไร จะมีความรับผิ ดเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ท รัพย์ราชการ
หรือไม่ เพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ราชการมีความรับผิดเป็นส่วนตัวต่อเมื่อได้กระทาโดยเจตนา
ร้ายหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น รวมทั้งได้ รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ด้วย อย่างไรก็ดีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ราชการก็มี
ความรับผิดทางอาญาในความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ รวมทั้งมีความรับผิดทางปกครองและทางวินัย
ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เอกชนใช้ความระมัดระวังในการดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ จึงควรที่จะกาหนดให้มีความรับผิดเป็นส่วนตัวต่อกอง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายด้วย ไม่ว่าผู้ดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สิน จะกระทาโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อธรรมดา เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาล ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้ดาเนินการจัดการ
กิจการและทรัพย์สินดังกล่าวรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัวต่อกองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
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ได้ โดยการกาหนดระดับความรับผิดให้เป็นเช่นเดียวกับกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ จะทาให้ผู้ดาเนินการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวกระทาการด้วยความระมัดระวังมิให้ก่อ
ความเสี ย หายต่อกองทรัพย์ สิ น ในคดีล้ มละลาย อัน จะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัพย์สิ นของลูกหนี้
โดยตรง
นอกจากนั้นเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ภาคเอกชนรวมทั้งเป็นการสร้างความ
เชื่ อ มั่ น ในกระบวนการล้ ม ละลาย ปั ญ หาส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาดั ง ปรากฏข้ อ พิ จ ารณาใน
แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL ก็คือ ปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการรักษาความลับ กล่าวคือ เอกชนผู้เข้ามาดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น
จะต้ อ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระจากผลประโยชน์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการท าหน้ า ที่ ไม่ ว่ า ในเชิ ง เศรษฐกิ จ
ความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร หรือในลักษณะอื่นใด กฎหมายล้มละลายจึงควรกาหนดให้ผู้ที่จะเข้ามา
ดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้ง
ที่มีอ ยู่ ในอดีต ปั จ จุ บั น และที่ อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตตั้งแต่เริ่ม ต้นกระบวนการและควรปฏิ บั ติ
ต่อเนื่องไปจนตลอดกระบวนการล้มละลาย ในส่วนของการรักษาความลับนั้น กฎหมายล้มละลาย
ควรจะกาหนดให้เอกชนผู้เข้ามาดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้มีหน้าที่ในการ
รักษาความลับในข้อมูลที่ได้รับมาในการดาเนินการจัดการกิจการและทรัพย์สินที่มีความสาคัญในทาง
การค้าหรือ เป็ น ความลั บ ในทางธุรกิจหรือเป็ นหน้าที่ ที่มี ต่อผู้ อื่น รวมทั้งไม่ ควรเปิ ดเผยข้อมูล แก่
บุคคลภายนอกที่อาจอยู่ในฐานะที่จะได้รับประโยชน์อันไม่สมควรด้วย
4.10 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เมื่อเจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ทรัพย์มี ผู้ ช่ว ยในการปฏิบั ติห น้าที่ห รือมี ผู้ ปฏิ บั ติห น้าที่ แทนแล้ ว
จึงมีข้อควรพิจารณาว่ามีความจาเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าทาหน้าที่ใน
ทุกๆคดี โดยเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ของประเทศอังกฤษ (Official Receiver) มีบทบาทเฉพาะ
ในคดีล้มละลายที่ไม่มีทรัพย์สิน หรือในคดีที่มีทรัพย์สินเฉพาะขณะที่ยังไม่สามารถตั้งผู้ดาเนินการ
จัดการทรัพย์สินหรือในขณะที่ไม่มีผู้ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการจัดการทรัพย์สินเท่านั้น โดย Official
Receiver มีเพียงคนเดียวในแต่ละเขตศาลเท่านั้น ส่วน U.S.Trustee ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็
เพียงแต่ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของทรัสตีประจาคดี (Case Trustee) ในเขตของตน และ
ในแต่ละเขตก็จะมี U.S.Trustee เพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนของประเทศญี่ปุ่น Bankruptcy Trustee
ได้รับการแต่งตั้งจากศาลโดยตรง และศาลทาหน้าที่กากับดูแล Bankruptcy Trustee เองด้วย
เห็นได้ว่าเมื่อมีผู้ชาระกิจการและทรัพย์สินเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ในบางส่วนแล้ว ภาระหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมลดลง ย่อมไม่มีความจาเป็นที่จะต้อง
เพิ่ ม จ านวนเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ เช่ น ในปั จ จุ บั น อี ก และหากในอนาคตผู้ ช าระกิ จ การและ
ทรัพย์สินมีความรู้ความสามารถและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ก็สามารถที่จะลด
จานวนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการจัดการกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ควรเป็นภาระของเอกชน ย่อมทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้ตามลาดับด้วย
4.11 ข้อพิจารณาในส่วนของบทบาทของเจ้าหนี้
ในส่ วนของเจ้ าหนี้ นั้ น กฎหมายล้มละลายกาหนดให้ เฉพาะเจ้าหนี้ผู้ เป็ นโจทก์เท่ านั้นที่ มี
หน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ใ นการติ ด ตามและรวบรวมทรั พ ย์ สิ น อย่ า งไรก็ ดี
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การดาเนินการติดตามและรวบรวมทรัพย์สินนั้นเป็นประโยชน์ต่อบรรดาเจ้าหนี้ทุกคนที่ยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ เพราะจะได้รับส่วนแบ่งจากกองทรัพย์ สินตามหลักสัดส่วน มิใช่เป็นประโยชน์ของเจ้าหนี้ผู้
เป็นโจทก์แต่เพียงผู้เดียว จึงมีข้อควรพิจารณาว่า ควรจะเป็นหน้าที่เฉพาะของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือ
ควรจะกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบรรดาเจ้าหนี้ทุกคนในการให้ ความช่วยเหลือและร่วมมือกับเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการติ ดตามและรวบรวมทรัพย์สินหรือไม่ด้วย ในทางปฏิบัติ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ไม่สามารถติดตามรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้มาไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อแบ่ง
เฉลี่ยให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ได้เท่าที่ควร เพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นบุคคลภายนอก ไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะทราบได้ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้าง อยู่ที่ใด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทราบข้อมูล
เรื่องเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ได้จากคาชี้แจง และการไต่สวนลูกหนี้เท่านั้น เจ้าหนี้ใน
ฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ และเป็ นบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกับลูกหนี้มากกว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก สามารถทราบความ
เคลื่อนไหวของลูกหนี้ได้ดีกว่า จึงเป็นบุคคลที่ควรมีบทบาทและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เป็นอย่างดี กฎหมายจึงควรกาหนดมาตรการหรือแรงจู งใจให้แก่เจ้าหนี้ที่ให้
ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สินเข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายด้วย เพื่อให้การ
ดาเนินกระบวนการล้มละลายบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของ
เจ้าหนี้นับว่าเป็นจุดเริ่ม ต้นที่สาคัญ เพราะหากเจ้าหนี้ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสู่
กระบวนการว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดทุกราย และให้ลูกหนี้ได้รับโอกาสในการ
ช าระสะสางหนี้ สิ น อีก ทั้ งยั งเป็ น ประโยชน์ ต่ อ บุ ค คลภายนอก และสั งคมโดยรวม การให้ ความ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพ ย์สิน ก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากบรรดา
เจ้ าหนี้ อ ย่ างเต็ ม ใจ โดยควรกาหนดให้ ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้น ในการติ ด ตามรวบรวมทรัพ ย์ สิ น เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ มีสิทธิได้รับชดใช้คืนจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน เพราะเมื่อการทา
หน้ าที่ดังกล่ าวไม่ได้ส ร้างภาระพิ เศษเพิ่ มเติมจากเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ก็จะยินดีให้ ความ
ร่วมมืออย่างเต็มใจ พร้อมกับกาหนดให้มีการเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายจานวนดังกล่าวจากที่ประชุม
เจ้าหนี้ด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นหรือค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป หรือในอีกทางหนึ่งอาจ
กาหนดให้ เจ้ าหนี้ ที่ ส ามารถรวบรวมทรัพ ย์สิ น เข้าสู่ กองทรัพ ย์สิ น ในคดีล้ มละลายได้ มีสิ ท ธิได้ รับ
บาเหน็จเป็นพิเศษโดยได้รับอนุญาตจากที่ประชุมเจ้าหนี้
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนทั้งสิ้น 40 ท่าน ในปัญหาที่ว่าควรที่จะกาหนดให้มี
เอกชนเข้ า มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร และในส่ ว นใดนั้ น
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่จานวน 35 ท่าน เห็นด้วยกับการให้เอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับการให้เอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
แม้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการให้เอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงาน
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ แต่ ยั งคงมี ค วามเห็ น ที่ แ ตกต่ างกั น ในรายละเอี ย ด กล่ าวคื อ ในส่ ว นของขอบเขต
ภาระหน้าที่ของการให้เอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นยังคงมีความเห็นที่
แตกต่างกันอยู่ โดยบางท่านเห็นว่าควรที่จะให้เอกชนทาหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ
กรมบังคับคดีทั้งหมด โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดีทาหน้าที่แต่เพียงการกากับดูแล
ให้การปฏิบัติงานของเอกชนเท่านั้น แต่บางท่านก็เห็นว่าควรที่จะให้เอกชนเข้ามาปฏิ บัติหน้าที่แทน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในบางส่วนเท่านั้น เช่น การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาด การรวบรวม
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ทรัพย์สิน การว่าความในชั้นศาล การจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เป็นต้น โดยมีความ
คิดเห็นที่ควรพิจารณาจาก ท่านกรกันยา สุวรรณพานิช ซึ่งให้ความคิดเห็นไว้ว่า “ควรให้มีเอกชนเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ในบางส่วน เช่น การจัดการกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจะดาเนินการได้ดีกว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ซึ่งเป็นเพียงผู้มีความรู้ทางกฎหมาย รวมทั้งอาจให้เอกชนมีบทบาทในการติดตามทรัพย์ของลูกหนี้ใน
เชิงรุก มิใช่เพียงการรอให้ลูกหนี้เป็นผู้ให้ข้อมูลเอง ซึ่งจะมีการปกปิดความจริงเพื่อ เอาเปรียบเจ้าหนี้
สาหรับเจ้าหน้าที่ภารกิจทางด้านกฎหมายยังจาเป็นต้องควบคุมดูแลโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
และหากแบ่ งเบาภารกิจ บางส่ วนให้ เอกชนดาเนินการแล้ ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสามารถ
ดาเนินการด้านกฎหมายได้รวดเร็วและรอบคอบยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ ”
ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตในหลายประการ เช่น การพิจารณาถึง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการ
ว่าจ้างเอกชน การให้ ผ ลตอบแทนที่เหมาะสมแก่เอกชนที่มาดาเนินการ การวางกฎระเบียบเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต การมีระบบการจดทะเบียนเพื่อกาหนดคุณสมบัติของเอกชน การวางหลักประกัน
ของเอกชน ความเป็นกลางของเอกชนในการปฏิบัติหน้าที่ การติดตามตรวจสอบจริยธรรม เป็นต้น
สาหรับ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่ ไม่เห็ น ด้วยกับ การให้ เ อกชนเข้ามาปฏิบัติห น้ าที่แทนเจ้าพนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ได้ให้ความเห็นต่างไว้ด้วย เช่น อาจจะเกิดการทางานที่ไม่เป็นระบบเดียวกันและอาจ
เกิดความสั บ สนในการท างาน อีกทั้ งเป็น การใช้อานาจรัฐ ผ่ านกระบวนการยุติธรรมจึงไม่ควรให้
เอกชนเข้ามาทาหน้าที่ รวมทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมแล้ว
ในส่วนของการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้ามาทาหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรั พ ย์ นั้ น แม้ว่าในเบื้ องต้น คณะผู้ วิจัยมี ความเห็ นว่าสมควรที่ จะให้ เอกชนเข้ ามาทาหน้ าที่ แ ทน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนของบทบาทของเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ในการดาเนินการแทน
เจ้าหนี้ สาหรับในส่วนของบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการดาเนินการแทนศาล และ
บทบาทในการดาเนิ นการเป็นคนกลางในคดีล้มละลายนั้นควรที่จะสงวนไว้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ของกรมบังคับคดีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังเดิม แต่อย่างไรก็ดีการจะกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้
ชาระกิจการและทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกชนแยกออกจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดีโดย
ชัดเจน ในชั้นนี้เห็นว่าเป็นการไม่สมควรเพราะการพิจารณาความเหมาะสมที่จะให้ ผู้ชาระกิจการและ
ทรัพ ย์ สิ น เข้ามาปฏิบั ติห น้ าที่ในคดีประเภทใด และมีขอบเขตอานาจหน้าที่ เพียงใดนั้น อาจต้อง
พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นในรายละเอียดของคดีด้วย ซึ่งในส่วนนี้เห็นว่าเป็นภารกิจของกรม
บังคับ คดีที่จะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดความเหมาะสมในการปรับใช้ระบบผู้ชาระกิจการและ
ทรัพย์สิน นอกจากนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สินจาเป็นต้องได้รับการพัฒ นา
ต่อเนื่องต่อไป หากในอนาคตระบบการทาหน้าที่ของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ผู้ชาระกิจการและทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกชนก็จะสามารถทาหน้าที่แทนเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดีได้ในทุกบทบาท โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจทาหน้าที่
เป็นเพียงผู้กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สินเท่านั้น หากบัญญัติกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นการแบ่ งแยกอานาจหน้าที่ของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน ออกจากเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดี ก็จะส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายต่อไปอีกในอนาคตด้วย

บทที่ 9
การขอรับชาระหนี้
1. สภาพปัญหา
เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ย่อมส่งผลให้ลูกหนี้สิ้นอานาจในการทานิติกรรมที่
ก่ อ ความผู ก พั น กองทรั พ ย์ สิ น หรื อ กิ จ การของตนได้ อี ก ต่ อ ไป เว้น แต่ จะได้ ท าตามค าสั่ ง หรื อ
ความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพ ย์ ผู้จัดการทรัพย์สิน หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 บั ญ ญั ติ ไว้ ซึ่ งหากลู ก หนี้ ฝ่ า ฝื น ท านิ ติ ก รรมที่ ก่ อ
ความผู ก พั น กองทรั พ ย์ สิ น หรื อ กิ จ การของตนแล้ ว การดั งกล่ าวย่ อ มตกเป็ น โมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 เช่นนี้ กฎหมายล้มละลายจึงได้จัดให้เจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ซึ่งเป็นคนกลางคอยจัดการทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ต้องคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งในส่วน
การขอรับชาระหนี้นี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องโฆษณาประกาศคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ อีกทั้งต้องรวบรวมทรัพย์สินของ
ลู ก หนี้ ให้ ได้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ประโยชน์ ในการแบ่ งปั น ทรัพ ย์ สิ น ให้ เจ้ าหนี้ ที่ มี สิ ท ธิ รับ ช าระหนี้ ต าม
กฎหมายล้มละลาย และ ต้องจัดให้เจ้าหนี้ได้มีโอกาสที่จะขอรับชาระหนี้ด้วย
ในฝั่งเจ้าหนี้ เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้จะได้รับชาระ
หนี้หรือไม่นั้น ย่อมต้องบังคับด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายล้มละลายเท่านั้น เจ้าหนี้จะไม่สามารถ
ฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลเพื่อให้ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่ตนได้อีกต่อไป ซึ่งเจ้าหนี้จะขอรับชาระหนี้ได้
นั้ น มู ล หนี้ ที่ ต นมี ต่ อ ลู กนี้ จ ะต้ องเกิ ดขึ้ น ก่ อ นวั น ที่ ศ าลมี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์เด็ ด ขาด ที่ เป็ น เช่ น นี้
เนื่องจากกฎหมายล้มละลายต้องการให้มีการ Cut-Off Period ซึ่งเป็นการรวบรวมหนี้เพื่อให้จานวน
หนี้ที่จะรับชาระหนี้นั้นเป็นอันยุติ เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันกองทรัพย์สิน ของเจ้าหนี้ และเมื่อการ
แบ่งปันทรัพย์สินทั้งหมดเสร็จสิ้นลง ลูกหนี้จะได้มีโอกาสกลับมีอานาจจัดการทรัพย์สินของตนเอง
ในการขอรับ ช าระหนี้ เนื่องจากเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ ทรัพย์ต้องเร่งรัดการรวบรวมเจ้าหนี้
เพื่อให้ เจ้าหนี้ ที่มีสิทธิขอรับ ช าระหนี้ได้มีสิ ทธิเข้าร่วมในกระบวนการล้ มละลาย ดังนั้น กฎหมาย
ล้ ม ละลายจึ งจ าเป็ น ต้ อ งจ ากั ด ระยะเวลาการขอรับ ช าระหนี้ ซึ่ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 91 กาหนดให้การขอรับชาระหนี้ต้องทาภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่
วัน ที่เจ้ าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ โฆษณาคาสั่งพิ ทักษ์ ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา และหนังสื อพิ มพ์
รายวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าว หากเป็นกรณีเจ้าหนี้ต่างประเทศแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์อาจขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 เดือน
เช่ น นี้ การจ ากัด ระยะเวลาการยื่ น ขอรับ ช าระหนี้ เพี ย งแค่ 2 เดือ นนั้ น หากเจ้าหนี้ ไม่ มี
ประกันคนใด ไม่ได้ยื่นขอรับชาระหนนี้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้จะถูกตัดสิทธิที่จะ
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ได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ดังนั้น จึงมีประเด็นปัญหาที่น่าพิจารณาว่า หากเจ้าหนี้
ดังกล่ าวสุจริต ไม่ทราบว่าลูกหนี้ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เพราะ กระบวนการแจ้งเตือนที่
อาศัย ช่ องทางเพี ย งสองช่องทาง กล่ าวคื อ ราชกิจจานุเบกษา และ หนั งสื อพิ มพ์ รายวัน เท่ านั้ น
ด้วยเหตุนี้เจ้าหนี้จึงอาจไม่ได้รับข่าวสารดังกล่าวได้ จนทาให้ตนต้องเสียสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ไป เช่นนี้ เพื่อความเป็นธรรม เจ้าหนี้ที่สุจริตดังกล่าวควรจะได้รับการเยียวยา
อย่างไร
ตัวอย่าง เอ ลูกหนี้ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งในขณะนั้น เอ มีเจ้าหนี้ด้วยกันสาม
คน ได้แก่ ก. ข. และ ค. ซึ่งแต่ละคนมีหนี้คนละ 10,000,000 บาท หลังจากเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ประกาศคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ เอ ในราชกิจจาบุเบกษา และ ในหนังสือพิมพ์รายวัน
เป็ นเวลา 2 เดือนแล้ว ค. เจ้าหนี้ พึ่งจะทราบว่าการดังกล่าว โดยที่ ค. สุจริต ติดตามทวงถามให้
ลูกหนี้ชาระหนี้แก่ตนตลอดมา เช่นนี้ ความไม่รู้ของ ค. จะเกิดขึ้นโดยสุจริตก็ตาม ค. เจ้าหนี้ย่อมเสีย
สิทธิที่จะได้รับชาระหนี้จากกองทรั พย์สินของลูกหนี้แล้ว ซึ่งกฎหมายล้มละลายของไทยไม่ได้บัญญัติ
ทางเยียวยาเจ้าหนี้ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด
เมื่อเจ้าหนี้ยื่นขอรับชาระหนี้แล้ว กฎหมายล้มละลายกาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
มีห น้ าที่ท าคาสั่ งเกี่ย วกับ หนี้ ที่เจ้ าหนี้ยื่น ขอรับ ช าระต่อศาล ซึ่งศาลจะเป็ น ผู้ มีอานาจยอมรับหนี้
ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือปฏิเสธหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชาระทั้งหมดเสียก็ได้ มีปัญหาว่าจะเป็น
การสร้างขั้นตอนที่ไม่จาเป็นในกระบวนการขอรับชาระหนี้ และเป็นการสร้างภาระให้แก่ศาลมาก
จนเกินไปหรือไม่ เนื่องจากโดยมากศาลก็มักจะมีคาสั่งตามความเห็นที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่ง
มาอยู่ดี การกาหนดวันนั่งพิจารณาในชั้นศาลยังใช้ระยะเวลานานอีกด้วย เนื่องจากคดีที่รอพิจารณา
ในชั้นศาลนั้นมีมาก เช่นนี้ แม้กฎหมายจะกาหนดระยะเวลาการขอรับชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ยื่นภายใน 2
เดือน ก็ตาม แต่ระยะเวลาในชั้นการพิจารณาการขอรับชาระหนี้กลับใช้เวลามาก ดังนั้น ในเรื่องนี้จึง
ขัดต่อแนวความคิดที่การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายทีจ่ ะต้องเป็นไปโดยรวดเร็ว ประหยัด
และมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งหากเที ยบเคียงกับกฎหมายฟื้ นฟู กิจการแล้ ว ผู้ ที่มีอานาจสั่ งยอมรับหรือ
ปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้ ได้แก่ ผู้ทาแผน แต่หากมีผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งขอผู้ทาแผน
บุคคลลังกล่ าวย่อมยื่ นคาร้องต่อศาล เพื่อให้ ศาลพิจารณาชี้ขาดประเด็นดังกล่าวได้ จะเห็ นได้ว่า
กระบวนการขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการมีความลักลั่นกัน
นอกจากนี้ แม้ว่ากฎหมายล้ มละลายจะกาหนดเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชาระหนี้ได้จะต้องเป็น
เจ้าหนี้ที่มีหนี้ต่อลูกหนี้ก่อนที่ศาลจะมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเท่านั้นที่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้
ได้ แต่กรณีของลูกหนี้ร่วม และผู้ค้าประกัน แม้ว่าในขณะที่ศาลคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตนจะยัง
ไม่มีหนี้ต่อลูกหนี้ก็ตาม แต่ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวก็อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ หากบุคคล
ดังกล่าวได้เข้าชาระหนี้แทนลูกหนี้นั่นเอง ดังนั้น กฎหมายล้มละลายจึงกาหนดให้ลูกหนี้ และผู้ค้า
ประกัน สามารถยื่นรับชาระหนี้ต่อเจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหนี้ได้ยื่นขอรับ
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ชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้ว ลูกหนี้ และผู้ค้าประกันย่อมหมดสิทธิที่จะรับชาระหนี้ แม้ว่าภายหลังตน
จะได้ชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ก็ตาม เช่นนี้จึงมีประเด็นปัญหาว่า ที่กฎหมายบัญญัติเช่นนี้เป็นโทษต่อ
ลูกหนี้ และผู้ค้าประกันเกิน ไปหรือไม่ ทั้งๆที่หากพิจารณาแล้ วบุคคลดัง กล่าวช่วยทาให้ห นทางที่
เจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้มีมากขึ้น กล่าวคือ นอกจากเจ้าหนี้จะบังคับชาระหนี้เอากับลูกหนี้ได้แล้ว
ยังสามารถเรียกให้ลูกหนี้ร่วม และผู้ค้าประกันชาระหนี้ให้แก่ตนได้อีก

2. การขอรับชาระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เมื่อลูกหนี้ต้องคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 27 แล้ว ลูกหนี้ย่อมสิ้นสิทธิที่จะกระทา
การใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะกระทาตามคาสั่งศาล หรือความเห็นชอบ
ของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามมาตรา 24 ทางด้าน
เจ้าหนี้เองก็เช่นกัน กล่าวคือ เจ้าหนี้ไม่อาจฟ้องร้องบังคับชาระหนี้ต่อลูกหนี้ได้แม้เจ้าหนี้คนดังกล่าว
จะอยู่ ในระหว่างการดาเนิน กระบวนพิจารณาในขั้นศาลก็ตาม ดังนั้น เมื่อศาลได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์
ลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้ทุกรายของลูกหนี้จะต้องยื่นขอรับชาระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลายตามมาตรา
91 ซึ่งบัญญัติว่า “เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม
ต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกาหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร เจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกาหนดเวลาให้
อีกได้ไม่เกิน 2 เดือน
คาขอรั บ ช าระหนี้ นั้ น ต้อ งท าตามแบบพิ มพ์ โดยบั ญ ชีแสดงรายละเอีย ดแห่ งหนี้ สิ น และ
ข้ อ ความระบุ ถึ ง หลั ก ฐานประกอบหนี้ แ ละทรั พ ย์ สิ น อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดของลู ก หนี้ ที่ ยึ ด ไว้ เป็ น
หลักประกันหรือตกอยู่ความครอบครองของเจ้าหนี้”

2.1 ความสาคัญของการขอรับชาระหนี้
การขอรับชาระหนี้เป็นกระบวนการสาคัญในกฎหมายล้มละลาย ซึ่งนอกจากจะต้องรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้เข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายให้ได้มากที่สุดแล้ว ยังต้องมีการ
รวบรวมจานวนหนี้ของลูกหนี้ให้ได้จานวนที่แน่นอนด้วย อีกทั้ง ในการขอรับชาระหนี้ยังส่งผลถึง
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งนาไปสู่สิทธิที่จะได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป

2.2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับชาระหนี้
2.2.1 เจ้าหนี้ไม่มีประกัน
การขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน ในคดีล้มละลายนั้น เจ้าหนี้ที่สามารถยื่น
ขอรับชาระหนี้ได้ตามจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชาระหนี้ไม่
ว่าในมูลหนี้ละเมิด หรือ มูลหนี้สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194 อีกทั้ง
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มูลหนี้ดังกล่าวจะต้องเป็นหนี้เงินเท่านั้ น สาหรับหนี้การกระทา หรืองดเว้นการกระทา หรือโอนส่ง
มอบทรัพย์ซึ่งไม่ใช่หนี้เงินไม่อยู่ในบังคับที่จะนามายื่นขอรับชาระหนี้ได้ และหนี้ที่ขอรับชาระหนี้นั้น
จะต้องเป็น หนี้ ที่เกิดก่อนวัน ที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยหนี้ดังกล่าวจะถึงกาหนดแล้ ว
หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ นั้ น จะเป็นหนี้จานวนที่ยังไม่แน่นอน มีเงื่อนไข หรือเป็นหนี้ในอนาคต 1
อย่างไรก็ตาม มีห นี้ บ างกรณี ที่แม้ห นี้ จะเกิดก่อนวันที่ศาลมีคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้ใน
มูลหนี้ดังกล่าวก็ไม่อาจขอรับชาระหนี้ได้ ได้แก่
(1) หนี้ที่เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือศีลธรรม เช่น หนี้การพนันขัน
ต่อ หนี้สัญญาจ้างให้ฆ่าคน หนี้ที่เกิดจากการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด ฯลฯ หรือหนี้ที่
จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ เช่น หนี้ขาดอายุความ หนี้ที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิบังคับคดีเกิน 10 ปี นับแต่
วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง หรือ หนี้ที่กู้ยืมเกินกว่า 2000 บาท ที่ขาดหลักฐานเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อผู้กู้ ฯลฯ ตามมาตรา 94 (1)
(2) หนี้ที่เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้กระทาขึ้นเมื่อเจ้าหนี้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้น
ตัว แต่ไม่รวมถึงหนี้ที่เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้กระทาขึ้นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ดาเนินต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อ
เปิดโอกาสให้ เจ้าหนี้เข้าช่วยเหลือลูกหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ในเวลาที่ลูกหนี้ประสบปัญหาในด้ าน
การเงินถึงขั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัว2 ตามมาตรา 94 (2)
นอกจากหนี้ มีหนี้บางประการแม้จะเกิดขึ้นภายหลังวันที่ศาลมี คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดเจ้าหนี้ในมูลหนี้ดังกล่าวก็ไม่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ ได้แก่
(1) หนี้ ค่าเช่าหรือหนี้อย่างอื่น ซึ่งกาหนดระยะเวลาให้ ชาระภายหลังวันที่ศาลมี
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 99 ซึ่งหนี้ดังกล่าวยังไม่ถึงกาหนดช าระในวันที่ศาลมีคาสั่ งพิ ทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้สามารถขอรับชาระหนี้ตามส่วนจนถึงวันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ได้ ดังนั้น
หนี้ค่าเช่าหรือหนี้อย่างอื่นที่มีกาหนดรยะเวลาให้เช่าภายหลังวันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
หนี้นั้นจะไม่สามารถขอรับชาระหนี้ได้
(2) ดอกเบี้ยหรือค่าป่วยการอื่นแทนดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยหลังวันดังกล่าวยังเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ตามมาตรา 100
โดยหลักแล้วเจ้าหนี้จะต้องยื่นขอรับชาระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 2
เดือนนับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพ ย์โฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา
และในหนั งสือพิมพ์รายวัน ระยะเวลาดังกล่าวสามารถขยายได้เฉพาะกรณี ที่เจ้าหนี้มีภูมิล าเนา
ต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ จะขยายระยะเวลาขอรับชาระหนี้ออกไปได้ไม่เกิน 2 เดือน ซึ่งการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพิ นิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นสาคัญ ดังนั้น เจ้าพนักงาน

1
2

วิชา มหาคุณ, กฎหมายล้มละลาย, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์นิติบรรณการ, 2551), น. 227.
เพิ่งอ้าง, เชิงอรรถที่ 1, น. 232.
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พิทักษ์ทรัพย์จึงจาเป็นที่จะต้องใช้ดุลพินิจอย่างเป็นธรรมและคานึงถึงเหตุผลอันสมควรด้วย 3 ในทาง
ตรงข้าม เจ้ าหนี้ ที่ มีภู มิล าเนาในประเทศไม่ ส ามารถขอขยายระยะเวลายื่นค าขอรับ ช าระหนี้ ได้
อย่างไรก็ดี เคยมีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2999/25314 ตัดสินว่า เจ้าหนี้ที่มีภูมิลาเนาในราชอาณาจักร
สามารถขอขยายระยะเวลายื่น ขอรับช าระหนี้ได้ โดยอาศัยประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 23 ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 มาตรา 153 (ปั จ จุ บั น คื อ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 14) กล่าวคือ
เจ้าหนี้ต้องแสดงเหตุผลต่อศาลภายในระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยเห็นว่าการที่ตนไม่อาจยื่นขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดเวลาได้นั้น เพราะมี
พฤติการณ์พิเศษเกิ ดขึ้น เช่น เจ็บ ป่วยจนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน หรือในขณะที่
โฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้นตนมิได้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นต้น แต่ทั้งนี้ คาพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 5945/2538 ตัด สินในทางตรงกันข้ามกับคาพิพากษาศาลฎี กาที่ 2999/2531 กล่าวคือ แม้
เจ้าหนี้จะไม่ยื่นขอรับชาระหนี้ภายใน 2 เดือน เพราะเข้าใจผิดหลงโดยสุจริต ก็ไม่อาจนามาตรา 23
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบ มาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
เพื่อขอขยายระยะเวลายื่นขอรับชาระหนี้ได้
2.2.2 เจ้าหนี้มีประกัน
เจ้าหนี้มีประกันนั้น มาตรา 6 บัญญัตินิยามไว้ว่า "เจ้าหนี้มีประกัน" หมายความว่า
เจ้ าหนี้ ผู้ มีสิ ท ธิเหนื อทรัพ ย์ สิ น ของลู กหนี้ในทางจานอง จาน า หรือสิ ท ธิยึดหน่ว ง หรือเจ้าหนี้ผู้ มี
บุ ริ มสิ ท ธิที่ บั งคั บ ได้ ท านองเดีย วกั บผู้ รับ จาน า” ซึ่งเจ้าหนี้ ดังกล่ าวอาจใช้ สิ ท ธิที่ จะบังคับ เอากั บ
หลักประกันซึ่งลูกหนี้ให้ไว้ก่อนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เพียงแต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ตรวจดูทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามมาตรา 95 หรือ อาจเลือกใช้สิทธิขอรับชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่มาตรา
96 กาหนดไว้ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้มีประกันเลือกใช้สิทธิตามมาตรา 96 แล้วย่อมหมดสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินที่เป็นประกันตามมาตรา 95 นอกจากนี้ การขอใช้สิทธิตามมาตรา 96 จะต้องขอรับชาระ
3 ปรีชา พานิชวงศ์, คำอธิบ ำยกฎหมำยล้ม มละลำย กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลล้มละลำย และวิธีพิ จำรณำคดี

ล้มละลำย และกฎหมำยล้มละลำยว่ำด้วยกำรฟื้นฟูกิจำรของลูกหนี้, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2545, น.
297.
4 คาพิพากษาฎีกาที่ 2999/2531 การที่จาเลยติดต่อทางธุรกิจกับผู้ร้องซึ่งเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่า นายศุกร์สันต์ เตชะ
ธาดากุล ตลอดมา และชื่อนี้จาเลยได้เปลี่ยนมาจากชื่อเดิมว่านายฉ่งคี้ แซ่แต้ เมื่อประมาณ 20 ปี มาแล้ว จึงเป็นการยากที่ผู้ร้องจะรู้จัก
ชื่อเดิมของจาเลยได้ดังนั้น คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็ดี การโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็ดีที่ได้กระทาในชื่อของจาเลยว่านายฉ่งคี้ แซ่แต้ แต่
เพียงชื่อเดียวผู้ร้องย่อมไม่อาจทราบได้ว่านายศุกร์สันต์ ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์นั้นแล้วถือว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษที่ผู้ร้องไม่อาจยื่นคาขอรับชาระหนี้ภายในกาหนด 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
จาเลยเด็ดขาดได้ และถือว่าเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นคาขอขยายระยะเวลาหลังจากสิ้นระยะเวลาแล้วได้ แต่ผู้ร้อง
จะต้องยื่นคาขอขยายระยะเวลาเสียภายในเวลาอันสมควรที่ผู้ร้องอาจยื่นได้หลังจากที่ทราบเรื่องจาเลยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
แล้ว การที่ผู้ร้องยื่นคาขอรับชาระหนี้หลังจากทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์จาเลยเด็ดขาดแล้วหลายเดือน โดยมิได้ขอขยายระยะเวลาตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ก่อนแล้วจึงมาขอ
ขยายระยะเวลา ผู้ร้องย่อมไม่อาจขอให้ขยายระยะเวลาได้
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หนี้ที่มีประกันทั้งหมดมิใช่จะขอใช้แต่เพียงบางส่วนแล้วนาหนี้ที่มีประกันส่วนที่เหลือมาใช้สิทธิตาม
มาตรา 95 ได้ 5 ในกรณีที่หนี้มีประกันท่วมราคาทรัพย์สินแล้ว เจ้าหนี้มีประกันที่ไม่ได้ยื่นขอรับชาระ
หนี้เข้ามาในคดีล้มละลายจะไม่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ส่วนที่เกินกว่าราคาทรัพย์ได้ เนื่องจากหนี้ในส่วน
ดังกล่าวถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีประกันนั่นเอง เช่นนี้ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ให้
สิทธิเจ้าหนี้มีประกันที่จะเข้ามาในกระบวนล้มละลายหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่เจ้าหนี้ มีประกันต้องการ
ยื่นขอรับชาระหนี้นั้น มาตรา 96 ได้บัญญัติให้เจ้าหนี้สามารถเลือกวิธีขอรับชาระหนี้ได้ 4 ประการ
ตามมาตรา 96 (1) ถึง (4) ภายในกาหนดระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์โฆษณา
ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาดตามมาตรา 91 ด้ ว ย ซึ่ ง การยื่ น ขอรั บ ช าระหนี้ ต ามมาตรา 96 มี
รายละเอียดดังนี้
(1) สละหลักประกันเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทุกราย การทาเช่นนี้จะทาให้เจ้าหนี้มี
ประกันกลายเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันไปในที่สุด ดังนั้น เมื่อเจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ไม่ มีประกันแล้ว
ต้องยื่นขอรับชาระหนี้เต็มจานวน ตามมาตรา 91
(2) บังคับหลักประกันด้วยตนเอง หากได้เงินไม่พอชาระหนี้จึงยื่นขอรับชาระหนี้
ตามจานวนหนี้ที่ขาด
(3) ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกัน
(4) ตีราคาทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และขอรับชาระหนี้ที่ขาด การตีราคาทรัพย์นี้
เจ้าหนี้จะต้องตีราคาให้เหมาะสมด้วย เนื่องจากหากตีราคาสูงไปเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะปล่อย
ทรัพย์สินนั้นให้ตกแก่เจ้าหนี้ ซึ่งทาให้เจ้าหนี้จะเสียประโยชน์จากการขอรับชาระหนี้ในส่วนต่างได้
ในทางตรงข้ามหากเจ้าหนี้ตีราคาทรัพย์ สินต่าเกินไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจใช้สิทธิไถ่ถอน
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นเพื่อนามารวมเป็นกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ ทั้งนี้ การไถ่ถอน หรือ
การปล่ อยให้ ท รั พ ย์ ห ลุ ดเป็ น ของเจ้ าหนี้ เจ้าพนั กงานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์แ ละเจ้าหนี้ อาจตกลงวิธีข าย
ทรั พย์ สิ น ซึ่งเป็ น หลั ก ประกัน ได้ แต่ห ากตกลงกัน ไม่ได้ แล้ วจะเจ้าพนั กงานพิ ทักษ์ ทรัพ ย์ต้องขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวโดยไม่ให้เสียหายแก่เจ้าหนี้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น การใช้สิทฺธิไถ่ถอน หรือ
การตกลงขายที่กล่าวมานั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องแจ้งให้ เจ้าหนี้ทราบภายใน 4 เดือน
นั บ แต่ วั น ที่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ หากเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ไม่ แ จ้ งให้ เจ้ า หนี้ ท ราบภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ย่อมถือว่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้ตามราคาที่
ตีมา และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมไม่อาจไถ่ถอน หรือขายทรัพย์สินนั้นได้อีก6

5

สมชัย ทีฆาอุตมากร, พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี
พิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกาหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์พลสยามพ
ริ้นติ้ง, 2555), น.95.
6 วิชา มหาคุณ ,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 237 – 238.
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อนึ่ง แม้เจ้าหนี้มีประกันจะมีสิทธิที่จะได้รับชาหนี้ตามมาตรา 95 และ มาตรา 96
ก็ตาม ในการขอรับ ชาระหนี้ เจ้าหนี้มีประกันต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยว่าตนเป็น
เจ้าหนี้มีประกันด้วย ตามมาตรา 97 มิเช่นนั้น เจ้าหนี้ดังกล่าวจะหมดสิทธิเป็นเจ้าหนี้มีประกัน และมี
ฐานะเป็น เพีย งเจ้าหนี้ ไม่มีป ระกันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าการที่ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ เป็ น ไปโดยผิ ดหลง โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเปรียบเจ้าหนี้คนอื่นๆ ศาลอาจอนุ ญ าตให้ แก้ไข
ความบกพร่องนั้นได้ โดยใช้วิธีตามมาตรา 96 และหากเจ้าหนี้คนดังกล่ าวได้รับชาระหนี้ไปบ้างแล้ว
ศาลจะกาหนดให้คืนส่วนแบ่งดังกล่าว และอาจสั่งประการใดๆตามที่เห็นสมควร7
2.2.3 ลูกหนี้ร่วม และผู้ค้าประกัน
นอกจากพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จะบัญญัติให้ เจ้าหนี้ปัจจุบัน
ของลูกหนี้สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แล้ว ยังบัญญัติให้ ผู้ที่ “อาจจะ
เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ในอนาคต” กล่าวคือ ลูกหนี้ร่วม และผู้ค้าประกัน (หมายความรวมถึงผู้ค้า
ประกันร่วม หรือผู้ที่อยู่ในลักษณะเดียวกัน) สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ ตามมาตรา 101 แม้ว่าจะ
ยังไม่ได้เข้าใช้หนี้แก่เจ้าหนี้อันทาให้ตนเกิดสิทธิไล่เบี้ยต่อลูกหนี้ก็ตาม
ในกรณีลูกหนี้ร่วมจะขอรับชาระหนี้ได้โดยการเข้ารับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 229 (3) ซึ่งบัญญัติว่า การรับช่วงสิทธิย่อมมีขึ้นได้ในกรณีที่บุคคลซึ่งมีความ
ผูกพันร่วมกับผู้อื่น หรือเพื่อผู้อื่นในอันที่จะต้องใช้หนี้ มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้น และการเข้า
ใช้หนี้นั้น ดังนั้น การขอรับชาระหนี้ของลูกหนี้ร่วมจะเป็นการขอรับชาระหนี้ในหนี้ที่จะขึ้นในอนาคต
ของตนได้ อย่างไรก็ตามสิทธิที่ลูกหนี้ร่วมรับช่วงสิทธิมานั้นหากไม่ตกลงกันไว้ลูกหนี้ร่วมย่อมต้องรับ
ผิดคนละเท่าๆกัน หรือหากตกลงกันไว้ก็ให้บังคับตามข้อตกลงนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 296 เช่นนี้ การขอรับชาระหนี้ของลูกหนี้ร่วมจึงขอรับชาระหนี้ได้ตามส่วนที่ตนต้อง
รับผิดเท่านั้น
สาหรับกรณีผู้ค้าประกันนั้น หมายความรวมถึง ผู้ค้าประกันร่วม และ บุคคลผู้ต้อง
รับผิดในลักษณะเดียวกับผู้ค้าประกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้อาวัลตั๋วเงิน ผู้สลักหลังตั๋วเงิน ผู้รับรองตั๋วเงิน
หรือธนาคารที่จดรับรู้เช็ค เป็นต้น การขอรับชาระหนี้ของผู้ค้าประกันจะแตกต่างจากการขอรับชาระ
หนี้ ข องลู ก หนี้ ร่ ว ม เนื่ อ งจากโดยหลั ก แล้ ว ผู้ ค้ าประกั น มิ ไ ด้ เป็ น ลู ก หนี้ ร่ว มร่ว มกั บ ลู ก หนี้ ดั งนั้ น
ผู้ค้าประกันจึงสามารถขอรับชาระหนี้ได้เต็มจานวนไม่ใช่แค่เพียงตามส่วนดังเช่นกรณีลูกหนี้ร่วม
ทั้งนี้ หากเจ้ าหนี้ได้ใช้สิ ท ธิยื่น ขอรับช าระหนี้ ไว้เต็มจานวนแล้ ว ลู กหนี้ ร่ว มหรือ
ผู้ค้าประกันจะไม่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้อีก
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การจ่ า ยเงิ น ส่ ว นเฉลี่ ย ของลู ก หนี้ ร่ ว มและผู้ ค้ าประกั น ในทางปฏิ บั ติ พ บว่ า
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะยังไม่จ่ายส่วนเฉลี่ยดังกล่าว จนกว่าลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้าประกันจะได้เข้า
ใช้หนี้ต่อเจ้าหนี้แล้ว8
2.2.4 ผู้ ที่ ได้ รั บ ความเสี ยหาย ตามมาตรา 109 (3) มาตรา 115 และมาตรา
112
นอกจากนี้ผู้ได้รับความเสียหายจากการที่ทรัพย์สินของตนถูกยึด กล่าวคือ บุคคลที่
ให้ทรัพย์สินของตนแก่ลูกหนี้จัดการจนอาจทาให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
มาตรา 109 (3) บุ ค คลที่ ได้รั บ ความเสี ย หายจากการเพิ กถอนนิ ติกรรมการให้ เปรียบเจ้าหนี้ตาม
มาตรา 115 ผู้ได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือปฏิเสธ
สัญญา ได้แก่ กรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คิดว่าทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญาของลูกหนี้มีภาระ
เกินสมควร ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี อานาจไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสัญญานั้นๆได้ตามมาตรา
122 บุคคลดังกล่าวสามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากเวลาที่สามารถยื่น
ขอรับชาระหนี้ได้ตามมาตรา 92
หากในขณะที่ มีค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์เด็ด ขาดนั้ น ลู กหนี้ มีค ดี แ พ่ ง อัน เกี่ย วข้องกั บ
ทรัพย์สินอยู่ในระหว่างพิจารณาและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าสู้คดีแทนลูกหนี้แล้วแพ้ คดี ตาม
มาตรา 93 เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาดังกล่าวสามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับ
แต่คดีถึงที่สุด
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ข อประนอมหนี้ ก่ อ นการล้ ม ละลาย ตามมาตรา 60
วรรคท้ าย และการประนอมหนี้ ห ลั งล้ มละลายตามมาตรา 63 เจ้าหนี้ ส ามารถขอรับช าระหนี้ ได้
ภายในระยะเวลา 2 เดือน นั บ แต่วันที่ ศาลเห็ นชอบด้ วยกั บการประนอมหนี้ นั้ น หรือยื่น ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคาพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือกรณีที่ศาลมี
คาสั่งเพิกถอนการปลดจากการล้มละลาย ตามมาตรา 81 เจ้าหนี้สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ที่ลูกหนี้
ได้ทาขึ้นภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งปลดจากการล้มละลาย โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นขอรับชาระหนี้ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน นับแต่มีการโฆษณาคาสั่งเพิกถอนคาสั่งปลดจากการล้มละลายนั้น
เมื่อเจ้าหนี้ได้ยื่นขอรับชาระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกเจ้าหนี้ และ
ลู ก หนี้ ม าตรวจค าขอรั บ ช าระหนี้ นั้ น ว่ามี ต่ อ กั น จริ งหรือ ไม่ และจานวนเท่ าไร เมื่ อ เจ้าพนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ตรวจคาขอรับชาระหนี้ แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ทาความเห็นว่าหนี้นั้น
สมควรอนุญาตให้ได้รับชาระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และเมื่อศาลได้รับความเห็นของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์แล้ว ศาลจะพิจารณาสานวนพร้อมความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วมีคาสั่ง
ตามมาตรา 106 และมาตรา 107
8
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3. การขอรั บ ช าระหนี้ ต ามกฎหมายต่ า งประเทศและแนวทางการร่ า งกฎหมาย
ล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่ า งกฎหมายของคณะกรรมาธิ ก ารแห่ ง สหประชาติ ว่ า ด้ ว ย
ก ฎ ห ม า ย ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ ( The United Nations Commission on
International Trade Law - UNCITRAL)9
ตามคาแนะนาของ UNCITRAL ในเรื่องการขอรับชาระหนี้นั้นกฎหมายล้มละลายของนานา
ประเทศควร
(1) กฎหมายล้มละลายควรกาหนดให้หนี้ที่ขอรับชาระหนี้ได้นั้นมีทั้งหนี้ที่สามารถกาหนด
จานวนได้แน่นอน และหนี้ที่ไม่สามารถกาหนดจานวนได้แน่นอนด้วย นอกจากนี้ควรให้รวมถึงหนี้ที่
เกิดขึ้นจากการกระทาหรือละเว้นการกระทาของลูกหนี้ก่อนมีการเริ่มดาเนินกระบวนการล้มละลาย
ด้วย
(2) กฎหมายล้ มละลายควรสร้างขั้นตอนในการยื่น ขอรับ ช าระหนี้ ให้ น้อยที่ สุ ด ควรเปิ ด
ช่องทางในการยื่นขอรับชาระหนี้ให้มีความหลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ และทางอิ เล็กทรอนิกส์
เป็นต้น ระยะเวลาการขอรับชาระหนี้ควรกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดเอาไว้ด้วย แต่ระยะเวลามากน้อย
เท่าใด ควรเป็นไปตามแนวความคิดของประเทศที่นาไปปรับใช้ อนึ่ง ในกรณีที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชาระ
หนี้ไม่ทันตามกาหนดระยะเวลา ควรกาหนดให้เจ้าหนี้ดังกล่าวสามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้โดยต้อง
แสดงเหตุผลถึงการที่ตนไม่อาจยื่นขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลา หรือระยะเวลาที่กาหนด
เป็นอุปสรรคต่อเจ้าหนี้อย่างร้ายแรงได้
(3) กฎหมายล้มละลายไม่ควรบัญญัติให้หนี้ทุกกรณีต้องเข้ารับการพิสูจน์ทุกกรณีไป ในกรณี
ที่หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่มีข้อพิพาท กฎหมายอาจบัญญัติให้มีการยอมรับหนี้ที่ไม่มีข้อพิพาทนั้น โดย
อ้างอิงไว้ในบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ และหนี้ที่ขอชาระซึ่ งลูกหนี้เป็นผู้จัดทาขึ้น ทั้งนี้อาจให้ผู้แทนในคดี
ล้มละลายกาหนดให้เจ้าหนี้ต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับความมีอยู่ในหนี้ของตนมาให้แก่ผู้แทนล้มละลาย
(4) การกาหนดมาตรการสาหรับหนี้ที่มีประกัน กฎหมายล้มละลายควรบัญญัติเลือกว่าจะ
กาหนดให้เจ้าหนี้มีประกันต้องยื่นขอรับชาระหนี้หรือไม่ โดยควรกาหนดให้เจ้าหนี้ในลาดับเดียวกันมี
สิทธิที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องพิจารณาว่าเจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศ
(5) ในกรณีที่หนี้ดังกล่าวระบุสกุลเงินไว้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ กฎหมายล้มละลายควร
กาหนดถึงวันที่แปลงสกุลเงิน สถานการณ์ที่จะต้องแปลงค่าสกุลเงิน และเหตุผลที่จะต้องแปลงค่า
สกุลเงินเอาไว้ด้วย
9
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(6) การยอมรับหรือการปฏิเสธหนี้ที่ขอรับชาระหนี้ นั้น กฎหมายล้มละลายควรกาหนดให้
ผู้แทนในคดีล้มละลายสามารถยอมรับหรือปฏิเสธหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หากมีการยอมรับหรือ
ปฏิเสธหนี้บางส่วนแล้ว ควรจะต้องจัดให้มีการชี้แจงเหตุผลให้แก่เจ้าหนี้ทราบด้วย
(7) กฎหมายล้ ม ละลายควรบั ญ ญั ติ ให้ มี ก ารยอมรับ หนี้ ไม่ อ าจก าหนดมู ล ค่ าได้ เป็ น การ
ชั่วคราว โดยจัดให้ผู้แทนในคดีล้มละลายเป็นผู้ประเมิน
(8) การประเมิ น มู ล ค่ า ของหนี้ ที่ มี ป ระกั น กฎหมายล้ ม ละลายควรระบุ ให้ ผู้ แ ทนในคดี
ล้มละลายสามารถกาหนดได้ว่าหนี้ใดเป็นหนี้มีประกันและหนี้ใดเป็นหนี้ที่ไม่มีประกัน
(9) การโต้แย้งหนี้ กฎหมายล้มละลายควรกาหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถโต้แย้งหนี้ที่ได้ยื่น
ขอรับชาระหนี้ไว้ไม่ว่าจะก่อนที่หรือภายหลังจะมีการยอมรับหนี้นั้น โดยกาหนดให้สามารถมีก ารร้อง
ขอให้ทบทวนหนี้ดังกล่าวได้
(10) ในกรณีที่เจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชาระหนี้นั้นเป็นบุคคลทีเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ และหนี้ดังกล่าว
ถูกปฏิเสธ กฎหมายล้มละลายควรกาหนดให้บุคคลดังกล่าวสามารถร้องขอให้มีการทบทวนคาตัดสิน
ดังกล่าวได้ โดยกาหนดระยะเวลาที่เจ้าหนี้ดังกล่าวจะต้องมีคาร้องขอภายหลังที่มีการโฆษณาแจ้งคา
ตัดสินนั้น
(11) กฎหมายล้ มละลายควรกาหนดให้ ผู้แทนในคดีล้มละลายมีอานาจยอมรับหนี้ที่มีข้อ
พิพาทไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอคาตัดสินของศาล
(12) กฎหมายล้ ม ละลายควรก าหนดถึ ง ผลของการยอมรั บ ค าขอรั บ ช าระหนี้ รวมถึ ง
ผลกระทบของการไม่ ยื่ น ขอรั บ ช าระหนี้ ในเรื่อ งการเข้ า ร่ ว มกระบวนการพิ จ ารณา การพิ สู จ น์
ข้อเท็จจริงในคดี การออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ รวมถึงการอนุมัติแผน การกาหนดลาดับในการ
ขอรับชาระหนี้ การกาหนดจานวนหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียง และการอนุญาตให้เจ้าหนี้เข้าร่วมใน
การจัดจาหน่ายทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีที่มีการยอมรับหนี้ที่ขอยื่นชาระไว้เป็นการชั่วคราว
(13) กฎหมายล้มละลายควรกาหนดวิธีการปฏิบัติสาหรับหนี้ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเป็น
พิเศษกับลูกหนี้ให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เหมาะสม เช่น สิทธิในการออกเสียงของบุคคลดังกล่าว
อาจเป็นไปอย่างจากัด จานวนหนี้ของบุคคลดังกล่าวอาจจะกาหนดให้น้อยลง และอาจจัดลาดับหนี้
ดังกล่าวให้อยู่ในลาดับรองลงไป

3.2 กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่น
กฎหมายล้ ม ละลายของประเทศญี่ ปุ่ น มิ ได้ รวมเป็ น ฉบั บ เดี ย วกั น ดั งเช่ น ของกฎหมาย
ล้มละลายไทย แต่จะบัญญัติแยกเป็นฉบับๆไป ได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย (The Bankruptcy
Code) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารฟื้ น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท (The Corporate Reorganization Law)
พระราชบัญญัติการประนอมหนี้ (The Civil Reconstruction Law) และ ประมวลกฎหมายพาณิชย์

Final Report 242
บทที่ 9 การขอรับชาระหนี้
(The Commercial Code) ซึ่งกฎหมายทั้ง 4 ฉบับนี้ รวมกันเป็นกฎหมายล้มละลายของญี่ปุ่น (The
Insolvency Laws)10
ในเรื่องการขอรับชาระหนี้ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ได้แก่ ศาล เนื่องจากการดาเนินกระบวนการ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ศาลจะเป็นผู้มีอานาจตัดสิน หรือวินิจฉัยชี้ขาด ประเด็นต่างๆ เนื่องจากศาลเป็น
สถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุด
3.2.1 หนี้ที่สามารถขอรับชาระหนี้ได้ในคดีมละลาย
กฎมายล้มละลายญี่ปุ่น The Bankruptcy Act 2004 ได้กาหนดลักษณะของหนี้ที่
สามารถขอรับชาระหนี้เช่นเดียวกับนานาประเทศ ซึ่งหนี้ดังกล่าวกฎหมายล้มละลายญี่ปุ่น เรียกว่า
สิทธิเรียกร้องในคดีล้มละลาย (Claim in Bankruptcy) สิทธิเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่ มต้น
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ซึ่งไม่ใช่สิทธิเรียกร้องในคดีล้มละลาย 11 โดยเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวสามารถยื่น ขอรับ ชาระหนี้ในคดีล้มละลายได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นได้
กาหนดให้ห นี้ ประการที่ แม้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เริ่มต้นกระบวนพิจารณาในคดี ล้มละลายแล้ว
เจ้าหนี้ในสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก็สามารถได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ เสมือนเป็น
สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ได้แก่12
(1) สิทธิเรียกร้องในดอกเบี้ย
(2) สิทธิเรียกร้องในค่าปรับ หรือเงินเพิ่มในหนี้ภาษีอากร
(3) สิทธิเรียกร้องในค่าปรับในทางอาญา และในทางปกครอง
นอกจากนี้ กฎหมายล้ มละลายญี่ ปุ่ น ยังก าหนดรับ รองให้ ห นี้ บ างประเภทแม้จ ะ
เกิดขึ้นภายหลังการเริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย สิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวไม่จาต้องยื่น
ขอรับชาระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลาย ซึ่งสิทธิเรียกร้องเช่นนั้น ได้แก่
(1) สิทธิเรียกร้องในหนี้ภาษีอากรที่ถึงกาหนดช าระภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อน
เริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย13
(2) สิ ท ธิเรี ย กร้ อ งในหนี้ ค่ าจ้ างที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในระยะเลา 3 เดื อ น ก่ อ น เริ่ม ต้ น
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย14
3.2.2 กระบวนการยื่นขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
เมื่อศาลมีคาสั่งเริ่มต้น กระบวนล้มละลายแล้ว ศาลต้องจัดให้มีการประกาศคาสั่ง
ดังกล่าวสู่สาธารณะ ทรัสตีตามกฎหมายล้มละลาย เจ้าหนี้ และบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของ
10

Satoshi Okishi, Naoki Otani, Overview of The Insolvency Laws of Japan, Nishimura & Asahi ,
http://www.jurists.co.jp/en/topics/others_4007.html, 12 November 2014.
11 The Bankruptcy Act 2004 Article 1.
12 The Bankruptcy Act 2004 Article 97.
13 The Bankruptcy Act 2004 Article 148.
14 The Bankruptcy Act 2004 Article 149.
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ลูกหนี้ด้วย15 ในส่วนของเจ้าหนี้ที่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้มีความคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติ
ล้ มละลายพุ ทธศั กราช 2483 ของไทย และกฎหมายล้ ม ละลายอังกฤษ กล่ าวคื อ เจ้าหนี้ ในสิ ท ธิ
เรียกร้องในคดีล้มละลายเท่านั้นที่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ล้มละลายได้
และ หากไม่ยื่นขอรับชาระหนี้เข้ามาในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ย่อมเสียสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้จาก
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยระยะเวลาในการยื่นขอรับชาระหนี้นั้น กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นไม่ได้
กาหนดระยะเวลาเอาไว้ตายตัว ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกาหนดเอง และแจ้งให้
เจ้าหนี้ทราบภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหนี้ดังกล่าวไม่สามารถยื่นขอชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่
ศาลกาหนด เจ้าหนี้อาจยื่นขอรับชาระหนี้ได้ภายใน 1 เดือนหลังจากที่ระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง 16
โดยต้องกล่าวอ้างถึงเหตุที่ไม่สามารถขอรับชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ ซึ่งจะต้องไม่ได้เกิด
จากความผิดของเจ้าหนี้เอง ระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถขยายออกไปได้อีก 17 หากเจ้าหนี้ไม่ยื่น
ขอรับชาระหนี้ในครั้งนี้ ก็ไม่สามารถที่จะยื่นขอรับชาระหนี้ได้อีกต่อไป
ในกรณี เจ้ า หนี้ ในสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ที่ เริ่ ม ต้ น กระบวนพิ จ ารณาคดี
ล้มละลายซึ่งกฎหมายล้มละลาย ให้ถือเสมือนว่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นกระบวน
พิจารณาคดีล้มละลายที่กฎหมายล้มละลาย เจ้าหนี้อาจยื่นขอรับชาระหนี้ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่สิทธิเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นก็ได้18
ในกรณีที่เจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ในสิท ธิเรียกร้องที่มีประกัน ซึ่งได้แก่ เจ้าหนี้ใน
สิ ท ธิ บุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศษ (Special Preference Right) สิ ท ธิ จ าน า (Right of Pledge) สิ ท ธิ จ านอง
(Hypothec) เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย สิทธิ
ยึดหน่วงตามประมวลกฎมายแพ่งละพาณิชย์ (The Commercial Code) หรือกฎหมายบริษัท The
Company Act) ที่มีอยู่ก่อนเริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มลาย ให้ถือว่าเป็นบุริมสิทธิพิเศษเหนือ
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ในลาดับถัดจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และ เจ้าหนี้บุริมสิทธิตามกฎหมายอื่น19
โดยหลั ก แล้ ว เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น สามารถบั ง คั บ เอากั บ หลั ก ประกั น ที่ ต นถื อ อยู่ ได้
โดยไม่จาเป็นต้องยื่นขอรับชาระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลาย 20แต่ทั้งนี้หากเจ้าหนี้มีประกันประสงค์จะ
ยื่นขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นก็ได้บัญญัติวิธีการขอรับชาระหนี้จาก
กองทรัพย์สินของลูกหนี้สาหรับเจ้าหนี้มีประกันไว้เช่นกัน โดยอนุญาตให้เฉพาะสิทธิเรียกร้องที่เกิน
มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่านั้นที่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้
15

The Bankruptcy Act 2004 Article 32 (3).
The Bankruptcy Act 2004 Article 112(1).
17 The Bankruptcy Act 2004 Article 112 (2).
18 The Bankruptcy Act 2004 Article 137.
19 The Bankruptcy Act 2004 Article 66.
20 The Bankruptcy Act 2004 Article 65.
16
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สาหรับ รายละเอียดของสิทธิเรียกร้องที่ยื่นขอรับชาระหนี้นั้น เจ้าหนี้จะต้ องระบุ
รายละเอีย ดเป็ น ไปตามข้อบั งคับ ของศาลฎีกา (The Rule of the Supreme Court) นอกจากนี้
เจ้ าหนี้ ยั งต้องระบุ จ านวนหนี้ และความเป็นมาของหนี้ ระบุว่าหนี้นั้นเป็ นหนี้บุริมสิ ทธิ หรือหนี้
ด้อยสิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ส่วนแบ่งจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น เจ้าหนี้ ไม่อาจได้รับชาระจนครบ
จานวน เจ้าหนี้ต้องระบุว่าตนประสงค์จะรับชาระหนี้เป็นจานวนเท่าใด ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้มี
ประกัน เจ้าหนี้จะต้องระบุทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และระบุจานวนสิทธิรียกร้องที่ไม่สามารถ
ได้รับชาระหนี้จากการบังคับเอากับทรัพย์ที่เป็นหลักประกันด้วย21
การยื่ น ขอรั บ ช าระหนี้ ก ฎหมาล้ ม ละลายญี่ ปุ่ น ผู้ มี อ านาจยอมรั บ หรื อ ปฏิ เสธ
คาขอรับ ช าระหนี้ ตามคาเสนอของผู้ จัดการทรัพย์สิน และ คาคัดค้านของผู้มีส่ วนได้เสียในสิท ธิ
เรียกร้องนั้ นได้แก่ เจ้าหนี้ รายอื่นๆ และลูกหนี้ กล่าวคือ ศาล เนื่องจากศาลเป็นองค์กรที่มีความ
น่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากประชาชน22
ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องทาการสอบสวนหาความจริงเกี่ยวกับหนี้ที่ขอชาระ และ
ทาคาเสนอต่อศาลว่าสมควรจะยอมรับหรือปฏิเสธสิทธิเรียกร้องนั้นหรือไม่ภายในระยะเวลาที่ศาล
กาหนด หากไม่ทาภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นจะถือว่าสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวผู้จัดการทรัพ ย์สิ นได้เสนอให้ศาลยอมรับให้ สิทธิเรียกร้องนั้นสามารถขอรับช าระหนี้ได้23
สาหรับรายละเอียดในการทาความเห็นของผู้จัดการทรัพย์สิน ต้องระบุ จานวนหนี้ที่ขออนุญาตให้รับ
ชาระหนี้ ระบุว่าเป็น หนี้บุริมสิทธิ (ถ้ามี) ระบุ ว่าเป็นหนี้ด้อยสิทธิ (ถ้ามี) และจานวนหนี้ที่อาจได้รับ
ชาระจากการบังคับชาระหนี้จากทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
ในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่นๆ หรือ ลูกหนี้ไม่พอใจการสอบสวนของผู้จัดการทรัพย์สิน
สามารถยื่นคาคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลภายในระยะเวลาสอบสวนที่ศาลกาหนด24
เมื่ อ ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ได้ ยื่ น ค าเสนอแก่ ศ าลแล้ ว ศาลจะท าการไต่ ส วนว่ าสิ ท ธิ
เรีย กร้องดังกล่าวนั้ น จะได้รับ ชาระหนี้ตามกฎหมายล้มละลายหรือไม่ ซึ่งผู้จัดการทรัพย์สิ น และ
ลู กหนี้ จ ะต้องไปศาลในวัน ที่ ศาลไต่ส วน หากลู กหนี้ไม่ไปศาลในวันดังกล่ าว ลู กหนี้จะต้องยื่นค า
คัดค้านในกรณีที่มีการยื่นคาคัดค้านคาเสนอของผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้คัดค้านดังกล่าวจะไปศาลในวัน
ไต่สวนสิทธิเรียกร้องได้ ลูกหนี้จะต้องทาคาคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลภายในระยะเวลา 1
สัปดาห์ โดยระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถย่นหรือขยายได้25

21

The Bankruptcy Act 2004 Article 111.
The Bankruptcy Act 2004 Article 116.
23 The Bankruptcy Act 2004 Article 117.
24 The Bankruptcy Act 2004 Article 118.
25 The Bankruptcy Act 2004 Article 123.
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เมื่อศาลพิจารณาว่าสิทธิเรีย กร้องใดควรสามารถขอรับชาระหนี้จากกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ได้ หากไม่มีเจ้าหนี้รายใด หรือลูกหนี้คัดค้านแล้วให้คาตัดสินของศาลเป็นที่สุด 26 แต่หาก
บุคคลดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับคาตัดสินของศาลจะต้องยื่นคาคัดค้านต่อศาลภายในระยะเวลา 1 เดือน
หลังจากพ้นกาหนดการสอบสวนคาขอรับ ชาระหนี้ 27 เมื่อศาลพิจารณาไต่สวนแล้วไม่ว่าผลจะเป็น
เช่นไร ผู้จัดการทรัพย์สินจะแจ้งผลไว้ในบัญชีเจ้าหนี้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดและมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทุกราย28

3.3 กฎหมายล้มละลายอังกฤษ
การบังคับชาระหนี้ของเจ้าหนี้นั้น โดยปกติแล้วเจ้าหนี้จะสามารถฟ้องร้องบังคับชาระหนี้ได้ก็
ต่อเมื่อหนี้ดังกล่าวถึงกาหนดชาระแล้ว แต่ทั้งนี้ หากลูกหนี้มี หนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว ในกรณีที่ศาลมีคา
พิ พ ากษาให้ เจ้ าหนี้ ช นะคดี ในกรณี ป กติ เจ้ าหนี้ ส ามารถที่ จะบั งคั บ คดี ได้ แต่ ห ากลู ก หนี้ ต้ อ งค า
พิพากษาให้ล้มละลายแล้ว สิทธิบังคับคดีตามคาพิพากษาของเจ้าหนี้จ ะถูกเปลี่ยนมาเป็นสิทธิในการ
ขอพิ สู จ น์ ห นี้ ต ามกฎหมายล้ ม ละลาย (Personal right are converted into right of proof)29
ทันที ซึ่งหากเจ้าหนี้ประสงค์จะได้รับชาระหนี้เจ้าหนี้จะต้องยื่นขอพิสูจน์หนี้ต่อทรัสตี เพื่อให้ทรัสตี
พิจารณาว่าหนี้ของตนสามารถที่จะได้รับชาระหนี้ได้หรือไม่ และหากสามารถขอรับชาระหนี้ได้จะ
ได้รับ ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การแบ่งปันทรัพย์สินต่อไป โดยการขอพิสูจน์เจ้าหนี้
จะต้ อ งแนบเอกสารซึ่ ง เกี่ ย วกั บ หนี้ ดั งกล่ า วด้ ว ย 30 และหากหนี้ ดั งกล่ า วได้ รั บ การยอมรั บ แล้ ว
กฎหมายล้มละลายจะทาการจัดแบ่งประเภทของเจ้ าหนี้เพื่อรับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
ต่อไปตามสัดส่วนแห่งหนี้ และให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ต่อไป
3.3.1 เจ้าหนี้ที่สามารถยื่นขอพิสูจน์หนี้ได้
(1) เจ้าหนี้มีประกัน
กฎหมายล้ ม ละลายอั ง กฤษก าหนดให้ เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น (Secured Creditor)
หมายถึ ง เจ้ าหนี้ ที่ มี สิ ท ธิเหนื อ ทรัพ ย์สิ น ที่ เป็ น หลั ก ประกั น ของลู ก หนี้ ในลั ก ษณะจ านอง จาน า
บุริมสิทธิ และหลักประกันอื่น31
ประเภทของหลักประกันนั้นสามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลักประกัน
เฉพาะเจาะจง (Fixed Security) กล่าวคือ หลักประกั นที่ทาให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันนั้นตก
เป็นหลักประกันในทันทีที่มีการตกลงทาสัญญากัน โดยสามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าทรัพย์ใดเป็น
26

The Bankruptcy Act 2004 Article 124.
The Bankruptcy Act 2004 Article 125.
28 The Bankruptcy Act 2004 Article 131.
29 Roy Goode, Commercial Law R.M. Goode, (Middlesex : Penquin, 1982), p.899.
30 The Insolvency Rule 1986 R. 6.96.
31 The Insolvency Act 1986 Section 248.
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ทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกัน และ หลักประกันลอย (Floating Security) กล่าวคือ หลักประกันที่ยังไม่
อาจระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าทรัพย์ใดเป็น ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในขณะที่ทาสัญญา เพียงแต่ระบุ
เพียงกลุ่ม หรือ ประเภทของทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น โดยทรัพย์สินกังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
จนว่าจะมีเหตุการณ์ทีระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น เมื่อนั้นสิทธิในหลักประกันจะแปลงสภาพจากทรัพย์สิน
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง เป็นเฉพาะเจาะจงเกาะติดกับตัวทรัพย์ที่เป็นกลุ่ม หรือประเภทที่มีอยู่ในขณะนั้น
และที่ลูกหนี้ได้รับมาภายหลัง
โดยหลักแล้วเจ้าหนี้มีประกันไม่จาต้องยื่นขอพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย เนื่องจาก
เจ้าหนี้มีประกันมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นหลักประกัน และมีสิทธิบั งคับชาระหนี้เอากับ
หลักประกันดังกล่าวได้ โดยกฎหมายล้มละลายจะไม่เข้าไปลิ ดรอนสิทธิของเจ้าหนี้มีประกัน 32 แต่
ทั้งนี้ กฎหมายล้มละลายของอังกฤษยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้มีประกันเข้ามาขอแบ่งปันทรัพย์สินในคดี
ล้มละลายได้ โดยให้สิทธิเจ้าหนี้มีประกันเลือกว่าจะเข้ามาในคดี ล้มละลายหรือไม่ก็ได้ หากเจ้าหนี้มี
ประกันประสงค์จะเข้ามาในคดีล้มละลาย ก็จะต้องยื่นขอพิสูจน์หนี้ และต้องแจ้งต่อผู้จัดการทรัพย์สิน
ด้วยว่าตนเป็ น เจ้ าหนี้ มีป ระกัน หากไม่แจ้ง ต่อผู้ จัดการทรัพย์สิ น แล้ว กาหนดให้ เจ้าหนี้ต้องสละ
หลักประกันเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย เว้นแต่ ศาลจะผ่อนปรนให้เพราะเห็นว่าการที่เจ้าหนี้
ไม่แจ้งว่าตนเป็นเจ้าหนี้มีประกันนั้นเพราะความผิดหลงโดยสุจริต เช่นนี้ ศาลอาจสั่งให้เจ้าหนี้ยื่นขอ
พิสูจน์หนี้ใหม่อีกครั้งหรือไม่ก็ได้33
(2) เจ้าหนี้ไม่มีประกัน
เจ้าหนี้ไม่มีประกัน หมายถึง เจ้าหนี้ที่ไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของ
ลูกหนี้ มีเพียงสิ ทธิที่จ ะฟ้องร้องบังคับคดีเอาจากลูกหนี้ตามคาพิพ ากษาของศาล หรือรอจนกว่า
ลูกหนี้จะพ้นจากการล้มละลาย หรือเลิกกิจการ เช่นนี้ หากเจ้าหนี้ไม่มีประกันประสงค์จะได้รับชาระ
หนี้เมื่อลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย เจ้าหนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเป็นคดีแพ่ง
สามัญ ได้อีกเจ้าหนี้ จะต้องยื่น ขอพิสูจน์ห นี้ ต่อผู้ จัดการทรัพย์สิ น เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากเจ้าหนี้มี
ประกันที่มีสิทธิจะเลือกยื่นขอพิสูจน์หนี้หรือไม่ก็ได้ เหตุที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหนี้มีประกันต้องยื่น
ขอพิสู จ น์ ห นี้ นั้ น เนื่ องจากกฎหมายมองว่าเจ้าหนี้ไม่มีป ระกัน คือ เจ้าหนี้ ที่ไม่มีสิ ท ธิพิเศษเหนื อ
ทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เจ้าหนี้ประเภทนี้จึงควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
ได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามสัดส่วนแห่งหนี้ (Unsecured Creditor Rank Pari
Passu) เมื่อลูกหนี้อยู่ในภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งนี้เพื่อการป้องกันการแย่ งกันฟ้องร้องบังคับชาระ
หนี้ต่อศาลในคดีแพ่งให้เจ้าหนี้ทุกคนยังสามารถได้รับชาระหนี้เอาจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

32

The Insolvency Act 1986 Section 285 (4).
Insolvency Rule 1986 R.117.

33The
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3.3.2 ต้องเป็นหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Debt)
หนี้ ที่ เจ้ า หนี้ ส ามารถยื่ น ขอพิ สู จ น์ ห นี้ ได้ ต้ อ งเป็ น หนี้ ต ามกฎหมายล้ ม ละลาย
(Bankruptcy Debt) เท่ านั้ น โดยหนี้ ดั งกล่ า วจะต้ อ งมี อ ยู่ ก่ อ นวั น ที่ ศ าลมี ค าพิ พ ากษาให้ ลู ก หนี้
ล้ ม ละลาย (Bankruptcy Order)34 ซึ่ ง หนี้ ที่ ส ามารถยื่ น ขอพิ สู จ น์ ห นี้ ไ ด้ (Provable Debt) นั้ น
กฎหมายล้มละลายอังกฤษกาหนดให้ หนี้ (Debt) หรือ ความรับผิด (Liability) ที่เกิดขึ้นก่อนหรือ
ขณะที่ลูกหนี้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย หรือ หนี้ หรือความรั บผิดใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่
ลูกหนี้ เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย ในกรณี นี้ให้ รวมถึงหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากลูกหนี้ หลุดจากการ
ล้มละลาย หรือดอกเบี้ยใดๆที่เกิดขึ้นจากหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย 35 หนี้
ดังกล่าวอาจเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ หนี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ และจะเกิดขึ้นแน่นอนหรือไม่
แน่นอน และจานวนหนี้ดังกล่าวสามารถกาหนดได้แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ตาม ก็เป็นหนี้ที่สามารถ
ยื่นขอพิสูจน์ตามกฎหายล้มละลายได้ทั้งสิ้น36
ทั้ ง นี้ ความรั บ ผิ ด (Liability) หมายถึ ง ความรั บ ผิ ด ที่ ก าหนดเป็ น ตั ว เงิน หรื อ
สามารถคานวณเป็นจานวนเงินได้ โดยให้รวมถึงความรับผิดในการฝ่าฝืนสัญญาทรัส ตี ความรับผิด
ตามสั ญ ญาต่างๆ ความรั บ ผิ ดในมูล หนี้ล ะเมิด และ ความรับ ผิ ดตามสั ญ ญาประกัน ตัวผู้ ต้องหา
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง ความรับผิดจากความเสียหายที่เกิดจากสัญญาหรือละเมิดด้วย 37
อนึ่ง หนี้ที่ไม่สามารถยื่นขอพิสูจน์หนี้ตามกฎหมายล้มละลายอังกฤษ ได้แก่ หนี้ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายอังกฤษก็มิได้
บัญญัติให้หนี้ดังกล่าวเสื่อมเสียไป เจ้าหนี้ดังกล่าวสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกับลูกหนี้ได้ เมื่อลูกหนี้
หลุ ดพ้ น จากการล้ ม ละลาย แต่ ทั้ งนี้ อ ายุค วามในการฟ้ อ งร้องจะอยู่ภ ายใต้ บั งคับ อายุ ค วามตาม
กฎหมายล้มละลาย อีกทั้ง กฎหมายล้มละลายอังกฤษ ได้บัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ว่า ค่าปรับ (Fine) ที่
เกิ ด ขึ้ น จากความรั บ ผิ ด หนี้ ที่ เกิ ด ขึ้น ภายใต้ ค าสั่ งที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ครอบครัว หรือกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว หนี้ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือหนี้ทเี่ กิดขึ้นจากการยึดทรัพย์ตาม
The Drug Trafficking Offence Act 1986 Section 1 ไม่ ส ามารถยื่น ขอพิ สู จ น์ห นี้ ได้ และแม้ ว่า
ลูกหนี้จะได้รับการปลดจากการล้มละลายแล้ว เจ้าหนี้ในมูลหนี้ดังกล่าวก็ไม่สามารถฟ้องร้องให้ลูกหนี้
รับผิดได้ เพราะหนี้ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3.3.3 กาหนดเวลาในการยื่นขอพิสูจน์หนี้
เจ้าหนี้ควรยื่นขอพิสูจน์หนี้ของตนให้เร็วที่สุด ภายหลังจากที่ศาลมีคาพิพากษาให้
ลูกหนี้ ล้ มละลาย กฎหมายล้มละลายอังกฤษไม่ ได้กาหนดให้ ระยะเวลาในการยื่ นขอพิ สูจน์ห นี้ไว้
34

The Insolvency Act 1986 Section 322 และ Section 382 (1).
The Insolvency Act 1986 Section 382.
36 The Insolvency Act 1986 Section 382 (3) และ The Insolvency Rule 1986 Rule 12.3.
37 The Insolvency Act 1986 Section 382 (4).
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แน่นอนตายตัวแต่ให้ทรัสตีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถกาหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
ได้เหมือนพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ของไทย เนื่องจากต้องการให้ทรัสตีหรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์สามารถกาหนดระยะเวลาในการยื่นขอพิสูจน์หนี้ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ อีกทั้ง
เพื่ อประโยชน์ ในการรวบรวมเจ้ าหนี้ ให้ ได้ม ากที่ สุ ดอี กด้ว ย ยกตั วอย่างเช่น หากลู ก หนี้มี เจ้ าหนี้
หลายราย ระยะเวลาที่สามารถยื่นขอพิสูจน์นี้ก็ควรต้องกาหนดให้ยาวนานขึ้นกว่ากรณีที่ลูกนี้มีเจ้าหนี้
น้อยราย เป็นต้น ดังนั้น เจ้าหนี้ในกฎหมายล้มละลายอังกฤษจึงสามารถยื่นขอพิสูจน์หนี้ของตนได้
จนกว่าผู้จัดการทรัพย์สินจะได้แจ้งให้เจ้าหนี้ที่ยังไม่ยื่นขอพิสู จน์หนี้คนดังกล่าวทราบถึงโอกาสในการ
พิสูจน์หนี้เป็นครั้งสุดท้าย38การที่เจ้าหนี้ไม่ยื่นขอพิสูจน์หนี้จะส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่สามารถได้รับชาระหนี้
ในการแบ่งทรัพย์สินครั้งนั้นๆ และ รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งนั้นด้วย แต่หาก
เจ้าหนี้ไม่ยื่นขอพิสูจน์หนี้ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการทรัพย์สินกาหนดให้ยื่นเป็นครั้ง สุดท้ายสิ้นสุดลง
สิทธิในการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้รายดังกล่าวย่อมหมดสิ้นไป และหนี้นั้นก็เป็นอันระงับไป
โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เจ้ าหนี้ มั ก จะยื่ น ขอพิ สู จ น์ ก่ อ นมี ก ารประชุ ม เจ้ า หนี้ ครั้ งแรก
ซึ่ง กฎหมายล้มละลายอังกฤษกาหนดให้ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องเป็นผู้กาหนดวันประชุมไม่เกิน 4
เดือน นับจากวันที่ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย39 และ ผู้จัดการทรัพย์สินสามารถ
ระบุวันประชุมเจ้าหนี้ได้แน่นอนจะต้องส่งกาหนดวันประชุมต่อศาลในทันที และส่งกาหนดวันประชุม
เจ้าหนี้ตามบัญชีเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้จัดทามาเท่าที่ทราบพร้อมแบบคาขอรับชาระหนี้ไม่น้อยกว่า 21 วัน
ก่อนวันประชุม40 เว้นแต่ศาลกาหนดเป็นอย่างอื่น
สาหรับกาหนดการยื่นขอพิสูจน์หนี้ของเจ้าหนี้นั้น จะต้องทาการยื่นคาขอพิสูจน์หนี้
ไม่เกิน 4 วัน ก่อนวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือครั้งอื่น ไม่เช่นนั้นเจ้าหนี้ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในที่
จะเข้าประชุมครั้งนั้นได้
3.3.4 วิธีการพิสูจน์หนี้
วิธีการในการยื่นขอพิสูจน์หนี้ตามกฎหมายล้มละลายอังกฤษนั้น จะแตกต่างกันตาม
ประเภทของเจ้าหนี้เนื่องจากสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
(1) เจ้าหนี้มีประกัน
เจ้าหนี้มีประกัน ได้แก่ เจ้าหนี้ในลักษณะจานา จานอง เจ้าหนี้มีประกันในลักษณะ
ภาระติดพันในทรัพย์สินทั้งชนิดที่ผูกติดกับทรัพย์สินโดยเฉพาะเจาะจง (Fixed Charge) และ ชนิดที่
ไม่เกาะติดกับทรัพย์สินเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือ เรียกอีกชื่ อหนึ่งว่าหลักประกันลอย (Floating
Charge) เจ้าหนี้ในสิทธิยึดหน่วงหรือบุริมสิทธิ (Lien) หรือหลักประกันในรูปแบบอื่นนั้น กฎหมาย
ล้มละลายอังกฤษมิได้บังคับให้เจ้าหนี้มีประกันต้องยื่นขอพิสูจน์หนี้เหมือนกับเจ้าหนี้ไม่มีประกัน แต่
38

The Insolvency Rule 1986 R.11.2.
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40 Insolvency Rule 1986 r. 6. 79 (2) (3).
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ทั้งนี้เจ้าหนี้ในหลักประกันลอย จะยังไม่อาจบังคับเอากับหลักประกันของตนได้ทันทีเหมือนกับเจ้าหนี้
มีประกันชนิดอื่นๆ
เจ้าหนี้มีประกันหากประสงค์จะเข้ามาในคดีล้มละลายจะต้องยื่นคาขอพิสูจน์หนี้ให้
ผู้จัดการทรัพย์สินตามแบบการยื่นขอพิ สูจน์หนี้ที่ผู้จัดการทรัพย์สิน แนบให้ไปในการแจ้งการประชุม
เจ้าหนี้ ทั้งนี้เจ้าหนี้ต้องระบุรายละเอียดต่างๆของทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ได้แก่ วันที่ได้รับทรัพย์อัน
เป็นหลักประกันมา มูลค่าของทรัพย์หลักประกัน41
วิ ธี ก ารยื่ น ขอพิ สู จ น์ ห นี้ ข องเจ้ า หนี้ มี ป ระกั น นั้ น มี ด้ ว ยกั น 3 วิ ธี เหมื อ นกั บ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 96 (1) (2) และ (4) ของไทยตามลาดับ ดังนี้42
(1) เจ้าหนี้มีป ระกันอาจเลือกนาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันออกขายทอดตลาด
หากขายแล้วได้รับเงินมาชาระหนี้ไม่เพียงพอ เจ้าหนี้มีประกันอาจยื่นขอพิสูจน์หนี้ในหนี้ส่วนที่ขาดได้
หรือ
(2) หากเจ้ าหนี้ ประสงค์ที่จะสละหลั กประกันของตนทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของ
เจ้าหนี้ทั้งปวง เจ้าหนี้ดังกล่าวจะต้องยื่นขอพิสูจน์หนี้ทั้งหมด เสมือนเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกัน ภายใต้
ความยิน ยอมของผู้จั ดการทรัพย์ สิน หรือ ภายใต้การอนุญ าตของศาล ซึ่งในกรณี เช่นนี้ เจ้าหนี้มี
ประกันดังกล่าวอาจตีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมาในคาขอยื่นพิสูจน์หนี้ก็ได้
(3) เจ้าหนี้ มีป ระกันอาจตีราคาทรัพย์ และขอยื่นพิสูจน์หนี้ในส่ วนที่ขาดได้ ทั้งนี้
ผู้จัดการทรัพย์สิน มีอานาจพิจารณาว่าเจ้าหนี้ตีราคาทรัพย์สูงกว่าความเป็นจริงหรือไม่ หากราคา
ทรัพย์ดังกล่าวสูงเกินไป ผู้จัดการทรัพย์สินอาจแจ้งให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวทราบเพื่อให้ตีราคาทรัพย์สิน
ใหม่อีกครั้งได้ โดยเจ้าหนี้จะต้องตีราคาทรัพย์ที่เป็ นหลักประกัน และยื่นให้แก่ผู้จัดการทรัพย์สิน ใหม่
อี ก ครั้ งภายในระยะเวลา 21 วั น หลั งจากที่ เจ้ าหนี้ ดั งกล่ าวได้ รับ การแจ้ งเตื อ น อย่ างไรก็ ต าม
ระยะเวลาดังกล่าวอาจมากกว่า 21 วันก็ได้ หากผู้จัดการทรัพย์สิน เห็นสมควร อนึ่ง การที่เจ้าหนี้มี
ประกั น ยื่ น ขอพิ สู จ น์ ห นี้ แต่ ไม่ แ จ้ งว่าตนเป็ น เจ้ าหนี้ มี ป ระกั น แล้ ว เจ้ าหนี้ ดั งกล่ าวจะต้ อ งสละ
หลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย เว้นเสียแต่ว่า เจ้าหนี้ได้พิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่า การที่ตน
มิได้เปิดเผยทรัพย์อันเป็นหลักประกันเช่นนั้นตนเพียงแต่ผิดหลงโดยสุจริต หรือ การดังกล่าวนั้นมิได้
เกิดเพราะเจ้าหนี้เพิกเฉยไม่ใส่ใจ หากพิสูจน์ได้เช่นนี้ศาลย่อมสั่งให้เจ้าหนี้พ้นจากบทลงโทษดังกล่าว
ได้43
(2) เจ้าหนี้ไม่มีประกัน
เจ้ าหนี้ ไม่ มีป ระกั น หากประสงค์ จ ะได้ รับ ช าระหนี้ จากกองทรัพ ย์ สิ น ของลู กหนี้
เจ้าหนี้จะต้องยื่นคาขอพิสูจน์หนี้ต่อผู้จัดการทรัพย์สินเท่านั้น ตามแบบที่ผู้จัดการทรัพย์สินแนบไว้ให้
41
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Insolvency Rule 1986 R. 6 . 98 (1).
Insolvency Rule 1986 R.6.109.

43 Insolvency Rule 1986 r. 116 (1) (2).
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ในการแจ้งการประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องแจ้งให้ทราบถึงเวลาและสถานที่ที่ทาการ
ประชุม และส่งแบบคาขอยื่นพิสูจน์ให้แก่เจ้าหนี้เท่าที่ทราบภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่ศาลมี
คาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ซึ่งในแบบคาขอพิสูจน์หนี้มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้
(2) จานวนหนี้ ณ วันที่ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย
(3) จานวนหนี้ตามข้อ (2) ที่รวมดอกเบี้ย และไม่รวมดอกเบี้ย
(4) จานวนหนี้ตามข้อ (2) ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บุ ริ ม สิ ท ธิ หรื อ ล าดั บ ในการได้ รั บ ช าระหนี้ ในคดี ล้ ม ละลาย ตาม
Section 386
(6) เหตุแห่งการเกิดมูลหนี้ และ วันที่มูลหนี้นั้นเกิดขึ้น
(7) หลักประกันที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้
(8) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอานาจลงนามในคาขอพิสูจน์หนี้แทนเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
ในการยื่นคาขอพิสูจน์หนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกันเจ้าหนี้เพียงแต่อ้างพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าวได้ แต่ไม่จาต้องแนบพยานเอกสารดังกล่าวมาในคาขอก็ได้ เนื่องจากในการ
ประชุมเจ้าหนี้ ผู้จัดการทรัพย์สินหรือประธานในการประชุมมีอานาจที่จะสวบสวนต่อเจ้าหนี้ ลูกหนี้
และบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าหนี้ที่ขอรับชาระนั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในการสอบสวนถึงความแท้จริงของหนี้
นั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือประธานในที่ประชุมสามารถเรียกให้เจ้าหนี้นาพยานหลักฐานมา
แสดงเพิ่มเติมได้ 44 นอกจากนี้ผู้จัดการทรัพย์สินอาจเรียกให้เจ้าหนี้ทาเอกสารที่เรียกว่า “เอกสาร
รับรองหนี้ (Affidavit of Debt) ด้วยก็ได้ โดยเจ้าหนี้ต้องปฏิญาณตนต่อหน้าผู้จัดการทรัพย์สินว่า
พยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมูลหนี้นั้นเป็นพยานหลักฐานที่ถูกต้องแท้จริง45 เมื่อสืบได้ความ
อย่างไรแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจยอมรับหรือปฏิเสธหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่
หนี้ดังกล่าวไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ให้การพิสูจน์หนี้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง แต่ในกรณีที่หนี้ดังกล่าวยังมีการ
โต้แย้งกันอยู่ ผู้จัดการทรัพย์สิน จะต้องแจ้งให้แก่เจ้าหนี้เป็นหนังสือถึงเหตุผลที่ตัดสินเช่นนั้น และ
หากเจ้านี้ไม่พอใจผลแห่งการพิสูจน์หนี้ดังกล่าว หลังจากที่ได้รับแจ้งคาตัดสินของผู้จัดการทรัพย์สิน
เจ้าหนี้สามารถยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อศาลได้ภายใน 21 วัน46
3.3.5 บุคคลที่มีอานาจพิสูจน์หนี้ และอานาจในการดาเนินกระบวนพิจารณา
การพิสูจน์หนี้
กฎหมายล้มละลายของอังกฤษกาหนดให้บุคคลที่มีอานาจดาเนินการ และควบคุม
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายเป็นองค์กรแยกออกจากศาล ซึ่งบุคคลดังกล่าว ได้แก่
44

Insolvency Rule 1986 R. 6. 98 (3).
Insolvency Rule 1986 R. 6. 99.
46 Insolvency Rule 1986 R. 6. 105 (2) (3).
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(1) เจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ (Official Receiver หรือ Official Assignee) ซึ่ ง
เป็ น เจ้ าหน้ าที่รั ฐ ที่ ได้รั บ การแต่ งตั้งโดย The Secretary of State Trade เพื่ อท าหน้าที่ เป็ นเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย โดยมีหน้าที่ควบคุม จัดการ และ ดูแลกองทรัพย์สิน
ของลู ก หนี้ ในคดี ล้ ม ละลาย จนกว่ าที่ ป ระชุ ม เจ้ าหนี้ จ ะมี ก ารเลื อ กผู้ จั ด การทรัพ ย์ สิ น หรือ ทรั ส ตี
(Trustee)47 และ
(2) ผู้จัดการทรัพย์สิน หรือ ทรัสตี (Trustee) ซึ่งเป็นเอกชน กฎหมายล้มละลาย
อังกฤษให้ถือว่าทรัสตีเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นตัวแทนการจัดการทรัพย์สินของศาล ซึ่ง
ผู้ที่สามารถทาหน้าที่เป็นทรัสตีตามกฎหมายล้มละลายได้ ต้องได้รับอนุญาตจากสมาคมวิชาชีพที่
กฎหมายกาหนด และต้องได้รับอนุญาตจาก The Secretary of State Trade เช่นเดียวกันกับเจ้ า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อีกทั้งยังต้องวางหลักประกันตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อประกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
เหตุที่กฎหมายล้มละลายอังกฤษกาหนดให้เอกชนสามารถเป็นผู้มี อานาจจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้เนื่องจาก กฎหมายอังกฤษเห็นความสาคัญของกระบวนการจัดการทรัพย์สิน การ
อนุญาตให้เอกชนซึ่งมี ความชานาญในทางธุรกิจด้านต่างๆ เข้ามามีบทบาทจัดการทรัพย์ของลูกหนี้
ย่อมทาให้กระบวนการพิสูจน์หนี้นั้น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อสภาพการณ์มากขึ้น
อานาจหน้าที่ของผู้จัดการทรัพย์สินในการยื่นขอพิสูจน์หนี้นั้น เริ่มต้นตั้งแต่ศาลมี
คาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
(1) เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ศาลจะส่งสาเนาคาพิพากษา
ดังกล่ าวเจ้ าพนั ก งานพิ ทักษ์ ท รัพ ย์ 2 ชุด และ เจ้าพนักงานพิ ทักษ์ ท รัพ ย์จะต้องส าเนาส าเนาค า
พิพากษาให้ลูกหนี้ 1 ชุด โดยไม่ชักช้า48 อีกทั้งยังต้องสาเนาคาพิพากษาดังกล่าวให้แก่สานักทะเบียน
ที่ดินทางไปรษณีย์ เพื่อระงับการเคลื่อนไหวทรัพย์สินในทางทะเบียนของลูกหนี้ น อ ก จ า ก นี้ เจ้ า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องทาการโฆษณาคาพิพากษาดังกล่าวในราชกิจานุเบกษา (Gazetted)
หนั งสื อพิมพ์ ท้ องถิ่น 49 และ โฆษณาคาพิ พากษาของศาลตามที่เจ้าพนั กงานพิทั กษ์ท รัพ ย์เห็ นว่า
เหมาะสมอีกด้วย50 อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้สามารถร้องขอต่อศาลให้ชะลอการโฆษณาดังกล่าวได้ เพื่อที่
ลูกหนี้จะได้อุทธรณ์โต้แย้งคาพิพากษาที่ให้ลูกหนี้ล้มละลาย และป้องกัน การเสียความเชื่อมั่นทาง
สังคมที่มีต่อลูกหนี้อีกด้วย51

47

The Insolvency Act 1986 Section 287.
The Insolvency Rule 1986 R. 6.34 (1) และ R.6.46 (1).
49 The Insolvency Rule 1986 R.6.34 (1).
50 The Insolvency Rule 1986 R. 6.34 (2).
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(2) ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ภายใน 4 เดือน นับ
แต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
(3) ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบวันนัดประชุมเจ้าหนี้ ไม่
น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันนัดประชุมเจ้าหนี้ สถานที่ และเวลาในการประชุมเจ้าหนี้ และจะต้องแนบ
แบบคาขอพิสูจน์หนี้ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อยื่นขอพิสูจน์นี้ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 4 วัน เพื่ อที่จะ
ทราบสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของเจ้าหนี้แต่ละคน
(4) ในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ที่ประชุมเจ้าหนี้จะทาการตกลงกันว่าจะ
ให้ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือทรัสตี ที่เป็นเอกชนก็ได้
เมื่อได้ผู้จัดการทรัพย์สินแล้ว ผู้จัดการทรัพย์สินจะทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเจ้าหนี้
(5) ในการประชุมครั้งอื่นๆ นั้น ผู้จัดการทรัพย์สินต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
ถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ สถานที่ ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันนัดประชุมเจ้าหนี้ และต้องแนบแบบขอ
พิสูจน์หนี้ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอพิสูจน์หนี้ขอพิสูจน์หนี้ไม่น้อยกว่า 4 วัน ก่อนวัน
นัดประชุมเจ้าหนี้
(6) ผู้จัดการทรัพย์สินที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมเจ้าหนี้ มีอานาจสอบสวน
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียในหนี้ที่ยื่นขอพิสูจน์นั้น เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว
(7) เมื่ อผู้ จัด การทรัพ ย์ สิ น ได้ ท ราบความจริงเกี่ ยวกั บ หนี้ แล้ ว ผู้ จั ดการ
ทรัพย์สินจะออกคาสั่งยอมรับ หรือปฏิเสธหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ยื่นขอพิสูจน์นั้น หากเป็น
ค าสั่ ง ปฏิ เสธการยื่ น ขอพิ สู จ น์ ห นี้ ผู้ จั ด การทรั พ ย์ ส อนจะต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลการปฏิ เสธนั้ น ด้ ว ย
นอกจากนี้ ผู้จัดการทรัพย์สินยังสามารถยื่นให้ศาลปรับลดหนี้ที่ขอยื่นพิสูจน์ได้หากผู้จัดการทรัพย์สิน
เห็นว่าคาขอพิสูจน์หนี้ไม่ถูกต้อง หรือจานวนมากเกินไป เหตุที่กฎหมายล้มละลายอังกฤษให้อานาจ
ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ยอมรั บ หรื อปฏิ เสธค าขอพิ สู จน์ ห นี้ ทั้ งหมดหรือ บางส่ ว นได้ เพราะ กฎหมาย
ล้มละลายต้องการกระบวนการพิสู จน์ห นี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังลดภาระของศาลในการ
พิจารณาคดีต่างๆด้วย
ในกรณีที่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าวสามารถโต้แย้งคาสั่งดังกล่า วของ
ผู้จัดการทรัพย์สินได้โดยการอุทธรณ์คาสั่งต่อศาลได้ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ผู้จัดการทรัพย์สินมี
คาสั่ง เมื่อศาลพิจารณาแล้วเสร็จศาลจะส่งคาวินิจฉัยคืนผู้จัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ผู้จัดการทรัพย์สินไม่
จาเป็นต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการพิสูจน์หนี้ของตน
3.3.6 ผลของการยื่น และไม่ยื่นขอพิสูจน์หนี้
เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นขอพิสูจน์หนี้ และได้รับการรับรองว่าเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิรับชาระหนี้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในลักษณะการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์ตามสัดส่วนแห่งหนี้ 52 ผู้จัดการทรัพย์สิน
52

The Insolvency Act 1986 Section 324, The Insolvency Rule 1986, R.6.34 (3).
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จะต้องนาทรัพย์สินของลูกหนี้ไปชาระหนี้ที่เกิดจากการดาเนินกระบวนพิจารณาล้มละลาย ส่วนที่
เหลือจึงจะนามาปันกับเจ้าหนี้ตามสัดส่วนแห่งหนี้
ในการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องคานวณส่วนแบ่งและแจ้งให้เจ้าหนี้
ที่ผ่านการพิสูจน์หนี้ทราบเป็นรายบุคคล นอกจากนั้นผู้จัดการทรัพย์สินยังต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ที่ยังไม่
ขอพิสูจน์หนี้ทาการยื่นขอพิสูจน์หนี้ตามกาหนดเวลาที่ผู้จัดการทรัพย์สินกาหนดให้เป็นการยื่นพิสูจน์
หนี้ครั้งสุดท้าย (The Last Date for Proving) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสุดท้ายที่สามารถยื่นขอรับ
ชาระหนี้ได้53 ทั้งนี้ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องพิจารณาหนี้ที่ยื่นขอพิสูจน์นั้น ภายในระยะเวลา 7 วัน
ก่อน วันสุดท้ายที่สามารถยื่นขอพิสูจน์หนี้ได้54
สาหรับเจ้าหนี้ที่มิได้ยื่นขอพิสูจน์หนี้ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้
ล้มละลายต่อผู้จัดการทรัพย์สิน หนี้ดังกล่าวย่อมระงับสิ้นไป 55อีกทั้ง เจ้าหนี้ที่ไม่ได้ขอยื่นพิสูจน์หนี้
ย่อมเสียสิทธิที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีล้มละลาย ไม่มีสิทธิออกเสียง
ในการประชุมเจ้าหนี้ ไม่มีสิทธิ ที่จะได้รับการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ เนื่องจาก
เจ้าหนี้ ที่จะได้รับการปั นทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นเจ้าหนี้ที่กฎหมายล้ มละลายให้ การรับรองแล้ ว
เท่านั้น การที่เจ้าหนี้ไม่ยื่นขอพิสูจน์หนี้เช่นนี้ ก็หาทาให้เจ้าหนี้หลบเลี่ยงวิธีดังกล่าว แล้วใช้วิธีการ
ฟ้องร้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งสามัญได้ นอกจากเจ้าหนี้จะเสียสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้แล้ว เมื่อลูกหนี้พ้น
จากการล้มละลายอีกด้วย56

3.4 กฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา
เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ ท าการช าระสะสางกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น (Order for Relief) แล้ ว
อ านาจจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ย่ อ มหมดลง หรือ เรีย กสภาวะเช่ น นี้ ส ภาวะพั ก การช าระหนี้
(Automatic Stay) เพื่ อ ประโยชน์ ในการจัด การทรัพ ย์สิ น เจ้ าหนี้ จ ะได้รับ ช าระหนี้ ก็ต่ อเมื่อ หนี้
ดังกล่าวจะต้องยื่นพิสูจน์ (Filling a Proof of Claim or Interest) ต่อศาล เมื่อหนี้นั้นได้รับอนุญาต
(Allowed Claim)57 แล้ ว เจ้ า หนี้ จึ ง จะมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ช าระหนี้ จ ากกองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ 58
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินจะแบ่งปันให้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนีไม่จาต้องยื่นขอรับชาระ
หนี้ แต่ อย่ างใด 59 ซึ่ งกระบวนการยื่ น ขอพิ สู จน์ ห นี้ ดั งกล่ าว เป็ น ไปตาม The United States of
53

The Insolvency Rule 1986 R.11.2 (3).
The Insolvency Rule 1986 R.11.4.
55 Robert R. Pennington’s Corporate Insolvency Law, (London : Butterworth, 1987), p.265.
56 The Insolvency Act 1986 Section 281.
57
U.S.C, Section 501 , The Bankruptcy Rule R.3002.
58 Charles Jordan Tabb, Alice Curtis Campbell, The Law of Bankruptcy, 2nd, New York: Foundation/
Thomson Reuters, 2009, p. 339.
59 Ibid p.661.
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Code : Title 11 Bankruptcy Chapter 5 Subchapter 1 Section 501 ถึง Section 503 โดยมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
3.4.1 หนี้ที่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ และการพิจารณาคาขอพิสูจน์หนี้
หนี้ที่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้นั้นจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อน หรือขณะที่ศาลมี
คาสั่งชาระสะสางกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าหนี้ดังกล่าวจะถึงกาหนด
ชาระหรือเป็นหนี้ที่ได้กาหนดแล้วแน่นอนหรือไม่ 60 ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาเจ้าหนี้ที่ยื่นขอพิสูจน์
หนี้ได้รับประโยชน์ในบทสันนิษฐานตามกฎหมายว่าหนี้ของตนเป็นหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ได้รับชาระ
หนี้ (A Claim is Deemed Allowed) ไว้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดีหากมีผู้โต้แย้งหนี้ดังกล่าว ศาลจะ
พิจารณาชี้ขาดว่าหนี้ดังกล่าวสมควรที่จะได้รับชาระหนี้หรือไม่61 อนึ่ง บุคคลที่สามารถโต้แย้งหนี้ที่ยื่น
ขอพิสูจน์ได้แก่ ทรัสตี และ ผู้ที่มีส่วนได้เสียคนอื่นๆด้วย
เมื่อมีการยื่นคาคัดค้าน ศาลจะต้องพิจารณาความมีอยู่ของหนี้ และจานวนหนี้ ที่ยื่น
ขอชาระในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย62 ภาระในการพิสูจน์จะเป็นไปตามกฎหมายมลรัฐนั้นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าว 63 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพิจารณาหนี้ที่ยื่นขอพิสูจน์แล้วไม่ว่าหนี้นั้นจะ
ได้รับการยอมรับ หรือปฏิเสธ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นขอให้ศาลพิจารณาหนี้ดังกล่าวใหม่ได้ เมื่อ
ศาลได้ทราบการดังกล่าวแล้ว ศาลต้องทาคาสั่งตามที่เห็นสมควร64 แต่ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการยื่นคัดค้าน
การยื่นขอพิสูจน์หนี้แล้วก็ตาม เจ้าหนี้ และผู้คัดค้าน (โดยมากจะเป็นทรัสตี) สามารถประนีประนอม
หรือ ตกลงกันได้65 ซึ่งหากมีการกระทาเช่นว่า ศาลจะต้องทาคาสั่งตามที่มีการตกลงกัน และแจ้งให้
เจ้าหนี้ ทรัสตีของรัฐ ทรัสตีตามข้อตกลง หรือบุคคลใดๆที่ศาลกาหนด66
สาหรับการแจ้งเตือนเจ้าหนี้ให้ทราบถึงการที่ลูกหนี้ต้องคาสั่งชาระสะสางกิจการ
และทรัพย์สิน67 และระยะเวลาที่สามารถยื่นขอพิสูจน์หนี้ได้ 68ตามบัญชีเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้จัดเตรียมขึ้น
ซึ่งวิธีการแจ้งเตือนเจ้าหนี้จะทาโดยวิธีก ารส่งจดหมายให้เจ้าหนี้แต่ละรายทราบ ตามแบบ Official
Form 9 69 ในกรณีที่เจ้าหนี้บางคนมิได้อยู่ในบัญชีเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้จัดทาขึ้นเจ้าหนี้จึงไม่ได้รับจดหมาย
บอกกล่าวถึงคาสั่งชาระสะสางกิจการและทรัพย์สิน และระยะเวลาการยื่นขอพิสูจน์หนี้ เช่นนี้ เจ้าหนี้
ย่อมไม่อาจยื่ นขอรับชาระหนี้ได้ ดังนั้น หนี้ดังกล่าวจึงไม่หลุดพ้น เว้นแต่ เจ้าหนี้ จะทราบถึงคาสั่ง
60

U.S.C., Section 101 (5).
U.S.C., Section 502 (a).
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63 Supra note 58, p.665.
64 Federal Rule of Bankruptcy Rule, R.3008.
65 Supra note 58 p.666
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68 Federal Rule of Bankruptcy Rule, R 2002 (a)(7)
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เช่นนั้นแล้ว เพิกเฉยไม่ยื่นขอรับชาระหนี้ ที่กฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกากาหนดเช่นนี้ เนื่องจาก
เป็นการไม่ยุติธรรมที่จะให้หนี้ดังกล่าวหลุดพ้น เพราะ การที่เจ้าหนี้ไม่ยื่นขอรับชาระหนี้มิใช้เพราะตัว
เจ้าหนี้เอา แต่เพราะเจ้าหนี้ไม่ได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบระยะเวลาที่ตนจะต้องยื่นขอพิสูจน์หนี้ แม้
กฎหมายจะคุ้มครองให้หนี้ดังกล่าวยังคงมีผลต่อไป แต่เจ้าหนี้ที่ไม่ยื่นขอพิสูจน์หนี้ก็หามีสิทธิที่จะมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการทรัพย์สิน และไม่มีสิทธิได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้70
การยอมรับ หรือปฏิเสธคาขอพิสูจน์หนี้นั้น ศาลจะพิจารณาเรื่องหลักๆด้วยกัน 3
ข้อ กล่าวคือ
(1) ระยะเวลาของหนี้ กล่าวคือ พิจารณาจากวันที่มีการยืนขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย
อาจกล่ า วได้ ว่ า หนี้ ใดที่ เกิ ด หลั งระยะเวลาดั ง กล่ าวจะไม่ ส ามารถยื่ น ขอรั บ ช าระหนี้ ได้ นั่ น เอง
นอกจากนี้ การที่นี้จะถึงกาหนดแล้ว จะเกิดขึ้นแน่นอนหรือไม่แน่นอน จะคานวณนับได้หรือไม่อาจ
คานวณนับได้ จะเป็นหนี้ที่มีข้อโต้แย้งหรือไม่นั่นไม่ใช่สาระสาคัญ ตราบใดที่เจ้าหนี้ยังมี “สิทธิที่จะ
ได้รับชาระหนี้” ในขณะที่มีการยื่นขอพิสูจน์หนี้ หนี้นั้นย่อมไม่ถูกปฏิเสธ71
(2) กฎหมายมลรัฐที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ กฎหมายล้มละลายเป็นเยงมาตรการที่ทา
ให้ ห นี้ ภายใต้กฎหมายมลรัฐ ชัดเจนขึ้นเท่านั้น หากตามกฎมายมลรัฐดังกล่ าว หนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นขอ
พิสูจน์หนี้ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิได้ การที่ ลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลายก็ไม่ได้ทาให้ผล
ของการดั งกล่ าวเปลี่ ย นไปแต่ อ ย่ างใด จากคาพิ พ ากษาศาลฎี ก าในคดี Vansston Bondholder
Protective Committee v. Green “สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่ปรากฏขึ้น และมีความผูกพันต่อ
ลูกหนี้ในเวลาที่มีการร้องขอให้มีการล้มละลาย คาถาม คือ ความบกพร่องของการลบล้างกฎหมาย
สหรัฐ ได้แก่ กฎหมายมลรัฐนั้นๆ” มาตรการที่กล่าวมารี้ปรากฏใน Section 502 (b)(1) ที่กาหนด
ศาลห้ ามยอมรับ คาขอพิสู จ น์ ห นี้ ที่ไม่ส ามารถบังคับตามข้อตกลง หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกับหนี้
ดังกล่าว แม้ว่าหนี้นั้นไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
(3) มาตรการเฉพาะของกฎหมายล้ มละลาย กล่ าวคือ กฎหมายล้ ม ละลายวาง
กฎเกณฑ์ในการอนุญาตและไม่อนุญาตหนี้ที่ยื่นขอพิสูจน์ไว้โดยใน Section 502 (b)(2) กล่าวคือ
- สิทธิเรียกร้องที่ไม่อาจวัดประโยชน์ได้
- สิทธิเรียกร้องภาษีอากรต่อทรัพย์สินในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าประโยชน์แห่งกองทรัพย์สิน
- สิทธิเรียกร้องที่อยู่ในลักษณะค่าบริการที่มีต่อบุคคลภายใน หรือทนายของลูกหนี้
ซึ่งมูลค่าของสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีมูลค่าตามสมควรของสิทธิเรียกร้องนั้น
- สิทธิเรียกร้องที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าสาหรับการสนับสนุนหนี้จากต่างประเทศ
ที่ไม่อาจหลุดพ้นตาม Section 523 (a)(4)
70
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- สิทธิเรียกร้องในค่าเช่าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ใน Section
502 (b)(6)
- สิทธิเรียกร้องเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นลง ตามที่ระบุไว้ใน Section 502 (b)(7)
- สิทธิเรียกร้องในหนี้ภาษีอากรในจ้างแรงงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการลดเครดิต
ภาษี เมื่อมีการการชาระหนี้ภาษีล้าช้า
- สิทธิเรียกร้องที่ยื่นช้ากว่ากาหนด
- สิทธิเรียกร้องของผู้รับโอนที่รับโอนทรัพย์สินที่สามารถถูกเพิกถอนได้
สาหรับการยื่นขอรับพิสูจน์เจ้าหนี้มีประกันนั้น กฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา
มิได้แบ่ งแยกประเภทเจ้าหนี้ เป็น เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกันดังเช่นกฎหมายไทยและ
กฎหมายของประเทศอังกฤษ แต่กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาจะแบ่งแยกประเภทของมูลหนี้
ที่ขอรับ ช าระหนี้ นั้ น แทน กล่ าวคือ สิ ทธิที่เรียกร้องที่ไม่มีป ระกัน (Unsecured Claim) และสิ ท ธิ
เรียกร้องที่มีประกัน (Secured Claim) โดยหลักแล้วเจ้าหนี้ในสิทธิเรียกร้องที่มีประกันไม่จาต้องยื่น
ขอพิสูจน์หนี้แต่อย่างใด ซึ่งการไม่ยื่นขอพิสูจน์หนี้เช่นนั้นไม่ตัดโอกาสเจ้าหนี้ที่จะได้รับชาระหนี้จาก
ทรัพย์สินที่เป็นประกันนั้น แต่ด้วยผลแห่งสภาวะพักการชาระหนี้ทาให้สิทธิที่เจ้าหนี้จะบังคับเอากับ
หลักประกัน ดังกล่ าวจะต้องถูกเลื่ อนออกไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ดสภาวะพักการช าระหนี้ ได้แก่ กรณี
ทรัพย์สินที่เป็นประกันนั้นพ้นจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกรณีที่มีการปลดจากการล้มละลาย
เป็นต้น72 หรือมีคาขอให้บรรเทาสภาวะพักการชาระหนี้นั้น73 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หนี้สินที่เจ้าหนี้
มีต่อลูกหนี้มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกัน เจ้าหนี้ในสิทธิเรียกร้องที่มีประกันจะต้องตี
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกัน (Valuation of Collateral) เข้ามา เมื่อได้มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
แล้ ว ส่ ว นต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น กั บ หนี้ ที่ ต นมี ต่ อ ลู ก หนี้ นั้ น จะถื อ ว่ า เป็ น หนี้ ที่ ไม่ ป ระกั น
(Unsecured Claim) นั่นเอง เช่นนี้การตีราคาทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันจึงมีความสาคัญอย่างมาก
ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่การตีราคาทรัพย์สิน ได้แก่ “ศาล” ซึ่งปัจจุบันศาลใช้เกณฑ์ การตีราคาทรัพย์สิน
ณ เวลาทีมีการจาหน่ายทรัพย์สิน (Replacement Value) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ในกรณีที่ทรัพย์สินใดเป็นภาระแก่กองทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินใดที่หนี้ซึ่งทรัพย์สิน
นั้นเป็ นประกันอยู่ท่ วมราคาทรัพย์สิน ทรัสตีสามารถปลดทรัพย์สินนั้น (Abandon) ออกจากกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้คืน ให้ แก่เจ้าหนี้ก็ได้ 74 หรือในกรณีที่ทรัพย์สินมีมูลค่ามากกว่าหนี้สิน ทรัสตีก็
สามารถเลือกที่จะจาหน่ายทรัพย์สิน ชาระเงินให้แก่เจ้าหนี้มีประกันนั้น และเก็บส่วนต่างเข้ากอง
ทรัพย์สินของลูกนี้ก็ได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินจะแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ ทรัสตีต้องทา
รายงานแถลงต่อ ศาลว่าคดีดังกล่ าวไม่มี ทรัพย์สิ น เพี ยงพอที่จะแบ่งแก่เจ้าหนี้ ได้ (Report of No
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Distribution หรือ NDR) หากภายหลังลูกหนี้มีทรัพย์สินที่เพียงพอที่จะแบ่งแก่ เจ้าหนี้ได้ ทรัสตีต้อง
ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อขอเปิดคดี และเพิกถอนรายงานดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้จัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้และแบ่งปันทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้75
3.4.2 บุคคลที่สามารถยื่นพิสูจน์หนี้ได้
โดยหลักแล้ว บุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้อง (Claim) ต่อลูกหนี้ หรือ ทรัสตีที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามข้อตกลง (Indenture Trustee) จะต้องเป็นผู้ยื่นยอพิสูจน์ หนี้ต่อเจ้าหน้าที่ศาล (Clerk) 76 แต่
ทั้งนี้ อาจมีกรณีบางกรณีที่บุคคลอื่นอาจยื่นขอพิสูจน์หนี้แทนเจ้าหนี้ได้ กล่าวคือ ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่
ยื่นขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลา ลูกหนี้ ทรัสตี77 ลูกหนี้ร่วมของลูกหนี้ และผู้ค้าประกันหนี้
ดังกล่าว อาจยื่นขอพิสูจน์หนี้แทนเจ้าหนี้ได้ 78
การที่กฎหมายล้ ม ละลายสหรัฐอเมริกากาหนดให้ ลู กหนี้ หรือ ทรัส ตี ในกรณี ที่
เจ้าหนี้ ไม่ยื่น ขอพิสูจน์ หนี้ ภ ายในระยะเวลาที่กาหนดให้ สามารถยื่นขอพิสูจ น์ห นี้แทนเจ้าหนี้ได้ ก็
เพราะ เจ้าหนี้บางคนมีหนี้ที่ไม่อาจหลุดพ้นเมื่อลูกหนี้พ้นจากการล้มละลายตามที่กฎหมายล้มละลาย
บัญญัติยกเว้นไว้ ดังนั้น เจ้าหนี้คนดังกล่าวจึงสามารถเรียกให้ลูกหนี้ชาระหนี้ของตนได้เต็มจานวน
ภายหลังจากที่กระบวนการล้มละลายสิ้นสุดลงก็ได้ ในสถานการณ์ เช่นนี้ หากลูกหนี้ต้องการให้หนี้
ของเจ้าหนี้ถูกลดทอนลง ลูกหนี้ก็สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ในนามของเจ้าหนี้คนดังกล่าวได้ อย่างไร
ก็ตาม จานวนหนี้ที่ลูกหนี้ ยื่น ขอพิสูจน์หนี้แทนเจ้าหนี้นั้น ไม่ผูกพันเจ้าหนี้ที่จะได้รับชาระหนี้ตาม
จานวนที่ลูกหนี้ยื่นมา เจ้าหนี้คนดังกล่าวอาจกาหนดจานวนหนี้ใหม่ได้79
3.4.3 ระยะเวลาในการยื่นขอพิสูจน์หนี้
เมื่อมีการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก เจ้าหนี้ที่ประสงค์รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้จะต้องยื่นขอพิสูจน์หนี้ต่อเจ้าหน้าที่ศาล (Clerk) ในศาลที่คดีนั้นอยู่ ภายในระยะเวลา 90
วันนับจากวันดังกล่าว เว้นแต่80
ก. หนี้ที่ขอยื่นขอรับชาระหนี้เป็นหนี้ตามคาพิพากษา ให้เจ้าหนี้ยื่ นขอรับชาระหนี้
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่คาพิพากษาถึงที่สุด
ข. หนี้ที่ทรัสตีป ฏิเสธไม่ปฏิบัติตามสัญญา เจ้าหนี้จะต้องยื่นขอพิสูจน์หนี้ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ค. หนี้ ที่ เจ้ าหนี้ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ต่ างประเทศ ศาลอาจขยายระยะเวลาพิ สู จ น์ ห นี้
ออกไปได้อีก 60 วัน
75

Federal Rule of Bankruptcy Rule 3002 (c) (5), 2002 (e).
Federal Rule of Bankruptcy Rule 3002 (b), 5005 (a).
77 U.S.C, Section 501 (c).
78
U.S.C, Section 501 (b).
79
Supra Note 58, p.662.
80 Federal Rule of Bankruptcy Rule 3002 (c).
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3.4.4 มาตรการเยียวยาเจ้าหนี้ที่ไม่ได้ยื่นขอพิสูจน์หนี้ในกาหนดเวลา
ในกรณีที่หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่มีประกัน และไม่มีบุริมสิทธิ หากเจ้าหนี้ยื่นขอรับ
ชาระหนี้ช้ากว่ากาหนดที่กฎหมายบัญญัติไว้ หากการมิได้ยื่นนั้นเป็นเพราะเจ้าหนี้ไม่ทราบประกาศ
หรือข้อเท็จจริงในการยื่นพิสูจน์ หนี้นั้น และเจ้าหนี้ได้ยื่นขอพิสูจน์หนี้ก่อนเวลาที่อนุญาตให้มีการ
จ่ายเงิน เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ภายหลังเจ้าหนี้ไม่มีประกันรายอื่นซึ่ งได้ยื่นขอรับชาระ
หนี้ภายในเวลาที่กาหนด81

4. ข้อเสนอแนะ
4.1 การคุ้มครองเจ้าหนี้ที่สุจริต ที่ไม่สามารถยื่น ขอรับชาระหน้ าภายในกาหนด
ระยะเวลา
เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้ย่อ มสิ้นสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับชาระหนี้
เป็นคดีแพ่งต่อศาล มีแต่เพียงสิทธิที่จะ “ขอรับชาระหนี้” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 มาตรา 27 เท่านั้น โดยต้องยื่นภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจานุเบกษา และหนังสือพิ มพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่า ในกรณีที่เจ้าหนี้ซึ่งสุจริตไม่ทราบว่าลูกหนี้ของตนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด จนทาให้ยื่นขอรับชาระหนี้ไม่ทันตามกาหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้ย่อมสิ้นสิทธิที่จะ
ได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินชองลูกหนี้ อีกทั้งหากลูกหนี้พ้นจากการล้มละลายแล้ว หนี้ ที่เจ้าหนี้
คนดังกล่าวมีต่อลูกหนี้ย่อมระงับสิ้นไปด้วย ในประเด็นนี้ แม้ว่าจะมีการหาแนวทางที่จะทาให้เจ้าหนี้
สามารถยื่น ขอรับชาระได้อีกครั้ง ด้วยการนาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23
เรื่อง การขอขยายระยะเวลามาปรับใช้ แต่ แนวคาพิพากษาศาลฎีกาในปัจจุบันไม่อนุญาตให้มีการ
ขยายระยะเวลาตามมาตรา 91 ออกไปได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีเจ้าหนี้ต่างประเทศเท่านั้น ที่จะขยาย
เวลาออกได้อีก 2 เดือน เช่นนี้ จะเห็นได้ว่าการขอรับชาระหนี้ตามกฎหมายล้มละลายของไทยเลือก
กาหนดระยะเวลาการขอรับชาระหนี้ไว้โดยเด็ดขาด ไม่สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ เหตุที่ต้อง
กาหนดระยะเวลาเด็ดขาด ก็เพื่อรวบรวมหนี้ของลูกหนี้ให้ชัดเจนแน่นอน ซึ่งจะส่งผลต่อการแบ่งปัน
ทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป แต่การที่กฎหมายกาหนดไว้เช่นนี้ ย่อมไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ไม่มีประกันที่
ไม่อาจยื่นขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลาโดยสุจริต จากการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยพบว่าใน
ต่างประเทศมีวิธีการขอรับชาระหนี้ในเรื่องดังกล่าวด้วยกัน ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง กาหนดะยะเวลาการยื่นขอรับชาระหนี้ไว้แน่นอน โดยขยายระยะเวลาใน
การขอรั บ ช าระหนี้ ใ ห้ แ ก่ เจ้ า หนี้ ที่ สุ จ ริ ต ซึ่ ง กฎหมายล้ ม ละลายญี่ ปุ่ น (The Bankruptcy Act
81

U.S.C., Section 726 (a) (2) (c).
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2004) แม้จะไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับชาระหนี้ไว้โดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ศาลจะเป็นผู้
กาหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับชาระหนี้ไว้เป็นกรณี ๆไป เนื่องจากกฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นมองว่า
ในแต่ละคดีย่อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ระยะเวลาในการยื่นขอรับชาระหนี้ควรกาหนดให้
เหมาะสมกับแต่ละคดีด้วย แต่ทั้งนี้ หากศาลกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี้จะต้องยื่นขอรับ
ชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลานั้น ด้วย อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่น อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาการขอรับชาระหนี้ออกไปอีก 1 เดือน นับแต่ระยะเวลาขอรับชาระหนี้เดิมสิ้นสุดลงได้ ตาม
The Bankruptcy Act 2004 Section 112 (1) แต่เจ้าหนี้คนดังกล่าวต้องพิ สูจน์เหตุที่ตนไม่อาจ
ขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลาศาลด้วย อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถขยาย
ได้อีก ตาม The Bankruptcy Act 2004 Section 112 (2)
ผู้ วิจั ย มองว่ า “การขยายระยะเวลา” ดั งกล่ าว ให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่ เจ้ าหนี้ ที่ ไม่ ท ราบ
ข้อเท็ จ จริ งที่ ตนจะต้อ งยื่ น ขอรั บ ช าระหนี้โดยสุ จริต ให้ ส ามารถยื่ นขอรับ ช าระหนี้ โดยการขยาย
ระยะเวลาขอรับชาระหนี้ ก็เป็นการตอบสนองต่อแนวคิดของกฎหมายล้มละลายที่ต้องรวบรวมหนี้
ของลูกหนี้ให้ได้มากที่สุด และจะต้องมี Cutting Period เพื่อให้ให้จานวนหนี้นั้นแน่ชัด หากจานวน
หนี้ยังคงเคลื่อนไหวไม่แน่นอน จะกระทบต่อการออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ การแบ่งปันทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ และลูกหนี้ไม่อาจเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเหตุที่ตนหลุดพ้นจากการล้มละลายล้าช้าเกินควร
อีกด้วย สาหรับประเทศไทย ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าได้มีความพยายามจะเอาหลักการขยายระยะเวลา
การยื่นขอรับชาระหนี้มาใช้ แต่ที่ทั้งนี้ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยที่จะนาหลักการดังกล่าวมาใช้ เนื่องจาก
ศาลมองว่าพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 91 ไม่ได้บัญญัติรองรับให้เจ้าหนี้ไม่
มีประกันในประเทศสามารถขอขยายระยะเวลาการขอรับชาระหนี้ได้ การขอขยายระยะเวลาดังกล่าว
โดยอ้างเหตุที่เจ้าหนี้ไม่ทราบวาลูกหนี้ต้องคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเหตุสุดวิสัย จึงเป็นการอ้าง
เหตุที่ไม่มีกฎหมายสนับสนุน (คาพิพากษาฎีกาที่ 7873/2553) หากจะนาแนวทางดังกล่าวมาใช้ก็
ควรจะต้องบัญญัติให้สามารถขยายระยะเวลาได้เพิ่มโดยเฉพาะ
แนวทางที่สอง แจ้งให้เจ้าหนี้ขอรับชาระหนี้เป็นครั้งสุดท้าย ตาม กฎหมายล้มละลาย
อังกฤษ (The Insolvency Act 1986) มีลักษณะคล้ ายคลึงกับกฎหมายล้มละลายญี่ปุ่น กล่าวคือ
กฎหมายล้มละลายอังกฤษไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการขอรับชาระหนี้ไม่ชัดเจน เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะเป็นผู้มีหน้าที่กาหนดว่าเจ้าหนี้ควรจะต้องยื่นขอพิสูจน์หนี้ภายในระยะเวลาใด เพื่อความ
เหมาะสมแต่ละคดีๆไป ระยะเวลาสิ้นสุดในการยื่นขอพิสูจน์หนี้ตามกฎหมายล้มละลายอังกฤษ คือ
เมื่อใดก็ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้จัดการทรัพย์สินแจ้งระยะเวลาการยื่นขอพิสูจน์หนี้ครั้ง
สุ ดท้ าย ตาม The Insolvency Rule 1986 R.11.2 เจ้าหนี้ ที่ไม่ยื่น ขอรับช าระหนี้ภ ายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้ย่อมสิ้นสิทธิที่จะเข้าร่วมกระบวนการแบ่งปันทรัพย์สินของลูกหนี้ ไม่มีสิทธิ
ได้รับ ช าระหนี้ และ หนี้ ดังกล่ าวย่อมระงับสิ้ นไปเมื่ อลู กหนี้พ้ นจากการล้ม ละลาย อย่างไรก็ตาม
กฎหมายล้มละลายอังกฤษมีความพิเศษตรงที่ การแจ้งเตือนระยะเวลาที่สามารถยื่ นขอพิสูจน์หนี้เป็น

Final Report 260
บทที่ 9 การขอรับชาระหนี้
ครั้งสุดท้ายนั้น อาจเกิดหลังจากที่มีการประชุมเจ้าหนี้ได้ หากเจ้าหนี้รายใดยื่นขอรับชาระหนี้ เข้ามา
ภายหลัง การยื่นขอพิสูจน์หนี้ดังกล่าวหาทาให้ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกระบวนการขอรับชาระหนี้
และการแบ่ งปั น ทรั พ ย์ สิ น ที่ เกิ ดขึ้ น ก่ อนหน้ าที่ เจ้าหนี้ จะยื่น ขอพิ สู จ น์ ห นี้ เข้ ามาเป็ น อัน เสี ย ไปไม่
เพียงแต่ตนจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งนั้น และไม่มีสิทธิได้รับการแบ่งปันทรัพย์สิน
จากการประชุ ม เจ้ าหนี้ ค รั้ งก่ อ นได้ อาจกล่ าวได้ ว่ าเจ้ าหนี้ ส ามารถขอรับ ช าระหนี้ ได้ จ นกว่ าเจ้ า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะแจ้งระยะเวลาการพิสูจน์หนี้ครั้งสุดท้ายนั่นเอง ซึ่ง วิธีการนี้ผ่อนคลายความ
เคร่งครัดในระยะเวลาที่สามารถเลือกขอพิสูจน์ หนี้ได้ โดยแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบว่าระยะเวลาที่เจ้าหนี้
คนดังกล่าวจะยื่นขอรับชาระหนี้ได้นั้นมีระยะเวลาเท่าใด อีกทั้งการที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชาระหนี้ เข้ามา
ภายหลังยังไม่กระทบต่อการ Cutting – Periods อีกด้วย เนื่องจากแม้ว่าเจ้าหนี้จะขอยื่นพิสูจน์หนี้
เข้ามาภายหลังก็ไม่ทาให้การกระทาก่อนๆที่เกิดขึ้นแล้วเสียไปนั่นเอง
แนวทางที่สาม กาหนดให้ เจ้าหนี้ ทีไม่อาจยื่น ขอพิสูจน์ หนี้ ภ ายในกาหนดระยะเวลา
สามารถยื่นขอพิสูจน์หนี้ได้อีกครั้ง โดยร้องขอต่อศาล การขอรับชาระหนี้ตาม กฎหมายล้มละลาย
สหรั ฐ อเมริ ก า (The United States Code Title 11 Bankruptcy : U.S.C, Title 11 หรื อ
The Bankruptcy Code) ก าหนดระยะเวลาในการยื่ น ขอรั บ ช าระห นี้ ไ ว้ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ของไทย กล่าวคือ กฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา
กาหนดระยะเวลาการยื่นขอพิสูจน์หนี้ไว้ว่าให้ยื่นภายใน 90 วัน นับจากวันที่มีการประชุมเจ้าหนี้ครั้ง
แรก จะเห็นว่าในกรณีนี้จะคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 91 ซึ่ง
เป็นบทบัญญัติที่กาหนดระยะเวลาการยื่นขอรับชาระหนี้กรณีทั่วไปว่าต้องยื่นขอรับชาระหนี้ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราช
กิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งนี้ กฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกายังกาหนดระยะเวลา
การยื่นขอพิสูจน์หนี้ ตามคาพิพากษา โดยเจ้าหนี้ยื่นขอพิสูจน์หนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคา
พิพากษา สาหรับหนี้ที่ทรัสตีปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามสัญญา เจ้าหนี้สามารถยื่นขอพิสูจน์หนี้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกาหนดเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง ในกรณีที่เจ้าหนี้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ การขอ
พิสูจน์หนี้นั้นสามารถขยายออกได้ อีก 60 วัน ตาม Federal Rule of Bankruptcy, Rule 3002 (c)
หากเจ้าหนี้ ไม่ยื่น ขอพิสูจน์ห นี้ ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมเจ้าหนี้ ไม่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ และหนี้ดังกล่าวย่อมระงับสิ้นไปเมื่อลูกหนี้หลุดพ้นจากการ
ล้มละลาย ซึ่งกรณีนี้ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 92 ของไทยก็กาหนดให้
หนี้บางประเภทเจ้าหนี้สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ภายหลังจากที่ตนมีสิทธิ และ พระราชบัญญัติ
ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 มาตรา 91 ก็ อ นุ ญ าตให้ ศ าลสามารถขยายระยะเวลาให้ เจ้ า หนี้
ต่างประเทศเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเจ้าหนี้บางรายไม่สามารถยื่นขอพิสูจน์หนี้ตามกาหนดระยะเวลา
ได้ กฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกาก็ได้บัญญัติแนวทางการแก้ปัญหาเอาไว้ โดย U.S.C, Title 11
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Section 756 (a)(2)(C) กาหนดให้เจ้าหนี้สามารถได้รับชาระหนี้ภายหลังที่เจ้าหนี้ไม่มี ประกันที่ยื่น
ขอรับชาระหนี้ภายกาหนดระยะเวลายื่นขอพิสูจน์หนี้ได้รับชาระหนี้แล้ว ได้ ซึ่งแนวทางการปฏิบัตินี้
สอดคล้องกับคาแนะนาของ UNCITRAL
ผู้วิจัยพบว่าทางการแก้ไขปัญหาทางที่สาม กล่าวคือ การเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ไม่สามารถยื่น
ขอรับชาระหนี้ได้ทันตามกาหนดเวลาโดยสุจริตสามารถแสดงความบริสุทธิ์ของตนต่อศาลว่าการไม่
กระทาตามที่กฎหมายกาหนดเช่นนั้น ไม่ได้เกิดการจงใจ หรือการขาดความเอาใจใส่ ซึ่งเมื่อศาลเชื่อ
ว่าเป็นเช่นนั้นแล้ว เจ้าหนี้จะมีสิทธิได้รับชาระหนี้หลังจากที่เจ้าหนี้ที่ขอรับชาระหนี้ทันภายในกาหนด
ระยะเวลาได้รับชาระหนี้แล้ว ตามแนวทางกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา เหตุที่ทางแก้ดังกล่าวมี
ความเหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจาก ระบบการแจ้งเตือนเจ้าหนี้ตามกฎหมายล้มละลายไทยนั้น
ยังไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ แม้การโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พระราชบัญญัติล้มละลาย
พุ ท ธศั ก ราช 2483 มาตรา 28 จะก าหนดให้ ก ารโฆษณาต้ อ งท าลงในราชกิ จ จานุ เบกษา และ
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ แต่ทั้ งนี้ ต้องยอมรับว่าการโฆษณาเพียงเท่านั้น ยังไม่เพียง
พอที่จะทาให้เจ้าหนี้ทราบว่าลูกหนี้ต้องคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดได้ ซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่ควร
พิจารณาเช่นกัน ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป ดังนั้น เราจึงควรมีมาตรการสารอง
เพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้ที่ไม่ทราบคาสั่งดังกล่าวโดยสุจริตด้วย
นอกจากนี้ แนวคิดสาคัญของกฎหมายล้มละลาย คือ การรวบรวมหนี้ให้ได้จานวนที่แน่นอน
ดังนั้น การกาหนดระยะเวลายื่นขอรับชาระหนี้ที่แน่นอนจึงเป็นเรื่องสาคัญ หากไม่กาหนดให้แน่นอน
ตายตัว ย่อมไม่อาจทาให้ ยอดหนี้ที่ยื่นขอรับชาระนิ่งได้ เพราะเจ้าหนี้ จะสามารถยื่นขอรับชาระหนี้
เพิ่มเติมได้เรื่อยๆ และ อาจมีขอรับชาระหนี้มาเพียงบางส่วน กล่าวคือ เจ้าหนี้จะรอดูผลการขอรับ
ชาระหนี้ และเจ้าหนี้จะขอยื่นรับชาระหนี้เพิ่มเติมได้เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงเปลี่ยนมติการ
ประชุมเจ้าหนี้ได้ หากเป็นเช่นนี้ ย่อมส่งผลต่อการประชุมเจ้าหนี้ที่ไม่อาจทราบได้เลยเจ้าหนี้คนใดมี
สิทธิออกเสียงเท่าไร การออกเสียงหรือการใดที่ทาไปก่อนหน้าที่จะมีเจ้าหนี้คนดังกล่าวจะมายื่นขอรับ
ชาระหนี้อาจเสียเปล่าได้ เจ้าหนี้จะยังคงไม่ได้รับการแบ่งปันทรัพย์สิน และสุดท้าย เมื่อการแบ่งปั น
ทรัพย์สินไม่อาจทาให้เสร็จสิ้นลงได้ลูกหนี้จะไม่มีโอกาสไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ เสียที เช่นนี้ แม้แนวทาง
การแก้ปัญหาดังกล่าวจะให้เจ้าหนี้สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ก็ตาม แต่ก็ต้องคุ้มครองประโยชน์
ของเจ้าหนี้ที่ยื่นรับชาระหนี้ทันตามกาหนดระยะเวลาด้วย อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ที่สุจริต
จนเกินไป อาจทาให้ เจ้าหนี้ ดังกล่าวชะล่า ใจ เพราะแม้ตนจะยื่นขอรับชาระหนี้ไม่ทันตามกาหนด
ระยะเวลาตนก็ไม่เสียประโยชน์ใดๆ ทาให้เจ้าหนี้ไม่กระตือรือร้นที่จะติดตามความเคลื่อนไหวลูกหนี้
ของตน
นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการดาเนินคดีล้ มละลายหลายท่านที่เห็นสอดคล้องกับ
ผู้วิจัย ยกตัวอย่างเช่น นางสาวรื่นรดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี “เห็นด้วยว่าควรให้เจ้าหนี้ที่
ยื่นขอรับชาระหนี้ทันโดยสุจริต สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ แต่ควรให้ศาลเป็นผู้พิจารณาในประเด็น
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นี้”และ นางสาวภูวิชชชญา เหลืองธีรกุ ล อัยการ เห็นว่า “ควรจะให้เจ้าหนี้มีโอกาสยื่นคาร้องเพื่อ
แสดงเหตุผลแต่สิทธิของเจ้าหนี้ที่เข้ามาภายหลังระยะเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วนั้น ควรเกิดขึ้นต่อไป ไม่
ควรมีสิทธิย้อนหลัง (การยื่นคาร้องก็ควรมีกรอบระยะเวลาด้วย)”

4.2 การโฆษณาคาขอรับชาระหนี้
การโฆษณาประกาศคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 มาตรา 28 กาหนดให้ เมื่อศาลมีคาสั่ งพิทั กษ์ ทรัพย์เด็ดขาดแล้ วเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ท รัพ ย์
จะต้องโฆษณาคาสั่งดังกล่าวด้วยกัน 2 ทาง ได้แก่ ราชกิจจานุเบกษา และ หนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ และ เจ้าหนี้จะต้องยื่นขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่มี
การประกาศนั้น เมื่อการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กฎหมายให้ถือว่า บุคคลทั่วไปทราบ
ความที่ได้ประกาศนั้ นแล้ว แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ ต้องยอมรับว่าประชาชนโดยทั่วไปไม่มีใครทราบ
ความที่ป รากฏในราชกิจจานุ เบกษาแต่อย่างใด ดังนั้น จึงอาจกล่ าวได้ว่าการที่กฎหมายให้ ถือว่า
เมื่อใดที่มีการโฆษณาประกาศคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว เจ้าหนี้ต้องรู้ถึงคาสั่ ง
ดังกล่าวจึงเป็นเพียงแค่แนวคิดที่ไม่เกิด ผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใด นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์รายวันที่
ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้น ยังไม่แพร่หลายเพียงพออีกด้วย จากการศึกษาผู้วิจัย
พบว่าโดยมาก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันสายกลาง (คาพิพากษา
ฎี ก าที่ 2528/2537) หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ข่ า วพาณิ ช ย์ (ค าพิ พ ากษาฎี ก าที่ 4379/2531) และ
หนังสือพิมพ์รายวันดาวสยาม (คาพิพากษาฎีกาที่ 9733/2539, 4379/2531) ซึ่งในประเด็นที่ขึ้นสู่
ศาลฎีกาเจ้าหนี้จะต่อสู้ว่าหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไม่เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป จนทาให้ไม่
อาจทราบโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดได้ แต่ทั้งนี้หากพิจารณาจากบทบัญญั ติ มาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนดเพียงแค่ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โฆษณา
ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาดในหนั งสื อ พิ ม พ์ ร ายวัน เท่ า นั้ น หาจ าต้ อ งเป็ น หนั งสื อ พิ ม พ์ ร ายวัน ที่
“แพร่หลาย” ไม่ ดังนั้น จึงเป็นการตอกย้าว่าการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทั กษ์ทรัพย์ตามกฎหมาย
ล้มละลายไทยยังไม่เพียงพอที่จะทาให้เจ้าหนี้ทราบและยื่นขอรับชาระหนี้ได้ทันตามกาหนดเวลา
จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศพบว่าไม่ว่าจะเป็น กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่น
The Bankruptcy Act 2004 Section 32 , กฎหมายล้ ม ละลายอั งกฤษ The Insolvency Rule
1986, R. 6.34 (2)(a)(b) หรือกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา The United States Code Title
11 Section 342 ต่างกาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ ทรัสตี ตามแต่กรณี ต้องแจ้งเตือน
เจ้าหนี้ถึงการเริ่มกระบวนการล้มละลายทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายล้มละลายต่างประเทศที่
ขอบข่ายการศึกษา เมื่อมีการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายลูกหนี้จะไม่อาจจัดการทรัพย์สินของตน
ได้อีกต่อไป หลังจากนั้ น ลูกหนี้ จะเป็นผู้ มีบทบาทในการให้ ข้อมูล เกี่ยวกับหนี้สิ นของตนว่า ตนมี
เจ้าหนี้เป็นใครบ้าง มีหนี้อยู่เท่าใด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือทรัส ตี จะเป็นผู้แจ้งให้เจ้าหนี้
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ยื่นขอรับชาระหนี้หรือยื่นขอพิสูจน์หนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่สาหรับกฎหมายล้มละลายไทย
นั้ น แม้ว่าลู กหนี้ จ ะถูกฟ้ องร้องให้ ล้ มละลายก็ตาม แต่ทั้ งนี้ ก็ไม่ มีกระบวนการเรียกลู กหนี้ม าเพื่ อ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้ ก่อนมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่การสอบสวนหนี้ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 มาตรา 104 และมาตรา 105 จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ พ้ น
ระยะเวลาการขอรับ ชาระหนี้ แล้ว ดังนั้ น จึงเป็นสาเหตุว่า เหตุใดกฎหมายล้มละลายไทยจึงไม่ มี
กระบวนการแจ้งเตือนเจ้าหนี้เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั่นเอง ดังนั้น การดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีล้มละลายในต่างประเทศกับการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายในประเทศไทยจึง
แตกต่างกัน
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายล้มละลายแล้วพบว่าหลายท่านมี
ความเห็นว่า กฎหมายล้มละลายไทยควรมีการแจ้งเตือนเจ้ าหนี้เพื่อให้ทราบว่าลูกหนี้ของตนถูกศาล
สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอรับชาระหนี้ต่อไป เช่น นายไกรสร บารมีอวย
ชัย กล่าวว่า “เรื่องการแจ้งสิทธิเจ้าหนี้เป็นรายบุคคล เห็นด้วย เพราะระบบการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษานั้น ไม่มีประสิทธิภาพ ...” นายเพ็ง เพ็งนิติ กล่าวว่า “เห็นควรอย่างยิ่ง ถ้ามีรายชื่อกับเจ้า
พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ต้ อ งแจ้ งทุ ก ราย” และ นายไพโรจน์ วายุภ าพ กล่ าวว่า “เหมื อ น Class
Action (การดาเนิน คดีแบบกลุ่ม) ควรจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อให้ เขาได้มีสิทธิขอรับชาระหนี้ ”
เป็นต้น
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยเห็นว่า การโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้น มีความสาคัญ
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ เจ้ า หนี้ ไม่ มี ป ระกั น ที่ จ ะยื่ น ขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายในระยะเวลาตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนดไว้ ซึ่งหากยื่นขอรับชาระหนี้ไม่ทันภายในกาหนดแล้วย่อมไม่มี
สิทธิที่จะได้รับชาระหนี้อีกต่อไป ซึ่งเป็นผลร้ายต่อเจ้าหนี้ ดังนั้น กระบวนการโฆษณาคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด จึงต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กระทบต่อเจ้าหนี้ น้อยที่สุด เช่นนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้
นอกจากการโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา และ หนังสือ พิมพ์รายวันแล้ว
ควรจะต้องมีกระบวนการแจ้งเตือนเจ้าหนี้เป็นรายคนอีกด้วย แต่ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการแจ้งเตือนมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายล้มละลายไทยควรบัญญัติ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถเรียกลูกหนี้มา
สอบถามเกี่ยวกับหนี้ ที่ลูกหนี้ มี และกาหนดบทลงโทษลูกหนี้ที่ไม่เ ปิดเผยข้อมูลหนี้สินของตนโดย
ทุ จ ริ ต ประกอบกัน ด้ว ย หากไม่ ก าหนดบทลงโทษแล้ ว ลู ก หนี้ จะไม่ กระตือ รือ ร้น ที่ จ ะแจ้ งข้ อ มู ล
ดังกล่ าวให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ เพราะถึงอย่างไร ตนก็ไม่ได้รับประโยชน์ จากการแจ้ง
ข้อมูลเช่นนั้น การกาหนดบทลงโทษจึงเป็นการกระตุ้นให้ลูกหนี้เปิ ดเผยข้อมูลหนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ไม่ให้ตนไม่ต้องรับโทษ
อย่ างไรก็ ต าม หากเปรี ย บเที ย บกระบวนการแจ้ งเตื อ นเตื อ นเจ้ าหนี้ ในคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ มละลาย พุ ท ธศักราช 2483 มาตรา 90/24 วรรคสอง และ วรรคสาม ซึ่ ง
กาหนดให้ เจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์มีห น้าที่ แจ้งคาสั่ งจัดตั้งผู้ ทาแผนไปยังเจ้าหนี้ที่ปรากฏบัญ ชี
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รายชื่อที่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เสนอต่อศาล และเจ้าหนี้อื่นเท่าที่ทราบ การโฆษณาหรือการแจ้งคาสั่ง
ดังกล่ าว ให้ แ จ้ งกาหนดเวลาให้ เจ้าหนี้ ทั้ งหลายเสนอค าขอรับ ช าระหนี้ ในการฟื้ น ฟู กิ จ การตาม
แบบพิมพ์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย จะเห็นว่าในคดีฟื้นฟูกิจการมีการแจ้งเตือนเจ้าหนี้เพื่อให้
เจ้าหนี้ยื่นขอรับชาระหนี้ แต่ในคดีล้มละลายกลับไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่
จะแก้กระบวนการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดให้สอดคล้องกับคดีฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
ไม่ให้กฎหมายทั้งสองลักลั่นกัน
ผู้วิจัยได้พิจารณาต่อไปอีกว่า การโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในหนังสือพิมพ์รายวัน
นั้น มีปัญหาอีกเช่นกัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า หนังสือพิมพ์รายวันที่นิยมใช้โฆษณาประกาศคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้น ไม่แพร่หลายพอที่ประชาชนโดยทั่วไปจะทราบได้ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควร
กาหนดให้การโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ควรจะต้องเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่
แพร่หลายด้วย นอกจากนี้ ตาม The Insolvency Rule 1986 , R.6.34 (2)(b) กาหนดให้การแจ้ง
เตือนคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจเลือกแจ้งเตือนตามวิธีที่ตนคิด
ว่าเหมาะสมอีก ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ น่าจะนามาใช้กับกฎหมายล้มละลายของไทยได้เพื่อเสริมสร้างให้
กระบวนการแจ้งเตือนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
อนึ่ง หากการโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ ดขาดเป็นไปตามที่ผู้วิจัยเสนอแล้ว ย่อมต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนการดังกล่าวสูงขึ้น ดังนั้น ทางกรมบังคับคดีอาจกาหนดให้เจ้าหนี้ต้อง
วางเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนการเพิ่มขึ้นด้วย

4.3 อานาจในการยอมรับหรือปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้
ในกระบวนการล้มละลายนั้น แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีอานาจรับคาขอรับชาระหนี้
ของเจ้ าหนี้ ก็ตาม แต่เจ้ าพนั กงานพิ ทักษ์ท รัพย์ก็มิอาจมีอานาจออกคาสั่ งยอมรับ หรือปฏิ เสธหนี้
ดังกล่าวได้ ผู้มีอานาจทาคาสั่งเช่นนั้นได้มีเพียงศาลเท่านั้น ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ย่อมทาให้การชาระ
สะสางทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ใช้ เวลานานขึ้ น กว่ า ที่ ค วรจะเป็ น ซึ่ งหากเปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมาย
ล้มละลายอังกฤษ The Insolvency Rule 1986, R. 6.104 และ R. 6.105 แล้ว ผู้จัดการทรัพย์สิน
มีอานาจในการยอมรับหรือปฏิเสธหนี้ได้ และศาลจะมีบทบาทชี้ขาดข้อพิพาทในกรณีที่มีการอุทธรณ์
โต้แย้งคาสั่งของผู้จัดการทรัพย์สินเท่านั้น ซึ่งการกาหนดวิธีการเช่นนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลาย
ของ UNCITRAL และ กฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา ตาม The United States Code Title 11
Section 502 หากเทียบอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในกระบวนการการขอรับชาระหนี้
ในในคดีฟื้น ฟูกิจ การตามพระราชบัญ ญั ติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพ ย์ในคดี ฟื้น ฟูกิจ การกลับ มีอานาจยอมรับหรือปฏิเสธคาขอรับช าระหนี้ได้ ซึ่ง ตรงข้ามกับเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ซึง่ อานาจของบุคคลทั้งสองยังลักลั่นกันอยู่ หากปรับเปลี่ยนให้
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เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายมีอานาจในการยอมรับหรือปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้ได้ ย่อม
สร้างความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินกระบวนการล้มละลาย ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถสะสาง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เร็วขึ้น และลูกหนี้เอง ก็มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยปราศจากภาระหนี้สินได้
เร็วขึ้นตามไปด้วย
เช่นนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์มีอานาจตรวจคาขอรับชาระหนี้ และมี
อานาจยอมรับ หรือปฏิเสธหนี้ตามคาขอรับชาระหนี้ของลูกหนี้ได้ และ หากเจ้ าหนี้ หรือลูกหนี้รายใด
ไม่พอใจคาตัดสินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึง จะยื่นอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ต่อศาล ในทานองเดีย วกัน กับ UNCITRAL กฎหมายล้ มละลายอังกฤษ และ กฎหมายล้ มละลาย
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า หากจะให้กระบวนการพิจารณาคดีต่ างๆตกแก่ศาล จะยิ่งทาให้
เสียเวลา เพราะ ในการนัดคู่ความกว่าจะกาหนดนัดได้แต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลานาน ซึ่งจะยิ่งทาให้
ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้เสียหายมากยิ่งขึ้น หากกาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจยอมรับหรือ
ปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้จะช่วยให้กระบวนการขอรับชาระหนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เจ้าหนี้ก็ได้จะ
ได้รับชาระหนี้เร็วขึ้น ลูกหนี้เองก็หลุดพ้นจากการล้มละลายได้เร็วขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดี อันเป็นการสอดรับกับแนวคิดของกฎหมาย
ล้มละลาย นอกจากนี้ยังควรกาหนดให้หนี้ใดที่ไม่มีผู้คัดค้านแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาสั่ง
อนุญาตให้หนี้ดังกล่าวสามารถขอรับชาระหนี้ตามกฎหมายล้มละลายได้ทันทีด้วย
อนึ่ง จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า แม้ว่าการกาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจสั่ง
ยอมรับ หรือปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้ได้จะเป็นช่วยให้คดี ล้มละลายเสร็จสิ้นโดยเร็วก็ตาม แต่ทั้งนี้
เจ้ าพนั กงานพิทั กษ์ ทรัพ ย์ ของไทย โดยส่ วนใหญ่ แล้ ว มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านกฎหมาย
เท่ า นั้ น ซึ่ ง การยอมรั บ หรื อ ปฏิ เสธค าขอรั บ ช าระหนี้ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี ร่วมด้วย เพื่อประโยชน์ในการจาแนกได้ว่าหนี้ใดเป็นหนี้แท้ และหนี้ใด
เป็นหนี้เทียม ซึ่งจะส่งผลต่อสิทธิออกเสียงในการประชุมเจ้าหนี้ และการได้รับชาระหนี้ หากปล่อย
ให้ มีเจ้าหนี้เทียมยื่นขอรับชาระหนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ที่แท้จริงของลูกหนี้ได้ เช่นนี้ การ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ และการ
บัญชีนั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญ

4.4 ผลของการที่เจ้าหนี้ไม่ยื่นขอรับชาระหนี้
จากการที่ UNCITRAL ได้เสนอให้ กฎหมายล้ มละลายควรกาหนดผลของการยอมรับค า
ขอรับ ช าระหนี้ รวมถึงผลกระทบของการไม่ยื่นขอรับช าระหนี้ เอาไว้ด้วยนั้น ผู้ วิ จัยเห็ นว่า แนว
ทางการร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นประโยชน์ และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ล้มละลายไทย เนื่องจาก กฎหมายล้มละลายของไทยมิได้บัญญัติผลของการไม่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ไว้
โดยชัดแจ้ง ดังนั้น เจ้าหนี้จึงไม่อาจทราบได้ว่า การที่ตนไม่ยื่นขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดเวลาแล้ว
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ตนจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ กฎหมายล้มละลายของไทย
จึงควรบัญญัติถึงผลในส่วนนี้ด้วย

บทที่ 10
การเพิกถอนการโอน หรือการกระทาใดๆ เกีย่ วกับทรัพย์สินของลูกหนี้
1. สภาพปัญหา
กฎหมายว่าด้วยการเพิกถอนการโอนหรือการกระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2542
สามารถแบ่งแยกการเพิกถอนการกระทาดังกล่าวได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ การเพิกถอน
กลฉ้อฉลตามมาตรา 113 การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินในระยะเวลา
3 ปี ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือภายหลังนั้นตามมาตรา 114 และการเพิกถอนการโอน
หรือการกระทาใดๆอันเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ตามมาตรา 115 ซึ่งแนวคาพิพากษาฎีกานั้นเป็นไปใน
แนวทางที่เคร่งครัด ดังนั้น ้ึงสามารถเพิกถอนการกระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ง่าย
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการติดตามรวบรวมทรัพย์สินเข้า
สู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกผู้เข้าทานิติกรรม
กับลูกหนี้โดยสุ้ริตที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่า หากตนเข้ากระทาการใดๆ กับลูกหนี้แล้ว การกระทา
ของตน้ะถูกเพิกถอนในภายหลังหรือไม่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว โดยแบ่งแยกลักษณะการกระทาที่
ศาลมีคาสั่งให้เพิกถอนได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา 113 โดยยกเลิ ก
หลักการตามมาตรา 114 เดิม แล้วเปลี่ยนเป็นบทสันนิษฐานที่อิงกับมาตรา 113 และการเพิกถอน
การให้ เปรียบเ้้าหนี้ ตามมาตรา 115 ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ เป็นไปตามระบบกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหลักการเพิกถอนการฉ้อฉลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่้ะเพิกถอนนิติกรรมที่ทาให้
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลง (Devalue) ส่วนหลักการเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้นั้น มี
วัตถุประสงค์มุ่งต่อการเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้เลือกชาระหนี้ให้แก่เฉพาะเ้้าหนี้บางรายเป็นพิเศษ
(Preference)
การปรับปรุงกฎหมายล้มละลายดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแนวคิดในการเพิกถอนการโอนหรือ
การกระทาการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิ น ของลูกหนี้ไป้ากกฎหมายเดิมก่อนมีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2542
อย่างไรก็ตาม ภายหลังปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวแล้วพบว่ายังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก ดัง้ะ
เห็นได้้ากแนวคาพิพากษาศาลฎีกาของศาลไทยที่ยังคงยึดแนวคาพิพากษาศาลฎีกาก่อนที่้ะมีการ
แก้ไขกฎหมาย ทาให้การดาเนินการทางกฎหมายในส่วนของการเพิกถอนการโอนหรือการกระทาการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สากล และการตีความยังใช้เป็นผลร้ายกับบุคคลภายนอกผู้สุ้ริตที่เข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้อีกด้วย
เช่นนี้ ย่อมส่งผลให้บุคคลภายนอกมีความเสี่ยงว่าหาทานิติกรรมกับลูกหนี้แล้ว นิติกรรมดังกล่าว้ะ
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ถูกเพิกถอนตามกฎหมายล้มละลายหรือไม่ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบธุรกิ้ และผู้ลงทุน
ต่างๆ นอก้ากการใช้การตีความกฎหมายว่าด้วยการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้้ะเป็นผลร้ายต่อบุคคลภายนอกผู้สุ้ริตแล้ว สาหรับลูกหนี้เองก็ได้รับผลร้ายเช่นกัน เนื่อง้าก
หากบุคคลภายนอกเกรงว่าตน้ะถูกเพิกถอนนิติกรรมที่ทาต่อลูกหนี้ บุคคลภายนอกอา้เลือกที่้ะไม่
ทาการดังกล่าวกับลูกหนี้เสียเลยก็ได้ เช่นนี้ ธุรกิ้ของลูกหนี้เดิมประสบปัญหาอยู่แล้ว ก็้ะยิ่งได้รับ
ความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม และหากมองในภาพรวมทางเศรษฐกิ้แล้วกรณีเช่นนี้ย่อมกระทบต่อ
การเ้ริญเติบโตทางเศรษฐกิ้ของประเทศในวงกว้างอีกด้วย
ยกตั ว อย่ างเช่ น กรมบั งคั บ คดี ด าเนิ น การขายทอดตลาดที่ ดิ น ของนาย ก. ลู ก หนี้ ตาม
คาพิพากษาของศาลแพ่ง นาย ข. เห็นว่าที่ดินดังกล่าวทาเลดี ้ึงเข้าร่วมประมูลและชนะการประมูล
ในที่สุด หากต่อมาภายในระยะเวลา 1 ปี นาย ก. ถูกฟ้องให้ล้มละลาย และศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดนาย ก. เช่นนี้ ตามแนวทางปฏิบัติและตามแนวคาพิพากษาฎีกาในปัุ้้บัน เ้้าพนักงาน
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ย่ อ มมี อ านา้ร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ เพิ ก ถอนนิ ติ ก รรมการซื้ อ ขายที่ ดิ น ดั ง กล่ า วได้
ตามมาตรา 113 และ มาตรา 114 แม้ว่า นาย ข. ้ะซื้อที่ดินมาในราคาที่ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว
้ากการขายทอดตลาด อีกทั้ง นาย ก. และนาย ข. มิได้มีเ้ตนา้ะฉ้อฉลเ้้าหนี้รายอื่นแต่อย่างใด ซึ่ง
กรณีดังกล่าวนี้เห็นได้ว่า ผู้เข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางธุรกิ้้ะมีความเสี่ยงสูงในการ
ทานิติกรรมดังกล่าวซึ่งอา้้ะถูกเพิกถอนในภายหลังได้ และกรณีดังกล่าวไม่ได้พิ้ารณาถึงมูลค่าของ
กองทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ว่ามีการลดน้ อยถอยลงหรือไม่ด้ว ย ซึ่งไม่เป็น ไปตามความมุ่ งหมายของ
กฎหมาย และไม่เป็นไปตามหลักการของกฎหมายสากลด้วย
นอก้ากนี้ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิกถอนการโอนหรือการกระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลู กหนี้ นั้ น ก็มีปั ญ หาในการปรับ ใช้ กฎหมายด้ว ยโดยกรณี ที่ ลู กหนี้ ทานิติก รรมที่ ลู กหนี้ได้รับ
ค่าตอบแทนน้ อยเกิน สมควรนั้ น เ้้าพนัก งานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์มี อานา้ร้องขอให้ เพิ ก ถอนนิ ติ กรรม
ดังกล่าวได้ โดยหลั กเกณฑ์การพิ้ารณาเรื่องค่าตอบแทนดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่นั้น เป็นไป
ตามอัตวิสัยของเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้พิ้ารณาเรื่องนั้นเอง ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเ้น
แต่อย่ างใด ทั้งนี้ การพิ้ารณาถึงมูลค่าของทรัพย์สินหรือค่าตอบแทน้ากนิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้น
ดังกล่าวนั้ น ก็มิได้มีการพิ้ารณาถึงลักษณะของการขายทรั พย์สินของลูกหนี้ด้วยว่า มีการขายใน
ลักษณะที่รวมส่วนประกอบของทรัพย์สินทั้งหมดหรือแบ่งส่วนประกอบของทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่ง้ะ
ทาให้มูลค่าของทรัพย์สินลดลงด้วยหรือไม่
ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีรถยนต์ประกอบคันหนึ่ง ในขณะที่ นาย ก. มีห นี้สิ นล้ นพ้นตัว
นาย ก. นาตัวเครื่องยนต์ขายให้แก่ นาย ข. ในราคาตลาด ส่วนตัวรถยนต์นั้นไม่สามารถขายได้ หรือ
ขายได้ก็ได้ในราคาต่า ซึ่งหากนาย ก. ขายรถยนต์ทั้งคัน้ะขายได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าการขายแต่
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เครื่องยนต์ เช่นนี้ การกระทาของนาย ก. เป็นการทานิติกรรมที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร
หรือไม่ เนื่อง้ากเครื่องยนต์ที่นาย ก. ขาย ให้นาย ข. ไปนั้น ก็ขายกันในราคาตลาด
กฎหมายล้ ม ละลายของไทยในปั ้ ุ้ บั น ก็ มิ ได้ ให้ ค วามคุ้ ม ครองบุ ค คลภายนอกผู้ เข้ า ท า
นิ ติกรรมกับ ลูกหนี้ ในลั กษณะที่เป็น การดาเนินธุรกิ้ตามปกติของลู กหนี้ เนื่อง้ากการพิ้ารณา
เพิกถอนการกระทาที่เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้นั้นเป็นไปตามอัตวิสัยของเ้้าrนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ละ
คน ดังนั้น้ึงเกิดความไม่แน่นอนในผลของนิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าทากับลูกหนี้ในลักษณะที่เป็น
การดาเนินธุรกิ้ตามปกติของลูกหนี้นั้น้ะถูกเพิกถอนภายหลังหรือไม่
นอก้ากนี้ ปัุ้้บันรูปแบบการทาธุรกิ้การค้าได้พัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นธุรกรรม
ประเภทใหม่ๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทาสัญญาทางการเงินซึ่งการแลกเปลี่ยน และการ
ชาระหนี้มีวิธีเฉพาะที่แตกต่าง้ากสัญญาประเภทอื่นๆ ซึ่งหากนาบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนการ
กระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินมาใช้ อา้เกิดปัญหาในวงกว้างได้
ยกตัวอย่างเช่น ก. ประกอบธุรกิ้ขนส่ง้าเป็นที่้ะต้องใช้น้ามันในการขนส่ง ซึ่งราคาน้ามัน
ในปัุ้้บันอยู่ที่ 30 บาท ต่อ 1 ลิตร ก. คาดการณ์ว่า ราคาน้ามันในอีก 6 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มที่
้ะสูงขึ้นเรื่อยๆ อา้ถึง 40 บาท ต่อ 1 ลิตร ก. ไม่อยากเสี่ยงที่้ะต้องซื้อน้ามันในราคาแพง ก็้ึงคิด
วิธีป้องกันความเสี่ยงที่้ะเกิดขึ้น้ากราคาน้ามันที่อา้้ะพุ่งสูงขึ้น โดยทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Future Contract) ้ะซื้อน้ามันในราคา 35 บาท ในอีก 6 เดือนข้างหน้า ในตลาดซื้อขายอนุพันธ์
ผ่านตัวแทนขายหลักทรัพย์ของตน โดยตัวแทนขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทาคาสั่งซื้อผ่านระบบตลาด
โดยระบบประมวลผลของตลาด้ับคู่สัญญาให้ ก โดยอนุมัติ ต่อมา ก. ได้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Future Contract) ต่อไปให้ ข. และ ข. ก็ขายสัญญาดังกล่าวให้กับ ค. ต่อมาเมื่อครบระยะเวลา 6
เดือนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future Contract) ดัง กล่าว เอ ซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Future Contract) ของ ก. ก็ได้ส่งมอบน้ามันตรงตามข้อตกลงในสัญญา แต่ต่อมาอีก 2 เดือนพบว่า
เอ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย และการโอนน้ามันดังกล่าวให้แก่ ก. เป็นการโอนที่ให้เปรียบเ้้าหนี้ การ
โอนดังกล่าว้ึงถูกเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพิกถอนตามมาตรา 115 เมื่อเป็นเช่นนี้ ก. ้ึงไม่สามารถ
ส่งมอบน้ามันให้แก่ ข. ได้ตามสัญญา และ ข. ก็ไม่สามารถส่งมอบน้ามันให้แก่ ค. ได้อีกเช่นกัน ้ะ
เห็นได้ว่า การเพิกถอนการให้เปรียบดังกล่าวเมื่อ ใช้กับสัญญาทางการเงินแล้ว ้ะส่งผลกระทบต่อ
ตลาดการเงินอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการตกลงกันหลายทอด ดังนั้น กฎหมายล้มละลาย
ไทยควรที่้ะต้องมีวิธีการ้ั ดการกั บสัญญาดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อมิให้ตลาดการเงินได้รับ
ความเสียหายเพื่อมิให้ตลาดการเงินได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนมาก้นเกินไป

Final Report 270
บทที่ 10 การเพิกถอนการโอน หรือการ
กระทาใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้

2. การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายไทย
2.1 การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ช่วงก่อนมี
พระราชบัญญัติล้มล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 5)
การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก่อนที่้ะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2542 นั้น การเพิกถอนการ
กระทาดังกล่าวสามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ
2.1.1 การเพิกถอนการฉ้อฉลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
มาตรา 113 เดิม
มาตรา 113 เดิ ม บั ญ ญั ติ ว่ า “การขอให้ ศ าลเพิ ก ถอนการฉ้ อ ฉลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ให้เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยทาเป็นคาร้อง”
ในทางแพ่งนั้น หากลูกหนี้ทานิติกรรมใดๆ อันทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบ กฎหมาย
เรียกการกระทานั้นว่าเป็น “การฉ้อฉล” เ้้าหนี้มีสิทธิที่้ะร้องต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ม าตรา 237 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว่ า “เ้้ า หนี้ ช อบที่ ร้ อ งขอให้
ศาลเพิกถอนเสียได้ถึงนิติกรรมใดๆ อันลูกหนี้กระทาลงทั้งรู้อยู่ว่า้ะเป็นทางให้เ้้าหนี้เสียเปรียบ
แต่ความข้อนี้ท่านมิให้บังคับถ้าว่าในขณะทานิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้
รู้เท่าถึงข้อความ้ริงอันเป็นทางให้เ้้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากเป็นกรณีการให้โดยเสน่หา
ท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอที่้ะเพิกถอนได้
บทบัญญัติดังกล่าวในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็น
สิทธิในทรัพย์สิน”
องค์ประกอบของการเพิกถอนการฉ้อฉล ได้แก่
(1) ผู้ มี สิ ท ธิฟ้ อ งให้ เพิ ก ถอนการฉ้อ ฉล้ะต้ อ งเป็ น เ้้าหนี้ แต่ ไม่ ้ าเป็ น ต้ อ งเป็ น
เ้้าหนี้ตามคาพิพากษา
(2) ต้องมีห นี้ระหว่างเ้้าหนี้กับลูกหนี้อยู่ก่อน ถ้าไม่มีห นี้ที่ผูกพันกันอยู่ก่อนแล้ว
เ้้าหนี้ก็ไม่สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลได้ และหนี้ดังกล่าว้ะถึงกาหนดชาระแล้วหรือไม่ก็
ได้
(3) ลูกหนี้เป็นผู้ทานิติกรรมขึ้นมาภายหลัง ซึ่งลูกหนี้อา้มีหลายคนหรือเป็นลูกหนี้
ร่วมกันก็ได้ ซึ่งหากเป็นกรณีลูกหนี้ร่วมแล้ว การทานิติกรรมอันเป็นการฉ้อฉลของลูกหนี้นั้น เป็นเหตุ
ส่วนตัวของลูกหนี้คนที่ทานิติกรรมนั้นขึ้น
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(4) การกระท าของลู กหนี้ต้ องเป็ นนิ ติกรรมที่เกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิ น กล่ าวคื อ คาว่า
“นิติกรรม” นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 149 บัญญัตวิ ่า “นิติกรรม หมายความว่า
การใดๆอันทาลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใ้สมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุ ค คล เพื่ อ ้ะ ก่ อ เปลี่ ย นแปลง โอน สงวน หรื อ ระงั บ ซึ่ ง สิ ท ธิ ” ผู้ รั บ นิ ติ ก รรมอา้้ะเป็ น
บุ ค คลภายนอกหรื อเป็ น เ้้ าหนี้ ของลู ก หนี้ ก็ได้ทั้ งสิ้ น ซึ่งนิ ติ กรรมดั งกล่ าว้ะต้อ งมีวัต ถุป ระสงค์
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิ น เช่ น ้ านอง ้ าน า ซื้ อ ขาย เช่ า เช่ า ซื้ อ ฯลฯ ส่ ว นนิ ติ ก รรมที่ ไม่ ได้ มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับทรัพย์สิน แม้ว่า้ะกระทบต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ตาม แต่ก็มิใช่กรณีตาม
มาตรา 237 เช่น การ้่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ เป็นต้น
นอก้ากนี้ การที่ลูกหนี้ยอมปลดหนี้ ซึ่งตนเป็นเ้้าหนี้อยู่ หรือแม้กระทั่งการสละ
มรดก ย่อมเป็นการทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลงด้วย1
(5) นิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้นต้องทาให้ เ้้าหนี้เสียเปรียบ กล่าวคือ ต้องเป็นกรณี ที่
เ้้ าหนี้ ค นดังกล่าวกับ ลู กหนี้ ที่ทาให้ เ้้าหนี้เสี ยเปรียบเท่านั้น หาใช่เสี ยเปรียบกันระหว่างเ้้าหนี้
ด้วยกันไม่ ความเสียเปรียบดังกล่าวอา้เป็นการทานิติกรรมให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลง
เสื่ อ มค่ า สร้ า งภาระผู ก พั น ให้ แ ก่ ก องทรั พ ย์ สิ น หรื อ ท าให้ ห ากมี ก ารยึ ด ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ออกขา ย
ทอดตลาด้ะได้ราคาต่าก็ได้2
อย่างไรก็ดี แม้นิติกรรมนั้น้ะมีวัตถุประสงค์ในการโอนทรัพย์สินก็ตาม แต่ถ้าการ
กระทาเช่นนั้น้ะทาให้ตน้ะเป็นประโยชน์แก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้มากกว่า ก็มิใช่กรณีนิติกรรมที่
ท าให้ เ้้ าหนี้ เสี ย เปรี ย บ เช่ น แดงท าสั ญ ญากู้ ยื ม เงิน ้ากด า 1,000,000 บาท ในขณะนั้ น แดงมี
ทรัพย์สินอยู่เพียงชิ้นเดียวที่ดินมูลค่า 1,000,000 บาท ต่อมาแดงนาที่ดินแปลงดังกล่าวทาสัญญาซื้อ
ขายกันในราคา 1,500,000 บาท กรณีเช่นนี้แม้ แดง้ะโอนที่ดินของตนให้แก่ ดาก็ตาม แต่การโอน
ดังกล่าวทาให้กองทรัพย์สิน ของแดงเพิ่มขึ้น การดังกล่าว้ึงมิ ใช่การทานิติกรรมที่ฉ้อฉลเ้้าหนี้แต่
อย่างใด
(6) ลูกหนี้ ต้องรู้ หรือควร้ะรู้ว่าการกระทาของตนทาให้ เ้้าหนี้เสี ยเปรียบ โดย
พิ้ารณา้ากเวลาขณะที่ลูกหนี้ทานิติกรรมนั้น หากลูกหนี้รู้ภายหลังว่านิติกรรมที่ตนทานั้นทาให้
เ้้าหนี้เสียเปรียบแล้ว นิติกรรมดังกล่าวย่อมไม่อา้ขอเพิกถอนได้ ซึ่งศาล้ะพิ้ารณาเป็นกรณีๆไป

1

วิชา มหาคุณ, กฎหมายล้มละลาย (ฉบับสมบูรณ์ ) หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการล้มละลาย และการ
ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้และการล้มละลาย, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2542), น.228.
2

ไพโร้น์ วายุภาพ, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้ , พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : สานักอบรม
เนติบัณฑิตยสภา ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา, 2554), น.325 – 326.
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(7) บุคคลภายนอกผู้ได้ลาภงอกซึ่งเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้โดยเสียค่าตอบแทน
้ะต้องรู้ว่าทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบด้วย หากบุคคลดังกล่าวไม่รู้ว่าการทานิติกรรมเช่นนั้น้ะทาให้
เ้้าหนี้เสียเปรียบ ผู้ไม่รู้เท่ากับ “ผู้สุ้ริต” ย่อมได้รับความคุ้มครอง ้ึงไม่อา้เพิกถอนนิติกรรมนั้นได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 238 ซึ่งบัญญัติว่า “การเพิกถอนดังกล่าวมาในมาตรา
ก่ อ นนั้ น ไม่ อ า้กระทบกระทั่ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลภายนอก อั น ได้ ม าโดยสุ ้ ริ ต ก่ อ นเริ่ ม ฟ้ อ งคดี
ขอเพิกถอน
อนึ่ง ความทีก่ ล่าวมาในวรรคก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าสิทธินั้นได้มาโดยเสน่หา”
สาหรับกรณีนิติกรรมให้โดยเสน่หานั้น กฎหมายมิได้ให้ความคุ้มครองผู้รับการให้
แม้ว่าบุคคลดังกล่าว้ะสุ้ริตก็ตาม
อนึ่ ง คาว่า “รู้” ในที่นี้ต้องรู้ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอที่้ะชาระหนี้ให้แก่ เ้้าหนี้
เพียงแค่รู้ว่าลูกหนี้เป็นหนี้บุคคลอื่นยังไม่เพียงพอที่้ะถือได้ว่าบุคคลภายนอกรู้ว่านิติกรรมที่ตนทา้ะ
ทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบ
(8) นิติกรรมที่มิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน เช่น การสมรส การหมั้น การรับรอง
บุตร เป็นต้น ไม่สามารถเพิกถอนการฉ้อฉลได้ เนื่อง้ากเป็นการส่วนตัวของลูกหนี้ หรือครอบครัว
ของลูกหนี้ แม้ว่าการกระทาดังกล่าว้ะทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลงก็ตาม
หลักการดังกล่าวข้างต้น เป็นการคุ้มครองป้องกันสิทธิของเ้้าหนี้ ซึ่งโดยหลักแล้ว
เมื่อลูกหนี้ก่อภาระหนี้สินต่อเ้้าหนี้แล้ว กฎหมายบัญญั ติให้ทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้เป็นประกัน
สาหรับการชาระหนี้ดังกล่าว อีกทั้งกฎหมายยังบัญญัติให้เ้้าหนี้ยังมีสิทธิพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
โดยการเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้กระทาขึ้นเพื่อให้เ้้าหนี้เสียเปรียบ ซึ่งการกระทาดังล่าว้ะต้องทา
ให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลงด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกหนี้ ถูกเ้้าหนี้ฟ้องร้องให้เป็น
บุคคลล้ มละลายและศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลู กหนี้ไม่ว่า้ะเป็นคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ
พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวก็ตาม อานา้้ัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งหมด้ะตกอยู่ภายใต้การบริหาร
้ัดการของเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 22 ลูกหนี้ไม่อา้้ัดการทรัพย์สินของตนเองได้อีก
ต่อไปตามมาตรา 24
2.1.2 การเพิกถอนการโอนทรัพย์สินและการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 114 เดิม
การเพิกถอนการโอนทรัพย์สิ นและการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น แม้
เบื้องต้น้ะมีความคล้ายคลึงกับการเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา 113 เดิม แต่ก็ยังมีความแตกต่าง
กันอยู่บางประการ กล่าวคือ การเพิกถอนกลฉ้อฉลตามมาตรา 113 เดิม นั้น้ะต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้
ทานิติกรรมที่ทาให้ “เ้้าหนี้เสียเปรียบ” แต่กรณีตามมาตรา 114 เดิม นั้นไม่้าเป็นต้องทาให้เ้้าหนี้
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เสียเปรียบ หากเข้าองค์ประกอบตามที่มาตรา 114 เดิม กาหนดไว้ก็เพียงพอ ซึ่งมาตรา 114 บัญญัติ
ว่า “การโอนทรัพ ย์สิ น หรื อการกระทาใดๆ เกี่ยวกับ ทรัพย์สิ นของลู กหนี้ ซึ่งลู กหนี้กระทา หรือ
ยิ น ยอมให้ ก ระท าในระหว่ า งระยะเวลาสามปี ก่ อ นมี ก ารขอให้ ล้ ม ละลายและภายหลั ง นั้ น
ถ้าเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาขอโดยทาเป็นคาร้อง ศาลมีคาสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทา
นั้นได้ เว้น แต่ ผู้ รับประโยชน์ ้ะแสดงให้พอใ้แก่ศาลว่าการโอนหรือการกระทานั้นได้ กระทาโดย
สุ้ริต และมีค่าตอบแทน”
มาตรา 114 มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ กล่าวคือ
(1) ต้องเป็นการโอนทรัพย์สิน หรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ถึงกับเป็นการ
โอนทรัพย์สิน เช่น สัญญา้านอง สัญญา้านา สัญญาเช่า เป็นต้น
(2) ลู ก หนี้ ได้ ก ระท าหรื อ ยอมให้ ก ระท าในระยะเวลาสามปี ก่ อ นมี ก ารขอให้
ล้ มละลายหรื อภายหลั งนั้ น ซึ่งคาว่า “ภายหลั งนั้น ” หมายถึง ภายหลั ง้ากที่ มีการขอให้ ลู กหนี้
ล้มละลาย้นถึงวันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น 3 เนื่อง้ากหลัก้ากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
แล้วอานา้้ัดการทรัพย์สินทั้งหมด้ะตกอยู่ที่เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หากลูกหนี้ ฝ่าฝืนกระทาการ
ใด การนั้ น ย่ อ มตกเป็ น โมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 150 ดั งนั้ น ้ึงไม่
้าเป็นต้องบัญญัติให้มีการเพิกถอนการดังกล่าวแต่อย่างใด
(3) ในกรณี นี้ ห ากผู้ รับ โอน หรือ ผู้ รั บ ประโยชน์ อ า้ไม่ ถู ก เพิ ก ถอนการกระท า
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ระหว่ า งลู ก หนี้ กั บ ตนได้ หากพิ สู ้ น์ ต่ อ ศาลให้ ได้ ว่ า ตนเองกระท าไปโดยมี
ค่าตอบแทน และสุ้ริต ไม่รู้ว่าการทาเช่นนั้น้ะทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบ และไม่รู้ว่าในขณะที่ตนทา
การดังกล่าวลูกหนี้มีสินล้นพ้นตัว
ในส่วนความเกี่ยวพันระหว่างมาตรา 114 และมาตรา 113 ว่ามาตรา 114 นั้น
แนวความเห็ น ที่ ห นึ่ งมองว่า เป็ น บทสั นนิ ษ ฐานเบื้ องต้น ของการฉ้อฉลเ้้าหนี้ ม าตรา 237 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ แนวความเห็นที่สองมองว่า มาตรา 114 เป็นบทบัญญัติ
พิ เศษที่ แ ตกต่ าง้ากกการเพิ กถอนการฉ้อ ฉลตามมาตรา 113 กล่ าวคื อ ให้ อานา้เ้้ าพนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ ที่้ะติดตามเอาทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้โอนหรือกระทาการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย หรือภายหลัง้ากขอให้มีการล้มละลาย้นกว่า้ะมีคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ โดยไม่ต้องคานึงว่า้ะทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบหรือไม่ อีกทั้งหากเป็นการให้โดยเสน่หาซึ่ง
ไม่มีค่าตอบแทน เ้้าพนักงานพิทักษ์สามารถร้องต่อศาลให้เพิกถอนการให้โดยเสน่หาดังกล่าวได้
2.1.3 การเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้ ตามมาตรา 115
3

กรมบังคับคดี, รวมคาพิพากษาฎีกา พระราชบัญ ญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 พร้อมหมายเหตุ ฉบับสมบูรณ์
(กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามพริ้นติ้งกรุ๊ฟ ้ากัด, 2539), หน้า 202.
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การเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้นั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 115 ซึ่งบั ญ ญั ติว่า “การโอนทรัพย์สิ นหรือการกระทาใดๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทาหรื อ
ยินยอมให้กระทาในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายหรือภายหลังนั้น โดยมุ่ง
หมายให้เ้้าหนี้คนใดได้เปรียบแก่เ้้าหนี้อื่น ถ้าเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาขอโดยทาเป็นคาร้อง
ศาลมีอานา้สั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทานั้นได้”
การโอนหรือการกระทาใดๆ ตามมาตรา 115 นี้มีความหมายเหมือนกับกรณีมาตรา
114 เดิม แต่ในส่วนขององค์ประกอบอื่นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
(1) มาตรา 115 นั้นผู้ ที่รับการโอนหรือกระทาการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สิ นร่ว มกับ
ลูกหนี้นั้น ้ะต้องเป็น “เ้้าหนี้” อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งแตกต่าง้ากมาตรา 114 เดิม ที่ผู้รับโอนหรือผู้รับ
ประโยชน์ไม่้าเป็นต้องเป็นเ้้าหนี้ของลูกหนี้มาก่อน
(2) มาตรา 115 นั้ น เ้้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รั พ ย์ ส ามารถเพิ ก ถอนการดั งกล่ าวที่
ลูกหนี้กระทาหรือยอมให้กระทาได้โดยไม่ต้องคานึงถึงความสุ้ริตของเ้้าหนี้คนดังกล่าว ซึ่งต่ าง้าก
มาตรา 114 เดิม ที่หากผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์พิสู้น์ได้ว่าตนได้รับโอนทรัพย์สิน หรือกระทา
การใดๆโดยสุ้ริตและมีค่าตอบแทน ก็มิอา้เพิกถอนการดังกล่าวได้
(3) มาตรา 115 มุ่ งเน้ น ถึ ง “เ้ตนาที่ ้ ะให้ เปรีย บเ้้ า หนี้ ข องลู ก หนี้ ที่ มี ห นี้ สิ น
ล้นพ้นตัว” ซึ่งแตกต่าง้ากมาตรา 114 เดิม ที่ลูกหนี้ไม่้าเป็นต้องมีเ้ตนาให้เปรียบเ้้าหนี้แต่อย่าง
ใด เช่น แดงกับดาเป็นเพื่อสนิทกัน ดากู้ยืมเงิน้ากแดง 200,000 บาท ต่อมาดามีหนี้สินล้นพ้นตัว
ด้วยความรักเพื่อน ดาประสงค์้ะให้แดงเพื่อนของตนได้รับชาระหนี้ก่อนเ้้าหนี้คนอื่นๆ ดา้ึงนา
ที่ดินผืนหนึ่งของตนไป้านองไว้กับแดง เช่นนี้ แดง้ึงมีสิทธิดีกว่าเ้้าหนี้คนอื่นๆ ของดา การกระทา
ของดา้ึงเป็นการกระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นการให้เปรียบแก่แดงเ้้าหนี้คนหนึ่งให้มีสิทธิ
ดีกว่าเ้้าหนี้คนอื่นๆ นั่นเอง เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์้าเป็นต้องนาสืบ ให้เห็นถึงเ้ตนาของลูกหนี้
โดยอาศัยพฤติการณ์ และเหตุผลในการที่ลูกหนี้กระทาเช่นนั้น หรืออาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏใน
แต่ล ะกรณี เพื่ ออาศัย เป็ น ฐานในการพิ ้ารณาว่าการกระท าของลู กหนี้เป็ นการให้ เปรียบเ้้าหนี้
หรือไม่
(4) ระยะเวลาในการเพิกถอนการให้เปรียบตามมาตรา 115 ้ะสั้นกว่าระยะเวลา
การเพิกถอนการโอน หรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา 114 เดิม กล่าวคือ ระยะเวลา
3 เดือน และ 3 ปีตามลาดับ

2.2 การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูก หนี้ช่วงหลังมี
พระราชบัญญัติล้มล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 5)

Final Report 275
บทที่ 10 การเพิกถอนการโอน หรือการ
กระทาใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ มละลาย พุ ทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2542 (ฉบั บที่ 5) ได้
แก้ ไขและแบ่ งเนื้ อ หาลั ก ษณะการเพิ ก ถอนการกระท าเกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ อ อกเป็ น 2
ประเภท คือ
(1) การเพิ ก ถอนกลฉ้ อ ฉล ตามมาตรา 113 โดยมี มาตรา 114 เป็ น บทบั ญ ญั ติ ว าง
ข้อสันนิษฐานถึงการกระทาใดๆ ที่เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้
(2) การเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้ ตามมาตรา 115
นอก้ากนี้ยังแก้ไขให้บทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนกลฉ้อฉลให้เป็นธรรมต่อบุคคลภายนอก
ผู้สุ้ริตและเสียค่าตอบแทนมากขึ้นอีกด้วย
2.2.1 การเพิกถอนการฉ้อฉล
การเพิกถอนการฉ้อฉลนั้นยังคงมีสาระสาคัญเช่น มาตรา 113 เดิม กล่าวคือ ให้นา
บทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนการฉ้อฉล มาตรา 237 ถึงมาตรา 240 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยมีมาตรา 114 ที่แก้ใหม่เป็นบทสันนิษฐานว่าการกระทาเช่นใดถือได้ว่าเป็นการฉ้อฉล
เ้้าหนี้ ซึ่งมาตรา 114 บัญญัติว่า “ถ้านิติกรรมที่ขอเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา 113 นั้นเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น หรือเป็นการให้โดยเสน่หา หรือ
เป็นการที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควรให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทาที่ลูกหนี้และ
ผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เ้้าหนี้ต้องเสียเปรียบ”
การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 114 ้ะเห็นได้ว่าขัดเป็นการยกเลิกหลักเกณฑ์ของมาตรา
114 เดิม โดยบั ญ ญั ติของมาตรา 114 ใหม่นั้ น เป็ นเพี ยงบทสั น นิษ ฐานของมาตรา 113 เท่ านั้ น
กล่าวคือ มาตรา 114 นั้น เป็นบทบัญญัติเพิ่มเติมการเพิกถอนกลฉ้อฉลตามมาตรา 113 เพื่อช่วยให้
การติดตามทรัพย์ สิ น ของลู กหนี้ กลั บคืนมาง่ายขึ้น เนื่ อง้ากภาระการพิ สู้น์ว่าการโอนหรือการ
กระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์้ะต้องเป็นผู้พิสู้น์ให้ได้ว่าตน
สุ้ ริตและเสีย ค่ าตอบแทนเพื่ อให้ การโอน หรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นั้ นไม่ถูก
เพิกถอน ถ้าไม่อา้พิสู้น์ได้การที่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ได้ทากับลูกหนี้ย่อมถูกเพิกถอน ผลที่
ตามมาคือ เ้้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้้ะได้รับเฉลี่ยทรัพย์สินมาชาระหนี้แก่ตนมากขึ้นตามลาดับและ
สัดส่วนที่ตนเ้้าหนี้้ะได้รับ
สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไขมาตรา 114 เดิม ก็เนื่อง้ากบุคคลภายนอกไม่ได้รับความ
เป็นธรรม้ากบทบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งระยะเวลา 3 ปี ก็เป็นระยะเวลาที่นานเกินสมควร เนื่อง้าก
ลูกหนี้ประกอบธุรกิ้ที่ต้องมีการดาเนินธุรกรรมต่างๆ เป็นปกติอยู่แล้ว ธุรกรรมบางอย่างอา้ถูก
เพิกถอนโดยไม่สมควรได้ เช่น แดงประกอบธุรกิ้ขายเสื้อผ้า ย่อมต้องมีการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิ้
ของตน 3 ปี ก่อนการขอให้ล้มละลาย เช่น แดงต้องซื้ออุปกรณ์ตัดเย็บ ้้างคนงานตัดเย็บ ้้างคน
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้ัดส่งสินค้า เช่าอาคารขายเสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่ งแดงยังดาเนินธุรกิ้ของตนเองได้ดี สามารถ้ะบริหาร
้ัดการหนี้ของตนได้ หากต่อมาแดงประสบปัญหาทางการเงิน้นมีหนี้สินล้นพ้นตัว การใดๆ ที่ลูกหนี้
ทาในระหว่าง 3 ปีก่อนขอให้ ลูกหนี้ล้มละลาย อา้โดนเพิกถอนทั้งสิ้น เนื่อง้ากมาตรา 114 เดิม
ไม่ได้พิ้ารณาว่าการที่ลูกหนี้ทา้ะทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบหรือไม่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ้โดยรวม
สร้างความไม่มั่นใ้ให้ แก่ผู้เป็นเ้้าหนี้ และผู้อา้้ะเป็นเ้้าหนี้ของลูกหนี้ในอนาคต นอก้ากนี้ยัง
ส่งผลกระทบต่อผู้เริ่มลงทุนประกอบกิ้การอีกด้วย เนื่อง้ากในระยะเริ่มแรกของการประกอบธุรกิ้
ใดๆ ผู้ลงทุนมัก้ะขาดทุนเสมอ ดังนั้น หากบทบัญญัติยังเอื้อโอกาสที่้ะเพิกถอน ผู้ปล่อยสินเชื่อเอง
ก็ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ลงทุน เพราะกลัวผลกระทบของมาตรา 114 นี้
เมื่อมีการแก้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2542 แล้ว อา้แยกอธิบายถึงนิติกรรมที่อา้ถูกเพิกถอนได้ดังนี้
ในทางแพ่งนั้น หากลูกหนี้กระทานิติกรรมใดๆ อันทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบ กฎหมาย
เรียกการกระทานั้นว่า เป็น “การฉ้อฉล” เ้้าหนี้มีสิทธิที่้ะร้องต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าว
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 237 ซึ่งบัญญัติว่า “เ้้าหนี้ชอบที่ร้องขอให้ศาล
เพิ ก ถอนเสี ย ได้ ถึ งนิ ติ ก รรมใดๆ อั น ลู ก หนี้ ก ระท าลงทั้ งรู้ อ ยู่ ว่ า ้ะเป็ น ทางให้ เ้้ า หนี้ เสี ย เปรี ย บ
แต่ความข้อนี้ท่านมิให้บังคับถ้าว่าในขณะทานิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้
รู้เท่าถึงข้อความ้ริงอันเป็นทางให้เ้้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากเป็นกรณีการให้โดยเสน่หา
ท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอที่้ะเพิกถอนได้
บทบัญญัติดังกล่าวในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็น
สิทธิในทรัพย์สิน”
ตัวอย่าง แดง กู้ยืมเงิน้านวน 500,000 บาท ้ากดา ทรัพย์สินของแดงทั้งหมดมี
มูลค่า 500,000 บาท แทนที่แดง้ะขายทรัพย์สินของตนมาชาระหนี้แก่ดา กลับนาทรัพย์สินทั้งหมด
นั้นไปโอนให้แก่ขาวภรรยาของตน โดยขาวทราบดีอยู่แล้วว่าการรับโอนดังกล่าว้ะทาให้ดาเ้้าหนี้
ของแดงเสียหาย เช่นนี้ การโอนทรัพย์สินระหว่างแดงและขาว้ึงเป็นการฉ้อฉลดาเ้้าหนี้ ดา้ึงชอบที่
้ะใช้สิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์สินนั้นได้ ซึ่งดา้ะต้องพิสู้น์ให้ได้ว่าขาว
ผู้รับโอนทราบว่าการรับโอนเช่นนั้น้ะทาให้ดาเ้้าหนี้เสียเปรียบ
หลักการดังกล่าวข้างต้น เป็นการคุ้มครองป้องกันสิทธิข องเ้้าหนี้ ซึ่งโดยหลักแล้ว
เมื่อลูกหนี้ก่อภาระหนี้สินต่อเ้้าหนี้แล้ว กฎหมายบัญญัติให้ทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้เป็นประกัน
สาหรับการชาระหนี้ดังกล่าว อีกทั้งกฎหมายยังบัญญัติให้เ้้าหนี้ยังมีสิทธิพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
โดยการเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้กระทาขึ้นเพื่อให้เ้้าหนี้เสียเปรียบซึ่งการกระทาดังกล่าว้ะต้องทา
ให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลงด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเ้้าหนี้ฟ้องร้องให้ลูกหนี้เป็นบุคคล

Final Report 277
บทที่ 10 การเพิกถอนการโอน หรือการ
กระทาใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
ล้ ม ละลายและศาลมี ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ลู ก หนี้ ไ ม่ ว่ า ้ะเป็ น ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาด หรื อ
พิทักษ์ทรัพย์ชั่ วคราวก็ตาม อานา้้ัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งหมด้ะตกอยู่ภายใต้การบริหาร
้ัดการของเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 22 ส่วนลูกหนี้ไม่มีอานา้้ัดการทรัพย์สินใดๆ ของ
ตนได้อีกตามมาตรา 24
ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ก ระท าการใดๆ อั น เป็ น การฉ้ อ ฉลเ้้ าหนี้ ตามมาตรา 113 ซึ่ ง
บัญญัติให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลนั้นได้ โดยให้เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทาคาขอต่อศาลโดยทาเป็น
คาร้อง ข้อน่ าพิ้ารณาที่สาคัญ คือ การกระทาที่ทาเ้้าหนี้เสียเปรียบนั้น โดยมาตรา 114 ได้วาง
ข้อสันนิษฐานอันเป็นคุณแก่เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า “ถ้านิติกรรมที่ขอ
เพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา 113 นั้นเกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและ
ภายหลังนั้น หรือเป็นการให้โดยเสน่หา หรือเป็นการที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควรให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทาที่ลูกหนี้และผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นรู้อยู่ ว่าเป็นทางให้เ้้าหนี้ต้อง
เสียเปรียบ” ซึ่งบทสันนิษฐานตามมาตราดังกล่าวมิใช่บทสันนิษฐานเด็ดขาด แม้ว่านิติกรรมที่ลูกหนี้
กระท าลงนั้ น ้ะเข้ า เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ก็ ต าม ลู ก หนี้ แ ละผู้ ได้ ล าภงอกก็ ส ามารถพิ สู ้ น์ แ ก้ ข้ อ
สันนิษฐานได้ เช่นนี้ หากลูกหนี้กระทาการประการใดประการหนึ่งตามที่มาตรา 114 บัญญัติไว้ ย่อม
ต้องแก่บทสันนิษฐานแห่งกฎหมายตามมาตราดังกล่าวแล้ว4
การกระทาที่กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นการกระทาที่ทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบ
นั้น ได้แก่
(1) นิติกรรมที่ซึ่งทาขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย และ
ภายหลังนั้น
มาตรา 113 กาหนดให้ ศ าลเพิ กถอนการฉ้อ ฉลตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา 237 ได้ ซึ่งบัญญัติให้ใช้เฉพาะแก่ นิติกรรมที่มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้น เช่น
นิติกรรม้านอง ้านา ซื้อขาย เป็นต้น นอก้ากนี้ยังหมายความรวมถึง การที่ลูกหนี้ยอมปลดภาระ
หนี้สินให้แก่ลูกหนี้ของตน การสละมรดกหรือการกระทาอื่นใดที่ทาให้กองทรัพย์สินลดน้อยถอยลงอีก
ด้วย5

4ปรีชา

พาณิชวงศ์ , คาอธิบายกฎหมายล้ มมละลาย กฎหมายว่ าด้วยการจัด ตั้งศาลล้ม ละลาย และวิธีพิจารณาคดี
ล้มละลาย และกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2545),
น.228.
5อ้างแล้ว

เชิงอรรถที่ 1, น.250.
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นอก้ากนี้ นิติกรรมดังกล่าวต้องกระทาภายใน 1 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลายหรือ
วันที่ฟ้ องให้ ลูกหนี้ ล้มละลาย หรือภายหลั งนั้น ซึ่งคาว่า “ภายหลังนั้น ” มีความหมายเหมือนกับ
มาตรา 114 เดิม กล่าวคือ การโอน หรือการกระทาภายหลังขอให้ล้มละลาย้นถึงวันที่ศาลมีคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น6เนื่อง้ากนิติกรรมที่ลูกหนี้กระทาภายหลังที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้น ย่อมตก
เป็ น โมฆะ ตามมาตรา 150 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์อยู่แล้ ว เนื่อง้ากลู กหนี้ ห มด
อานา้้ัดการทรัพย์สินของตนนับแต่มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24 ้ึงไม่้าเป็นที่้ะต้องมีการ
ร้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นๆ แต่ประการใด7
(2) การให้โดยเสน่หา
การให้โดยเสน่ หา ตามมาตรา 521 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ ซึ่ง
บัญญัติว่า “อันว่าให้นั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น ”
ซึ่งหากลูกหนี้ได้ทานิติกรรมการให้ดังกล่าวนี้โดยมีเ้ตนาที่้ะทาเ้้าหนี้เสียเปรียบ เ้้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์สามารถทาคาร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการให้ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องพิ้ารณาว่าการ
ดังกล่าว้ะได้กระทาขึ้นภายใน 1 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย หรือภายหลังนั้นหรือไม่ อีกทั้ง ผู้รับ
โอนทรัพย์สินดังกล่าวไม่้าเป็น้ะต้องทราบว่าการที่ตนกระทาเช่นนั้นเป็นการทาให้เ้้าหนี้เสียหาย
แต่ อย่างใดอัน เป็ น ไปตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 237 วรรคหนึ่งตอนท้ายที่
บัญญัติว่า “... แต่หากกรณีเป็นการทาให้โดยเสน่หา ท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็
พอแล้วที่้ะขอเพิกถอนได้”
(3) นิติกรรมที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร
กรณี ที่ ลู กหนี้ ท านิ ติ กรรมซึ่ งได้ รับ ค่าตอบแทนน้ อยเกิน สมควรนั้ น มาตรา 114
บัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า นิติกรรมที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควรนั้นเป็นนิติกรรมที่
ลู ก หนี้ ฉ้ อ ฉลเ้้ า หนี้ โดยไม่ ค านึ งถึ ง ระยะเวลาว่ านิ ติ ก รรมดั ง กล่ า ว้ะเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นมี ก ารขอให้
ล้มละลายหรือไม่ เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานา้ยื่นคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้
ในกรณีที่ผู้ได้ลาภงอกโอนทรัพย์สินนั้นต่อไปยังบุคคลที่สามแล้วผล้ะเป็นเช่นไร
เนื่อง้ากมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ที่แก้ไขใหม่ ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติเอาไว้ชัดเ้น ดังเช่นบทบัญญัติมาตรา 114 เดิม แต่
ทั้งนี้ เนื่อง้ากการเพิกถอนกลฉ้อฉลตามมาตรา 113 หมายถึง การเพิกถอนกลฉ้อฉลตามประมวล

6 นาวชาติ

ยมะสมิต , “การเพิกถอนการกระทานิติก รรมที่กระทาไปแล้วตามพระราชบั ญ ญั ติล้มละลาย พ.ศ. 2483”,
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), น.28.
7

วิชัย วิวิตเสวี, กฎหมายลักษณะล้มละลาย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : ร้านนิติบรรณาการ, 2518),น. 95
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 ถึง มาตรา 240 นั่นเอง ซึ่งมาตรา 238 ได้บัญญัติไว้ว่า “การ
เพิกถอนดังกล่าวมาในมาตราก่อนนั้นไม่อา้กระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลภายนอก อันได้มาโดย
สุ้ริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอน
อนึ่ง ความที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าสิทธินั้นได้มาโดยเสน่หา”
คาว่า “สุ ้ ริต ” ในกรณี นี้ หมายถึง การที่ ผู้ รับ โอนหรือผู้ รับ ประโยชน์ มิ ได้รู้ว่า
ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว8 นอก้ากนี้การโอนหรือการกระทาที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หากไม่มี
ค่าตอบแทนนอก้าก้ะอยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐาน ตามมาตรา 114 แล้ว อา้้ะมิใช่บุคคลผู้สุ้ริตด้วย
ก็ได้ ซึ่งอายุความร้องขอให้เพิกถอนกลฉ้อฉลนั้น เป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 240 ซึ่งบัญญัติว่า “การเรียกร้องขอเพิกถอนนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่
เวลาที่เ้้าหนี้ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่ได้ทานิติกรรมนั้น ” ในเรื่อง
การเริ่มนับอายุความนั้น มีแนวคาพิพากษาของศาลฎีกาแบ่งออกเป็น 2 แนว ได้แก่ แนวคาพิพากษา
ที่วางหลักการเริ่มนับอายุความโดยดู้ากความรับรู้ของเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (คาพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1752/2518) แต่ต่อมาแนวได้มีคาพิพากษาศาลฎีกากลับหลักดังกล่าว กล่าวคือ การเริ่มนับ
อายุความการเพิกถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ให้พิ้ารณา้ากความรับรู้ของเ้้าหนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้
ต้น เหตุอัน เป็ น มูล ให้เพิกถอนมิใช่เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 209/2521 ,
3923/2539, 6514/2550 และ 19883/2555)
2.2.2 การให้เปรียบเจ้าหนี้
เมื่อลูกหนี้เริ่มมีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ในสภาพที่ไม่อา้ชาระหนี้ได้ ลูกหนี้อา้เลือกที่
รักมักที่ชังโดยการเลือกชาระหนี้ใ ห้กับเ้้าหนี้คนใดก็ได้ เพื่อกลั่นแกล้งเ้้าหนี้บางคนที่ตนไม่ชอบ
หรื อ เพื่ อ ให้ เ้้ าหนี้ บ างคนได้ รั บ ประโยชน์ ม ากกว่ าเ้้ านี้ ค นอื่ น ๆ ดั งนั้ น กฎหมายล้ ม ละลาย้ึ งมี
วัตถุประสงค์ที่้ะป้องกันการกระทาดังกล่าว เพื่อให้เ้้าหนี้ทุกคนได้รับชาระหนี้อย่างเท่าเทียม เมื่อ
ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว มาตรา 115 ให้อานา้เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาขอโดยทาเป็น
คาร้องต่อศาลให้เพิกถอนการกระทาอันเป็นการให้ เปรียบเ้้าหนี้นั้นได้ ซึ่งมาตรา 115 บัญญัติว่า
“การโอนทรั พ ย์ สิ น หรื อ การกระท าใด ๆ ซึ่ งลู ก หนี้ ได้ ก ระท าหรื อ ยิ น ยอมให้ ก ระท าในระหว่ า ง
ระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น โดยมุ่งหมายให้เ้้าหนี้คนหนึ่งคนใด
ได้เปรียบแก่เ้้าหนี้อื่น ถ้าเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาขอโดยทาเป็นคาร้อง ศาลมีอานา้สั่งเพิก
ถอนการโอนหรือการกระทานั้นได้

8

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 87 – 88/2509, 390/2523 และ 4357/2531.
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ถ้าเ้้าหนี้ผู้ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอานา้สั่งเพิกถอนการโอน
หรือการกระทาตามวรรคหนึ่งที่ได้กระทาขึ้นในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย
และภายหลังนั้น”
หลักเกณฑ์ในการเพิกถอนการกระทาอันเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ตามมาตรา 115
ได้แก่
(1) การโอนทรัพย์สินหรือการกระทาใดๆ ที่ลูกหนี้ได้กระทาหรือยินยอมให้กระทา
กล่าวคือ “การกระทา” นั้นในทางกฎหมายได้ให้ความหมายว่า หมายถึง การกระทาที่ไม่ถึงกับเป็น
การโอนทรัพย์สิน แต่อา้ส่งผลให้มูลค่าของทรัพย์สินนั้นลดลงการกระทาในทางกฎหมายอย่างกว้าง
(Rechtshandlung) ได้แก่ นิติกรรม (Rechtgeschaft) การกระทาทางข้อ เท็้้ริง (Realake) และ
การกระท าที่ ขัด ต่ อกฎหมาย (Unlawful act) ละเมิด หรือ การกระท าอื่ น ๆ 9เช่ น การน าที่ ดิ น ไป
้านองกับเ้้าหนี้ที่ไม่มีประกันรายหนึ่ง การกระทาดังกล่าวย่อมเป็นการกระทาอันให้เปรียบเ้้าหนี้ที่
รับ ประกั น นั้ น เนื่ อง้ากหากเป็ น เ้้าหนี้ที่ มี ประกัน เ้้าหนี้ดั งกล่ าวย่อมเรียกเอาทรัพย์ สิ น ที่เป็ น
หลักประกันนั้นเลยก็ได้โดยไม่ต้องยื่นขอรับชาระหนี้ดั งเช่นเ้้าหนี้มีประกันรายอื่นตามมาตรา 95
หรือเลือกเข้ามาในกระบวนล้มละลายตามมาตรา 96 ก็ได้เช่นกัน ไม่ว่า้ะเลือกทางใดเ้้าหนี้ดังกล่าว
ก็ย่อมได้เปรียบเ้้าหนี้อื่นๆ นั่นเอง
(2) คุ ณ สมบั ติ ข องเ้้ าหนี้ มี ผ ลต่ อ ระยะเวลาแห่ งการเพิ ก ถอนการโอนหรือ การ
กระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน กล่าวคือ หากเ้้าหนี้เป็น “บุคคลภายใน” ของลูกหนี้ ระยะเวลาใน
การขอให้เพิกถอนการกระทาเช่นนั้น กฎหมายล้มละลายขยายให้ มีระยะเวลามากกว่ากรณีที่เ้้าหนี้
เป็นบุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลภายในของลูกหนี้ กล่าวคือ ในกรณีที่เ้้าหนี้ผู้ได้รับการให้เปรียบนั้น เป็น
บุคคลภายในของลูกหนี้หากการให้เปรียบนั้นเกิดขึ้น 1 ปีก่อนที่้ะมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือ
ภายหลังนั้น แต่กรณีที่เ้้าหนี้เป็นบุคคลอื่ นนอก้ากบุคคลภายในแล้วระยะเวลาดั งกล่าว้ะ้ากัด
เพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น
คาว่า “บุคคลภายในของลูกหนี้” นั้น พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
มาตรา 6 ได้ให้นิยามว่า หมายถึง
(1) กรรมการ ผู้้ัดการ หุ้นส่วนผู้้ัดการ หุ้นส่วน้าพวกไม่้ากัดความรับผิด บุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินกิ้การ หรือผู้สอบบัญชีของลูกหนี้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกิน้านวนร้อยละห้าของ้านวนหุ้นที่้าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกิ้การของลูกหนี้
9

– 26.

หยุด แสงอุทัย, กฎหมายแพ่งลักษณะมูลหนี้หนึ่ง, เล่ม 1 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516), น.20
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(3) คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของลู ก หนี้ ห รื อ ของบุ ค คลตาม (1)
หรือ (2)
(4) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) เป็นหุ้นส่วน
(5) ห้ างหุ้ น ส่วน้ากัดที่ลูกหนี้ห รือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) เป็นหุ้ นส่ วน
้าพวกไม่้ากัดความรับ ผิ ด หรือเป็นหุ้ นส่ วน้าพวก้ากัดความรับผิ ดที่มีหุ้ นรวมกัน เกิน ร้อยละ
สามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วน้ากัด
(6) บริ ษั ท ้ ากั ด หรือ บริ ษั ท มหาชน้ ากั ด ที่ ลู กหนี้ ห รือ บุ ค คลตาม (1) หรื อ (2)
หรือ (3) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของ้านวนหุ้นที่้าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(7) บริษัท้ากัดหรือบริษัทมหาชน้ากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) ถึง (6) ถือหุ้น
รวมกันเกินร้อยละสามสิบของ้านวนหุ้นที่้าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(8) กรรมการ ผู้้ัดการ หุ้นส่วนผู้้ัดการ หุ้นส่วน้าพวกไม่้ากัดความรับผิด บุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินกิ้การ หรือผู้สอบบัญชี ของห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน้ากัด บริษัท
้ากัด หรือบริษัทมหาชน้ากัด ตาม (4) หรือ (5) หรือ (6) หรือ (7) แล้วแต่กรณี หรือคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว"
นอก้ากนี้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542
(ฉบั บ ที่ 5) บั ญ ญั ติคุ้มครองสิทธิของบุ คคลภายนอกที่สุ้ริตและเสี ยค่าตอบแทน้ากบทบัญ ญั ติ
มาตรา 115 เพิ่มเติมอีกด้วย

3. การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาที่เกี่ยวกับทรัพย์ของลูกหนี้ตามหลักกฎหมาย
ต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล10
3.1 แนวทางการร่ า งกฎหมายล้ ม ละลายของคณะกรรมาธิก ารว่า ด้ วยกฎหมาย

การค้ า ระหว่ า งประเทศแห่ ง สหประชาชาติ (UNCITRAL Legislative Guide on
Insolvency Law : UNCITRAL)
เมื่อบุคคลอยู่ในภาวะที่ไม่อยู่ในฐานะที่้ะสามารถชาระหนี้ของตนได้ ถ้าหากบุคคลดังกล่าว
เป็ นลูกหนี้ที่ไม่ซื่อตรงต่อเ้้าหนี้ก็มัก้ะหาทางยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ป้องกันมิให้เ้้าหนี้บังคับชาระหนี้เอากับทรัพย์สินของตน ไม่ว่า้ะสร้างภาระหนี้สินขึ้นมาหลอกลวง
10

กรมบังคับคดี, แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL, (นนทบุรี : บริษัท สกมิตรพริ้นติ้งแอนต์พบั ลิสซิ่ง
้ากัด,มปท), น.183 – 219.
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เ้้าหนี้ บริ้าค หรือ ให้ทรัพย์สินของตนแก่บุคคลอื่นโดยเสน่หา หรือ เลือกชาระหนี้ให้แก่เ้้าหนี้บาง
รายก็ได้ทั้งสิ้น นอก้ากนี้ เ้้าหนี้บางรายอา้ทาการตกลงกับลูกหนี้เป็นพิเศษ เพื่อสร้างโอกาสที่ตน
้ะได้รับชาระหนี้มากกว่าเ้้าหนี้รายอื่นๆ ทั้งนี้หากภายหลังลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายไม่ว่า
้ะโดยสมัครใ้หรือโดยเ้้าหนี้ร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย การกระทาดังกล่าวของลูกหนี้ย่อมสร้าง
ความเสียหายให้แก่บรรดาเ้้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ดังนั้น แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ
คณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) ้ึงวาง
แนวทางเรื่อง “กระบวนการยกเลิกเพิกถอน” โดยมุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้
ให้เ้้าหนี้ได้รับชาระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน คุ้มครองบุคคลภายนอก้ากความเสี่ยงที่้ะถูกเพิกถอน
นิติกรรมที่ทากับลูกหนี้
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายล้มละลายตามที่ UNCITRAL ได้เสนอไว้ในส่วนธุรกรรมที่
อา้ถูกเพิกถอนได้นั้นสามารถแยกพิ้ารณาเป็น 4 เรื่องสาคัญ กล่าวคือ
3.1.1 ธุรกรรมที่อาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้
คาว่า “ธุรกรรม” ในที่นี้ หมายความถึง นิติกรรมทั่วไปอย่างกว้างๆ ในลักษณะของ
การ้าหน่าย ้่าย โอนทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดภาระหน้าที่ รวมถึงการโอน การชาระหนี้ การให้สิทธิ
ในหลักประกัน การค้าประกัน การกู้เงิน การปลดหนี้ หรื อการกระทาใดๆ อันเป็นการบังคับสิทธิใน
หลั กประกัน ต่อบุ คคลภายนอก และอา้รวมถึงการกระทาที่เกี่ยวข้องด้วย เช่นนี้ คาว่า ธุรกรรม
ดั งกล่ าว ้ึ งมี ค วามหมายกว้ างกว่ าค าว่ า “นิ ติ ก รรม” ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
มาตรา 149 กล่าวคือ การใดๆ อันทาลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใ้สมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูก
นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิ
(1) กฎหมายล้มละลายต้องกาหนดประเภทธุรกรรมที่อาจเพิกถอนได้
เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนล้มละลายแล้ว ประเทศต่างๆ ควรบัญญัติให้ธุรกรรมบาง
ประเภทที่ ลู กหนี้ ได้ กระท าไว้ก่อนเข้าสู่ กระบวนการล้ มละลายสามารถถูกยกเลิ กเพิกถอนได้ ซึ่ ง
ธุรกรรมดังกล่าวต้องเป็นธุรกรรมที่หากลูกหนี้ได้กระทาแล้ว้ะกระทบต่อมูลค่าของกองทรัพย์สิน
หรือขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันของเ้้าหนี้ในการได้รับชาระหนี้ ซึ่งกฎหมายล้มละลายควรบัญญัติ
ให้ธุรกรรมดังต่อไปนี้เป็นธุรกรรมที่อา้ถูกเพิกถอนได้
(1) ธุรกรรมที่ลูกหนี้มีเ้ตนากลั่นแกล้ง ถ่วงเวลา หรือขัดขวางการใช้สิทธิเรียกร้อง
ที่้ะบังคับให้ลูกหนี้ชาระหนี้กับตน ธุรกรรมที่ทาให้ทรัพย์สินนั้นพ้นไป้ากเ้้าหนี้หรือบุคคลที่อา้
เป็นเ้้าหนี้ หรือธุรกรรมที่ทาให้เ้้าหนี้เสียประโยชน์

Final Report 283
บทที่ 10 การเพิกถอนการโอน หรือการ
กระทาใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
(2) ธุรกรรมที่ลูกหนี้ให้ทรัพย์สินของลูกหนี้แก่บุคคลอื่นโดยเสน่หา หรือธุรกรรมที่
ลูกหนี้ได้ค่าตอบแทนน้อยเกินกว่ามูลค่าปกติ 11 หรือมูลค่านั้นไม่เหมาะสมเมื่อพิ้ารณาได้ความว่า
ขณะนั้นลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการทาธุรกรรมเช่นนั้นอา้้ะทาให้ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(3) ธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเ้้าหนี้ โดยที่เ้้าหนี้ได้มา หรือได้รับประโยชน์ใดๆ ที่
มากกว่าสิทธิที่ตนควร้ะได้รับเมื่อเทียบกับเ้้าหนี้ในลาดับชั้นเดียวกันกับเ้้าหนี้รายนั้นควรได้รับใน
ขณะที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(2) สิทธิในหลักประกัน
การที่ลูกหนี้ให้ สิทธิในหลักประกันแก่บุคคลใดๆ สิทธิดังกล่าวควรถูกยกเลิกเพิก
ถอนได้โดยอาศัย บทบั ญ ญั ติตามกฎหมายล้ มละลาย แม้ว่าตามกฎหมายอื่นแล้ ว สิท ธิดังกล่าว้ะ
สมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมายดังกล่าวก็ตาม
(3) กาหนดระยะเวลาในการสันนิษฐานเพื่อเพิกถอนธุรกรรมที่ลูกหนี้ก่อขึ้น
กฎหมายล้ ม ละลายควรก าหนดเวลาที่ ธุ ร กรรมนั้ น อา้ถู ก เพิ ก ถอนได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยนั บย้อนหลัง้ากวันที่กาหนด เช่น ธุรกรรมดังกล่าวหากทาขึ้นภายใน
6 เดือน นับแต่เวลาที่เ้้าหนี้ยื่นขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือลูกหนี้ยื่นขอล้มละลายโดยสมัครใ้ หรือ
อา้กาหนดธุรกรรมดังกล่าว อา้ถูกเพิกถอนได้หากกระทาภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่
ศาลสั่งรับคาขอล้มละลายของเ้้าหนี้หรือลูกหนี้ เป็นต้น
(4) ธุรกรรมที่กระทาต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(1) กฎหมายล้มละลายควรกาหนดระยะเวลาอันเป็นข้อสันนิษฐานในการเพิกถอน
ธุรกรรมที่ลูกหนี้ได้กระทาต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนานกว่าบุคคลอื่นๆ เช่น กรณีกาหนดธุรกรรมที่ลูกหนี้
ท าขึ้ น อา้ถู ก เพิ ก ถอนได้ ห ากกระท าภายในระยะเวลา 6 เดื อ น นั บ ้ากวั น ที่ ศ าลสั่ งรั บ ค าขอ
ล้มละลายของเ้้าหนี้หรือลูกหนี้ แต่หากลูกหนี้ทาธุรกรรมนั้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ธุรกรรม
นั้นอา้ถูกเพิกถอนได้หากกระทาในระยะเวลา 1 ปี นับ้ากวันดังกล่าว เป็นต้น
(2) กฎหมายล้มละลาย้ะต้องกาหนดว่า บุคคลใดเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ลูกหนี้ ซึ่งบุคคลดังกล่าวควร้ะต้องเป็นบุคคลที่มีโอกาสที่้ะรู้สถานะทางการเงินของลูกหนี้ ซึ่งไม่
้าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติกับลูกหนี้ (อา้เป็นเครือญาติทางสายโลหิต หรือเครือ
ญาติโดยการสมรส) เท่านั้น อา้เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ ก็ได้ เช่น ความสัมพันธ์ในทาง
ธุรกิ้ ได้แก่ ลูก้้าง นาย้้าง บริษัทในเครือ บริษัทแม่ กรรมการบริษัท ผู้้ัดการ ทรัสตีของทรัสต์ซึ่ง

11บางประเทศยึดแนวทางการพิ้ารณาทีแ
่ ตกต่างกัน

เช่น พิ้ารณา้ากมูลค่าที่เหมาะสม หรือ ราคาตลาด ณ เวลา ที่ทา
ธุรกรรมนั้นเป็นต้น โดยอาศัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือ อา้ใช้แนวทางที่ศาลตั้งขึ้นมาเพื่อพิสู้น์.
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ลูกหนี้หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกหนี้เป็นผู้รับประโยชน์ เป็นต้น หรืออา้เพี ยงแค่บุคคลที่เคย
อยู่อาศัยร่วมกันกับลูกหนี้ก็ได้
(3) กฎหมายล้มละลายควรสงวนธุรกรรมบางประเภทที่แม้ลูกหนี้้ะทาขึ้นภายใน
เวลาที่สันนิษฐานไว้ก็ตาม แต่ธุรกรรมดังกล่าวก็ไม่อา้ถูกเพิกถอนได้ ได้แก่ ธุรกรรมที่กระทบต่อคน
้านวนมาก เช่น ธุรกรรมที่มีความสาคัญต่อการดาเนินการของตลาดเงิน ยกตัวอย่างเช่น การหัก
บัญชีโดยการปิดล้างสถานะ (Close-Out Netting) ระหว่างสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์
หรือธุรกรรมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งไม่อา้ตกลงกันได้ หรือไม่อา้ทาสาเร็้ตามข้อสัญญา
ที่วางไว้้นในที่สุดต้องเข้าสู่กระบวนการชาระบัญชี เป็นต้น
(5) การดาเนินกระบวนการยกเลิกเพิกถอน
(1) กฎหมายล้มละลายควรกาหนดผู้ทาหน้าที่เป็นผู้แทนในคดีล้มละลาย ซึ่งบุคคล
ดังกล่าว้ะเป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ้ะกาหนด ซึ่งอา้เป็นเ้้าหน้าที่รัฐ หรือเอกชน ก็ได้
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้แทนในคดีล้มละลาย้ะเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายก็ควรกาหนดทางออกให้แก่เ้้าหนี้ด้วย กล่าวคือ ใน
กรณีที่ตัวแทนล้มละลายไม่ยินยอมเริ่มกระบวนการเพิกถอน เ้้าหนี้ควรมีสิทธิที่้ะร้องขอต่อศาลให้
เริ่มต้นกระบวนดังกล่าวดังกล่าวได้
(2) ค่าฤชาธรรมเนียมในการเพิกถอนธุรกรรม กฎหมายล้มมละลายควร้ัดให้อยู่ใน
ลักษณะค่าธรรมเนียมในการดาเนินการในกระบวนการล้มละลาย นอก้ากนี้ควรกาหนดวิธีการหา
เงินทุนเพื่อดาเนินการเพิกถอนด้วย
(6) กาหนดเวลาในการดาเนินกระบวนการเพิกถอน
ระยะเวลาในการเริ่ ม กระบวนการเพิ ก ถอนควรเริ่ ม นั บ พร้ อ มๆ กั บ การเริ่ ม
กระบวนการล้มละลาย ในกรณีที่ธุรกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้น มีลักษณะปิดบัง ซ้อนเร้น และผู้แทนใน
คดีล้มละลายไม่อา้ค้นพบได้โดยง่าย กฎหมายล้มละลายควรกาหนดเวลาเริ่มดาเนินกระบวนการ
เมื่อตัวแทนล้มละลายทราบถึงธุรกรรมปิดบัง ซ้อนเร้นนั้น
(7) องค์ประกอบการยกเลิกเพิกถอนและข้อโต้แย้ง
การก าหนดองค์ป ระกอบของการขอเพิ ก ถอนธุรกรรม นั้ น หลั ก เกณฑ์ ที่ แ ต่ ล ะ
ประเทศ้ะกาหนดขึ้น อยู่ กั บ ว่า ประเทศดั งกล่ าวเลื อ กที่ ้ ะคุ้ ม ครองประโยชน์ ท างการค้ า หรือ
คุ้มครองกองทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น หากประเทศที่เลือกคุ้มครองประโยชน์ทางการค้า ภาระการ
พิสู้น์ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้หรือทาให้เ้้าหนี้เสียหาย้ะตกอยู่
กับลูกหนี้ ที่้ะพิสู้น์ว่าธุรกรรมที่ตนทาขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกองทรัพย์สินหรือ ทาให้เ้้าหนี้
คนใดมีสิทธิดีกว่าเ้้าหนี้คนอื่นๆ นั่นเอง นอก้ากนี้กฎหมายล้มละลายควรระบุว่าธุรกรรมที่ลูกหนี้
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กระทาขึ้นเพื่อการดาเนินการค้าตามปกติของตน เป็นข้อโต้แย้งเพื่อพิสู้น์ว่าธุรกรรมนั้นไม่สมควรถูก
เพิกถอน เช่น ลูกหนี้เปิดกิ้การร้านเสริมสวย ้าเป็นที่้ะต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในร้าน ดังนั้น
การที่ลู กหนี้ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้ ว ทาสัญ ญาซื้อขายอุปกรณ์ ดังกล่ าวก็เป็นไปเพื่อการ
ประกอบธุรกิ้ตามปกติของตน ้ึงมิอา้ถือได้ว่า้าเลยกระทาการให้กองทรัพย์สินลดน้อยถอยลง
อัน้ะต้องถูกเพิกถอนได้แต่อย่างใด เป็นต้น
(8) ความรับผิดของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่ธุรกรรมถูกยกเลิกเพิกถอน
เมื่อธุรกรรมที่ลูกหนี้กระทาขึ้นตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดถูกยกเลิกเพิกถอน
กฎหมายล้มละลายต้องบัญญัติให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคืนทรัพย์สินที่ได้้ากการทาธุรกรรมดังกล่าว
กลับคืนสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ นอก้ากนี้ กฎหมายล้มละลายควรกาหนดให้คู่สัญญาแห่งธุรกรรม
ที่ ถู ก ยกเลิ ก เพิ ก ถอนนั้ น อยู่ ในฐานะเ้้าหนี้ ไม่ มี ป ระกั น ด้ ว ยก็ ได้ เพื่ อ เป็ น การเยี ย วยาเ้้ าหนี้ นั้ น
อย่างไรก็ดี หากศาลมีคาสั่งและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ไม่กระทาตามที่ศาลสั่ง กฎหมายล้มละลาย
ควรกาหนดให้ยกเลิกการเยียวยาเช่นว่านี้ต่อเ้้าหนี้ที่ฝ่าฝืนต่อคาสั่งศาล
(9) แนวทางการปฏิบัติต่อสัญญาทางการเงิน
ปัุ้้บันสัญญาทางการเงินมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ้ของโลกเป็นอย่างมาก
กล่าวคือ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยความเสี่ยง้ากความผันผวนทางการเงินในตลาด ซึ่งการซื้อ
ขายเครื่องมือทางการเงินในแต่ละวันมี้านวนมาก หากคู่สัญญาตามสัญญาทางการเงินเกิดล้มละลาย
ย่อมกระทบต่อตลาด และเศรษฐกิ้โดยรวม อีกทั้งคู่สัญญาอีกฝ่าย้ะได้รับความเสียหายได้รับความ
เสี่ยง้ากความผันผวนของตลาด เนื่อง้ากคู่สัญญาฝ่ายที่ล้มละลายมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชาระ
หนี้ ตามสัญญาทางการเงิน ที่มีวัตถุในการช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ คู่สัญญาอีกฝ่าย้ึงต้องทา
สัญญาอื่นๆเพื่อประกันความเสี่ยงต่อไป ทางออกที่ดีสาหรับปัญหานี้ คือ คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวต้องปิด
ล้างสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น้ากการล้มละลาย
อันดับแรกกฎหมายล้มละลายนานาประเทศควรกาหนดนิยามของสัญญาทางเงิน
อย่างกว้าง เพื่อให้ครอบคลุ มสัญญาทางการเงินหลายๆ ประเภทที่มีในปัุ้้บัน และสัญญาทางการ
เงินชนิดใหม่ที่อา้เกิดขึ้นในอนาคตด้วย
การที่มีผู้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินคนใดในตลาดล้มละลาย ้ะส่งผลกระทบต่อผู้
ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ในตลาด เนื่อง้ากเมื่อสัญญาทางการเงินเกิดปัญหา คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งอา้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาทางการเงินที่ตนได้ทากับบุคคลอื่นได้ ดังนั้น UNCITRAL
้ึงได้เสนอให้ เมื่อลูกหนี้ล้ม ละลายแล้ว กฎหมายล้มละลาย้ะต้องรับรองสิทธิในการเลิกสัญญาแก่
คู่สัญญาของลูกหนี้ โดยกาหนดให้มีการหักกลบลบหนี้ในทันทีหลัง้ากเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย
หรืออา้กาหนดให้มีการเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเริ่มกระบวนการล้มละลายได้ เพื่อป้องกัน
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ความเสียหายต่อตลาดโดยรวม หลัง้ากที่มีการเลิกสัญญาแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การบังคับ และ
เรียกเอาหลักประกัน การหักลบกลบหนี้ และการหักบัญชีค้างชาระตามสัญญา ซึ่งในชั้นนี้ ้าเป็นที่
้ะต้องยกเว้นมิให้การบังคับหรือเรียกหลักประกัน และการชาระหนี้ดังกล่าวถูกยกเลิกเพิกถอนได้
นอก้ากนี้ เพื่อป้ องกันผลกระทบที่้ะเกิดขึ้นกับตลาดทางการเงิน ควรกาหนดให้การชาระหนี้อัน
เป็ น กิ้ะลั กษณะก่อนการล้มละลาย (Routine Pre-Bankruptcy Transfer) ได้รับการยกเว้น้าก
การถูกเพิกถอนด้วย
อนึ่ง คู่สัญญาตามสัญญาทางการเงิน ไม่ควร้ากัดอยู่เพียงแต่สถาบันการเงินเท่านั้น
ควรครอบคลุมถึงคู่สัญญาทุกคนที่ทาสัญญาชนิดนี้

3.2 หลั ก เกณฑ์ ข องธนาคารโลกเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการ
ล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for Effective
Insolvency and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกได้ให้ ข้อสั งเกตเกี่ยวกับกฎหมายล้ม ละลายของไทยในเรื่องการเพิกถอนการ
กระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายไว้ว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 มีความเหมาะสมดีแล้ ว ถึงแม้ว่า้ะขาดมาตรการสาหรับบางเรื่องไป เช่น นิติ
กรรมที่ ใ นลั ก ษณะที่ เป็ น ปกติ ข องการประกอบธุ ร กิ ้ ของลู ก หนี้ (The Ordinary Course of
Business) การให้นิยามการกระทาที่อา้ถูกเพิกถอน ทั้งนิติกรรมที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกิน
สมควร และ กรณีการที่เ้้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบเ้้าหนี้คนอื่นนั้นมีความหมายเช่นไร ยิ่งไปกว่า
นั้น พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ยังกาหนดมาตรการที่ใช้พิ้ ารณาถึงเ้ตนาของ
ลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้เ้ตนา้ะฉ้อฉลเ้้าหนี้ หรือเ้ตนา้ะให้เปรียบเ้้าหนี้คนใดคนหนึ่งยังไม่ชัดเ้น
เพี ย งพอ ซึ่ งเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพิ สู ้ น์ เ้ตนาของลู ก หนี้ และเป็ น สาเหตุ ให้ ก ารท านิ ติ ก รรมมี
ค่าตอบแทนที่เพิ่งเกิดขึ้นระหว่างลูกหนี้และเ้้าหนี้ที่นั้นไม่ตอบสนองต่อมูลค่าทางการตลาด (Market
Value) ที่ลูกหนี้ได้รับมา แม้ว่าพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 114 ได้วางบท
สันนิษฐานเอาไว้ว่ากรณีใดที่ถือว่าลูกหนี้และบุคคลภายนอกรู้การกระทาใดเป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ แล้ว
ก็ตาม นอก้ากนี้ ระยะเวลา 3 เดือน แห่งข้อสันนิษฐานกรณีลูกหนี้ให้เปรียบเ้้าหนี้นั้น ธนาคารโลก
ให้ความเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวสั้นเกินไป
อีกทั้ง บุคคลผู้มีอานา้ร้องขอให้ เพิกถอนการดังกล่าวทั้งในกรณี การเพิกถอนการฉ้อฉล
และการเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้นั้นยังมีเพียงแค่เ้้าพนักงานพิทั กษ์ทรัพย์เท่านั้นที่สามารถร้อง
ขอได้
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ดังนั้น ธนาคารโลก้ึงเสนอให้ หลัง้ากเริ่มกระบวนการล้มละลาย นิติกรรมใดๆ ที่ลูกหนี้
เป็ น ผู้ ท าขึ้ น ซึ่ ง นิ ติ ก รรมนั้ น มิ ใ ช่ ก ารกระท าอั น เป็ น ปกติ ธุ ร กิ ้ การค้ า (Ordinary Course of
Business) นิติกรรมดังกล่าวควร้ะต้องถูกเพิกถอน (Avoiding) โดยมีข้อยกเว้นซ่อนเอาไว้ เพื่อใช้
เป็ น เครื่องมือในการปกป้ องบุ คคลที่ไม่รู้ถึงการกระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวก่อนเริ่มต้น
กระบวนการล้ ม ละลายซึ่ ง อา้ถู ก เพิ ก ถอน อั น ได้ แ ก่ กรณี ที่ ข้ อ ตกลงที่ เป็ น การฉ้ อ ฉลเ้้ า หนี้
(Fraudulent) ข้อตกลงที่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ (Preference) หรือข้อตกลงที่ได้รับค่าตอบแทน
น้อยเกินสมควรอา้ถูกเพิกถอนได้ ทั้งนี้ กฎหมายล้มละลายควรระบุว่าข้อตกลงใดเป็นข้อตกลงที่
ได้รับ การยกเว้น ไม่ต้องถูกเพิกถอน ซึ่งกรณีนี้ควร้ะต้องบัญญั ติให้สัญญาทางการเงินเป็นหนึ่งใน
ข้อยกเว้นด้วย
กฎหมายล้มละลายควรบัญญัติให้กรณีที่มีการเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวแล้ว ให้ทรัพย์สินนั้น
กลับคืนสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้หรือศาลมีคาสั่งให้้่ายเงินเท่ามูลค่าของนิติกรรมดังกล่าวเข้ากอง
ทรั พย์ สิ น ของลู กหนี้ ควรบั ญ ญั ติ ให้ คู่สั ญ ญาที่ ถูกเพิ กถอนนิติกรรมนั้ นเป็ น เ้้าหนี้ไม่มีป ระกันซึ่ ง
สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ หรือควรมีมาตรการเยียวยาในกรณีที่นิติกรรมนั้นเป็นการฉ้อฉล
นอก้ากนี้ ในกรณีที่เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมนั้น
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ของไทยควรบัญญัติให้สิทธิเ้้าหนี้ที่้ะร้องขอให้มีการ
เพิกถอนนิติกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังนั้นได้ด้วย12

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
การเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของประเทศญี่ปุ่นนั้น ถูกกล่าวถึงทั้งในกฎหมาย
ล้มละลายประเทศญี่ปุ่น (The Bankruptcy Act 2004) กฎหมายฟื้นฟูกิ้การทางแพ่ง (The Civil
Rehabilitation Law) แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ฟื้ น ฟู กิ ้ ก า ร บ ริ ษั ท (The Corporate
Reorganization Law) ในขอบเขตของกฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นนั้น การเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับ
ทรัพ ย์ สิ น ของลู กหนี้ ปรากฏใน Article 160 ถึง Article176 ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับ การเพิ กถอนการ
กระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกฎหมายฟื้นฟูกิ้การทางแพ่ง และ
กฎหมายฟื้นฟูกิ้การของบริษัท
3.3.1 การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สามารถเพิกถอนได้
โดยหลักแล้วก่อนที่ลูกหนี้้ะถูกศาลสั่งให้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้มีสิทธิ
ที่้ะ้ัดการทรัพย์สิน หรือ้าหน่าย ้่าย โอนทรัพย์สินของตนได้อย่างอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้
12

Worldbank, Report on the Observance of Standard and Codes Insolvency and Creditor Right
Thailand , P.88.
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ข้อ้ากัดตามกฎหมายล้มละลาย แต่ทั้งนี้ กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นได้กาหนดให้การ้าหน่าย ้่าย
โอนทรั พ ย์ สิ น บางอย่ า งนั้ น ทรั ส ตี มี อ านา้เพิ ก ถอนการกระท าดั ง กล่ า วได้ ทั้ ง นี้ แม้ ว่ า
การ้ัดการทรัพย์สินดังกล่ าว้ะเกิดขึ้น้ากการบังคับคดีก็ตาม หากในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ลูกหนี้ได้ทาการโอนทรัพย์สินโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือ โอนทรัพย์สินโดยได้รับค่าตอบแทนน้อย
กว่าราคาตลาด การกระทาเช่นนี้ ถือเป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ (Fraudulent) หรือลูกหนี้เลือกชาระหนี้
ให้ แก่เ้้าหนี้เป็ นการเฉพาะเ้าะ้ง อันเป็นการทาลายหลักความเท่าเทียมของเ้้าหนี้ที่้ะได้รับ
ชาระหนี้เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ซึ่งการเพิกถอนการกระทาดังกล่าว ้ะช่วยเพิ่มพูน
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ และเป็นการทาให้เ้้าหนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมอีกด้วย
สิทธิในการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งทาให้เ้้าหนี้เสียหาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้หลัง้ากที่เริ่มกระบวนการล้มละลาย ซึ่งการ
กระทาที่สามารถเพิกถอนได้นั้น Article 160 กาหนดให้การที่ลูกหนี้กระทาการโดยรู้อยู่แล้วว่า้ะทา
ให้ เ้้ า หนี้ เสี ย หาย (ซึ่ ง ไม่ ร วมถึ ง การน าทรั พ ย์ ม าเป็ น หลั ก ประกั น หนี้ ) หลั ง ้ากที่ มี ก ารเริ่ ม ต้ น
กระบวนการล้มละลายสามารถถูกเพิกถอนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ลูกหนี้นาทรัพย์สินมาเป็น
หลักประกัน การชาระหนี้ หรือทาให้หนี้ระงับลง หากมูลค่าของการกระทาที่เ้้าหนี้ได้รับเกินกว่า
มูลค่าของหนี้ที่ระงับไปแล้ว การกระทาดังกล่าวสามารถถูกเพิกถอนได้เฉพาะมูลค่าที่เกินกว่ามูลค่า
หนี้ที่เ้้าหนี้มีต่อลูกหนี้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งกองทรัพย์สิน หลัง้ากกระบวนการล้มละลาย
ได้เริ่มต้นขึ้น
เมื่อทรัสตีใช้อานา้เพิกถอนการชาระหนี้ของลู กหนี้ ทรัพย์สินที่ชาระหนี้นั้นย่อม
กลับเข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่ทั้งนี้คู่ สัญญาย่อมต้องรับ ความเสียหาย้ากการเพิกถอนการ
กระทังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่ลูกหนี้้าหน่าย ้่าย โอนทรัพย์สิน หรือนา
ทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินเมื่อตนประสบปัญหาทางการเงิน อา้ถูกเพิกถอนได้ตาม
กฎหมายล้ มละลายบุ คคลที่ส ามที่อา้มีความเกี่ยวข้องกับการกระทาดังกล่ าวของลู กหนี้อา้ถูก
ปฏิเสธสิทธิตามกฎหมายล้มละลายได้ ซึ่งยิ่งเป็นการทาให้ปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ยิ่งย่าแย่ลงไป
อีก
ในส่วนการกระทาซึ่งเป็นการฉ้อฉล (Fraudulent Acts) อา้มีการเพิกถอนการ
กระทาที่ลูกหนี้กระทาขึ้นเพื่อฉ้อฉลเ้้าหนี้ ตาม Article 160 (1) (i) กล่าวคือ เมื่อลูกหนี้กระทาการ
โดยรู้ว่าการกระทาเช่นนั้น้ะทาให้เ้้าหนี้เสียหาย (Prejudice Creditor) เว้นแต่ผู้รับประโยชน์้าก
การกระทาของลูกหนี้้ะไม่ ทราบถึงการทาให้เ้้าหนี้เสียหายในขณะที่มีการกระทาดังกล่าวเกิดขึ้น
อย่ างไรก็ ต าม Article 161 ก าหนดว่ าหากลู ก หนี้ ได้ ้ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น และได้ รั บ ค่ าตอบแทนที่
เหมาะสม (A Reasonable Value) ย่ อ มไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การกระท าการเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ งเป็ น
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การฉ้อฉลเ้้าหนี้ เว้นแต่ การกระทานั้นมีความเสี่ยงที่ลูกหนี้้ะปิดบัง ให้เปล่า ถ่ายเท หรือ้าหน่าย
้่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินโดยวิธีการ้าหน่ายทรัพย์สิน ที่
ทาให้เ้้าหนี้ได้รับความเสียหาย ซึ่งในขณะที่ลูกหนี้กระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ลูกหนี้มีเ้ตนา
้ะปิดบังซ้อนเร้นค่าตอบแทน หรือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันที่ตนได้รับ้ากการกระทานั้น และ
ในขณะที่ลูกหนี้กระการเช่นนั้น คู่สัญญาคนอื่นๆรู้ถึงเ้ตนาดังกล่าวของลูกหนี้
การกระทาที่สามารถเพิกถอนได้เพียงบางส่วน (Partial Acts) ในกรณีที่ลูกหนี้นา
ทรั พ ย์ สิ น ไปเป็ น หลั กประกัน หนี้ (Security of Debt) หรือ ท าให้ ห นี้ ระงับ (Extinguishment of
Debt) ถ้าการกระทาดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังที่ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ ลูกหนี้ได้ถูกยื่นขอให้
ล้มละลายแล้ว การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวของลูกหนี้อา้ถูกเพิกถอนได้ โดยไม่คานึงว่า
ลูกหนี้้ะรู้หรือไม่ว่าการกระทาของตน้ะทาให้เ้้าหนี้เสียหาย ซึ่งหากผู้รับประโยชน์รู้ถึงการดังกล่าว
ในเวลาที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการชาระหนี้ระหว่างเ้้าหนี้และลูกหนี้ได้หยุดชะงักลง (เมื่อ
ลู กหนี้ ได้กระท าในขณะที่ มีห นี้ สิ นล้ น พ้ นตั วแล้ ว ) หรือผู้ ได้รับ ประโยชน์รู้ว่าลู กหนี้ ได้ก ระทาการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นนั้นภายหลัง้ากที่ลูกหนี้ได้ถูกยื่นขอให้ล้มละลาย วัตถุประสงค์ของการกระทา
ที่สามารถเพิกถอนได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนการโอนเพียงบางส่วนนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ให้
หลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินครั้งใหม่ด้วย ดังนั้ น ลูกหนี้้ึงสามารถได้รับเงินทุน้ากการกู้ยืมเงินดังกล่าว
ได้ ถึงแม้ว่าสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในขณะนั้น้ะประสบปัญหา การให้หลักประกันเพื่อการ
กู้ยืมเงินเช่นนั้นไม่เสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนแต่อย่างใด
ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ให้ห ลักประกันแก่เ้้าหนี้คนใดคนหนึ่งเป็นพิ เศษ Article 162
กาหนดให้ การทาดังกล่าวสามารถถูกเพิกถอนหลัง้ากที่มีการเริ่มกระบวนพิ้ารณาคดีล้มละลายได้
ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าวของลูกหนี้้ะต้องเกิดขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถชาระหนี้
ได้ หรือ ภายหลังที่ลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย โดยมีเงื่อ นไขว่าเ้้าหนี้ผู้รับหลักประกัน้ะต้องรู้ว่า
ในขณะที่ลูกหนี้ให้หลักประกันลูกหนี้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ลูกหนี้หยุดชาระหนี้ หรือ
ลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย
การให้เปล่า (Gratuitious Acts) หรือการกระทาใดที่ถือได้ว่าเป็นการให้เปล่า ตาม
Article 160 (3) อา้ถูกเพิ กถอนได้ หลั ง้ากหรือ ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนมีการหยุดพั ก
ชาระหนี้ (Suspension of Payment) หรืออา้เพิกถอนภายหลังที่มีการเริ่มต้นกระบวนพิ้ารณา
คดีล้มละลายแล้ว โดยที่ลูกหนี้ไม่้าต้องรู้ว่าการให้เปล่านั้น้ะเป็นการทาให้เ้้าหนี้ของตนเสียหายอีก
ทั้งผู้รับประโยชน์ไม่้าเป็นที่้ะต้องรู้ว่าลูกหนี้ทาการให้เปล่าในขณะการชาระหนี้นั้นหยุดชะงักลง
หรือลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย13
13The

Bankruptcy Act 2004 Article 160 (3).
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อย่างไรก็ตาม Article 161(1) กาหนดว่าหากภายหลังที่ลูกหนี้ได้้าหน่ายทรัพย์สิน
และได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ย่อมไม่ถือว่าเป็นการกระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นการฉ้อฉล
เ้้าหนี้ เว้นแต่การ้ัดการทรัพย์สินเช่นนั้น้ะก่อให้เ กิดความเสี่ยงที่ลูกหนี้้ะปิดบัง ให้เปล่า ถ่ายเท
หรือ้ าหน่ าย ้่ าย โอนอสั งหาริมทรัพย์ หรือ การเปลี่ ยนแปลงประเภทของทรัพ ย์สิน โดยวิธีการ
้ าหน่ ายทรั พ ย์ สิ น ซึ่ งท าให้ เ้้ าหนี้ ได้ รั บ ความเสี ย หาย ซึ่ งในขณะที่ ลู ก หนี้ ก ระท าการเกี่ ย วกั บ
ทรัพย์สินนั้นลูกหนี้มีเ้ตนา้ะปิดบังซ้อนเร้นค่าตอบแทน หรือประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน และ
ในขณะที่ลู กหนี้ กระทาการเช่น นั้ น คู่สัญ ญาคนอื่นๆ ก็รู้ว่าลูกหนี้ต้องการปิดบังค่าตอบแทนหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ เป็ น คู่ สั ญ ญาเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ลู ก หนี้ ต าม
Article 161 (2) กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังกล่าวทราบถึงการกระทาของลูกหนี้ ซึ่ง
ได้แก่
(1) ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ตาม Article 161 (2)(i) ได้ แ ก่ กรรมการ
ผู้บ ริห าร ผู้ ตรว้สอบ ผู้ ส อบบั ญ ชี ผู้ ช าระบัญ ชีของบริษัท หรือบุ คคลใดๆที่ ทาหน้าที่ ในทานอง
เดียวกันกับบุคคลดังกล่าว
(2) ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ตาม Article 161 (2)(ii) ได้แก่ บุคคลที่มี
สิทธิออกเสียงมากที่สุดใน้านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท หรือหากผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือครองหุ้นของ
บริษัทลูกหนี้เป็นบริษัทสาขา หรือถือครองร่วมกันกับบริษัทแม่ของตน บุคคลที่เป็นคู่สัญญา ได้แก่
บริษัทแม่ของบริษัทผู้ถือครองหุ้นนั้น หรือในกรณีที่ลูกหนี้มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้
ใช้บังคับแก่กรณีที่บริษัทลูกหนี้มิใช่บริษัทหลักทรัพย์เช่นกัน
(3) บุ คคลตาม Article 161 (2)(iii) ได้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลู กหนี้ หรือ
บุคคลที่อาศัยร่วมกันกับลูกหนี้
3.3.2 การใช้สิทธิเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
การใช้ สิ ท ธิ เพิ ก ถอนการกระท าเกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ มี เพี ย งทรั ส ตี ต าม
กฎหมายล้ ม ละลาย (Bankruptcy Trustee) เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ เพิ ก ถอนดั งกล่ า วได้ โดย
Article 173 กาหนดให้ทรัสตีสามารถกระทาการได้ดังต่อไปนี้
(1) ยื่นฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล โดยการฟ้องร้องดังกล่าวทรัสตีสามารถที่้ะเลือก
ฟ้ อ งต่ อ บุ ค คลผู้ รั บ ประโยชน์ หรื อ ผู้ รับ โอนหลั ง้ากผู้ รับ ประโยชน์ ก็ ได้ โดยทรัส ตี ้ ะต้ อ งแสดง
พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสู้น์ให้ได้ว่าการกระทาของลูกหนี้สามารถถูกเพิกถอนได้ ซึ่งก่อนที่ศาล้ะ
มีคาสั่งใดๆ ศาล้ะต้องซักถามผู้รับประโยชน์ หรือผู้รับโอนประโยชน์เสียก่อน ทั้งนี้ คู่สัญญาที่คัดค้าน
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คาสั่ งของศาลสามารถยื่ น ฟ้ อ งได้ ดังนั้น คู่ สั ญ ญาที่ได้รับ ประโยชน์้ ากการกระท าที่ ส ามารถถู ก
เพิกถอนได้นั้น้ะได้รับความคุ้มครองผ่านกระบวนการพิ้ารณาของศาล
(2) ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการกระทานั้น โดย Article 174 กาหนดให้ เมื่อทา
คาร้องขอให้เพิกถอน ผู้ร้องต้องแสดงมูลเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น (หมายถึง คาร้องต้องมีมูล) คาสั่ง
อนุญาตตามคาร้องขอ หรือไม่อนุญาตตามคาร้องขอนั้น หากกระทบต่อเ้้าหนี้หรือผู้เสียหายคนอื่นๆ
้ะต้องทาเป็นคาสั่งโดยให้เหตุผลแนบท้ายประกอบด้วย ทั้งนี้การออกคาสั่ง ศาล้ะต้องซักถามอีก
ฝ่ายหนึ่ง หรือผู้ที่ได้รับทรัพย์สินมาภายหลังนั้ นด้วย ในขณะที่้ะทาคาสั่งว่า้ะอนุญาตให้เพิกถอน
หรือไม่ หากมีคาสั่งยืน (อนุญาต) ตามคาร้องให้เพิกถอน ศาล้ะต้องทาคาสั่งเป็นหนังสือ และนาส่ง
ให้แก่คู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้บทบัญญัติตามมาตรา 10(3) ไม่อา้บังคับใช้ได้
(3) ยื่น คาคัดค้านต่อศาลนั้ น ทรัส ตีตามกฎหมายล้ มละลายอา้ใช้สิทธิเพิ กถอน
การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้โดยการยื่นคัดค้านการกระทาดังกล่าวของลูกหนี้ เมื่อศาลเห็น
เป็น้ริงเช่นนั้นทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้้าหน่าย ้่าย โอนไป้ะกลับเข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้
ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ้ าหน่ า ย ้่ าย โอนทรัพ ย์ สิ น ในลั ก ษณะให้ เปล่ า ศาลสามารถ
เพิกถอนได้ถึงแม้ว่าผู้รับประโยชน์้ะไม่ได้รู้ถึงสภาวะหยุดพักชาระหนี้ของลูกหนี้ หรือ ลูกหนี้ถูกร้อง
ขอให้ ล้ มละลาย หรื อรู้ ถึงการที่ เ้้าหนี้ เสี ยเปรียบก็ ตาม อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ที่ ไม่อ า้เรีย กคื น
ทรัพย์สินได้ทั้งหมด ทรัสตีอา้เรียกให้ผู้รับประโยชน์ชาระเงินตามส่วนที่ขาดอยู่ได้14
สาหรับระยะเวลาการใช้สิทธิเพิกถอนการกระทาของทรัสตีตาม Article 173 นั้น
Article 176 กาหนดให้ทรัสตี้ะต้องใช้สิทธิในการเพิกถอนการกระทาของลูกหนี้ภายในระยะเวลา 2
ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ทั้งนี้ สิทธิในการเพิกถอนไม่อา้กระทาได้หาก
พ้น 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้กระทาการที่อา้ถูกเพิกถอนนั้น

3.4 กฎมายของประเทศอังกฤษ15
ในเรื่องการเพิกถอนกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายอังกฤษนั้น
มีด้วยกัน 2 กรณี กล่าวคือ กรณีที่ลูกหนี้ทานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยไม่สมมูลค่า (Transaction
at Undervalue) และกรณี ที่ ลู ก หนี้ ท านิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น การให้ เปรี ย บเ้้ า หนี้
(Preference) นอก้ากนี้ หากลูกหนี้ทาการโอนทรัพย์สินอันเป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ (Fraudulent
14

Rika Sato, Naho Kaneko, Insolvency&Restructuring – Japan Right of Avoidance under
Bankruptcy Law, www.internationallawoffice.com/newletters/detail.aspxg. 20 November 2014.
15 หากกล่าวถึงบทบัญญัติการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้บ ริษัท

บุคคลธรรมดาด้วย

ให้หมายความรวมถึงกรณีที่ลูกหนี้
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Trading) และการโอนทรัพย์สินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Wrongful Trading) เพิ่มเติมด้วย ซึ่งทั้ง
สองกรณีนี้กาหนดโทษทางอาญาแก่ลูกหนี้ด้วย
3.4.1 การโอนทรัพย์สินที่ไม่สมมูลค่า (Transaction at Undervalue)
การทาสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่สมมูลค่า เป็นสัญญาประเภทแรกที่ ผู้ชาระบัญชี
(Liquidator) และผู้ ้ั ด การทรั พ ย์ สิ น (Administrator) สามารถเพิ ก ถอนสั ญ ญาดั งกล่ าวได้ ตาม
Section 238 ในกรณี ที่ ลู กหนี้ เป็ นบริษั ท และ Section 339 ในกรณี ที่ ลู กหนี้ เป็น บุค คลธรรมดา
ส าหรับ การท าสั ญ ญาเกี่ย วกับ ทรั พ ย์สิ นอั นเป็ น การให้ เปรียบเ้้าหนี้ และ การทาสั ญ ญาอัน เป็ น
การฉ้อฉลเ้้าหนี้้ะอธิบายในหัวข้อถัดไป
การ้าหน่าย ้่าย โอนทรัพย์สินที่ไม่สมมูลค่า (Transaction at Undervalue) นั้น
กฎหมายล้มละลายอังกฤษแบ่งตามประเภทของลูกหนี้ ได้แก่ ลูกหนี้ที่เป็นบริษัท ตาม Section 238
Section 240, และ Section 241 สาหรับกรณีลูกหนี้ที่เป็นบุค คลธรรมดา้ะเป็นไปตาม Section
339 Section 341 และ Section 342 โดยกฎหมายมุ่ งเน้นไปที่การกระทาของลูกหนี้ไม่ว่า้ะเป็น
บริษัท หรือบุคคลธรรมดาที่ ทาให้กองทรัพย์สินเสียหาย หรือ ทาให้ทรัพย์สินของลูกหนี้กระ้ายตัว
ออกไป ภายในระยะเวลาที่กฎหมายล้มละลายกาหนด (Relevant Time)
แนวคิดที่กาหนดให้ทรัสตีในคดีล้มละลายสามารถเพิกถอนการชาระหนี้ที่เกิดก่อนที่
ลูกหนี้้ะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นปรากฏขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603 16อย่างไรก็ตาม The Cork
Committee ได้นากรณีดังกล่าวมาพิ้ารณาและบัญญัติให้ใช้ใน The Insolvency Act 1986 โดย
ให้อานา้ที่้ะนานิติกรรมที่เกี่ยวกับ Office-Holder ในกรณีที่บริษัทล้มละลายมาพิ้ารณาใหม่อีก
เหตุผลเบื้องหลังการเพิกถอนดังกล่าว โดยบัญญัติให้ Office-Holder ที่กระทาการเพื่อประโยชน์ของ
เ้้ าหนี้ โดยรวม เพื่อเรียกทรัพ ย์สินที่บริษัท หรือ บุคคลธรรมดาได้้าหน่าย ้่าย โอนกลั บคืนมา
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด บุคคลที่สามที่รับโอนทรัพย์สินไป้ากลูกหนี้นั้นได้รับประโยชน์
มากกว่าที่ตนควรได้รับ หรือในกรณีการให้เปรียบเ้้าหนี้ที่กล่าวในหัวข้อถัดไปนั้น เ้้าหนี้ดังกล่าว
ได้รับสิทธิที่มากกว่าตนมีหากลูกหนี้ล้มละลาย เป็นต้น
ในขอบข่ายของการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น ตามกฎหมาย
ล้มละลายอังกฤษแล้ว บทบัญญัติในกรณีของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา และลูกหนี้ที่เป็นบริษัทมี
เนื้ อหาสาระที่เหมือนกัน เพียงแต่กรณี ลูกหนี้ที่เป็นบริษัท้ะมีข้อยกเว้นสาหรับการเพิกถอนการ
กระทาดังกล่าวของลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ด้วย
ความหมายของการทาสัญญาที่ไม่สมมูลค่า

16ต่อมาได้รับการแก้ไขใน

The Bankruptcy Act 1914.
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สั ญ ญา (Transaction) มี ค วามหมายกว้ า ง โดย Section 436 (1) ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้
“สั ญ ญา” หมายความว่า การทาสั ญ ญาให้ การกาหนดข้อตกลงหรือการ้ัดการ และการเข้าท า
สัญญาที่สามารถตีความเช่นนั้นได้ 17 ดังนั้น การทาสัญญาในที่นี้อา้หมายความรวมถึงข้อตกลงซึ่งให้
สิ ทธิที่ ้ ะบั งคั บ ตามสั ญ ญาน้ อยกว่าสิ ท ธิที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ อย่ างไรก็ ตาม ในคดี Menzies v.
National Bank Kuwait ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินว่า ข้อความที่กาหนดให้ธนาคารชาระหนี้แก่บุคคลที่
สาม ซึ่งมีสิทธิได้รับการชาระหนี้ในฐานะเ้้าหนี้มี ประกันไม่อยู่ในความหมายของคาว่า “สัญญา”
กรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัท ตาม Section 238 (4) บัญญัติว่า เมื่อบริษัทเข้าทาสัญญา
กับบุคคลอื่นโดยไม่สมมูลค่านั้นได้แก่
(a) บริษัทได้ให้ทรัพย์สินแก่บุคคลอื่น หรือ ได้ทาสัญญากับบุคคลอื่นโดย
กาหนดเงื่อนไขให้บริษัทไม่ได้รั บค่าตอบแทน้ากสัญญาดังกล่าว ซึ่งมีข้อน่าพิ้ารณาว่า การให้ที่มี
เงื่อนไขนั้น ยังอยู่ในความหมายของการให้ หรือสัญญาซื้อขาย ซึ่งศาล้ะต้องพิ้ารณา้ากข้อเท็้้ริง
ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ศาลอา้พิ้ารณาว่าการให้ดังกล่าวสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าไม่สมบูรณ์ เงื่อนไข
แห่งการให้ใดๆ
(b) บริษัทเข้าทาสัญญากับบุคคลอื่นซึ่งบริษัทได้รับค่าตอบแทนน้อยเกิน
สมควร เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ มู ล ค่าของทรัพ ย์ สิ น ที่ บริษั ท นั้ นถื อครองอยู่ ทั้ งนี้ ไม่ว่าค่าตอบแทน
ดังกล่าว้ะสามารถคานวณเป็นเงินได้หรือไม่
้ากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถแบ่งแยกสัญญาที่ไม่สมมูลค่าได้เป็น 3 ชนิด กล่าวคือ
ก. การให้เปล่าในลักษณะของขวัญ (Gift)
ข. การทาสัญญาที่กาหนดเงื่อนไขให้ลูก หนี้ซึ่งเป็นบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทน้าก
การทานิติกรรมดังกล่าว
ค. การทาสัญญาที่กาหนดให้ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร เมื่อเทียบกับ
มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา นั้น Section 339 บัญญัติ การทานิติกรรมที่ไม่
สมมูลค่านั้น มีความหมายเช่นเดียวกับกรณีของบริษัท เพียงแต่ด้วยเหตุที่บุคคลธรรมดามีชีวิต้ิตใ้มี
สิทธิบางประการที่บริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไม่อา้มีได้ กล่าวคือ สิทธิในการสมรส ซึ่งอา้
เป็นช่องว่างที่้ะหลบพ้น้ากขอบเขตของกฎหมายล้มละลายได้ ดังนั้น Section 339 (5)(b) บัญญัติ
ให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่เข้าทาสัญญาสมรสกับบุคคลอื่นโดยให้ค่าตอบแทน้ากการสมรสเพิ่มเติม
ด้วย
17

The Insolvency Act 1986, Section 436 (1) “transaction” includes a gift, agreement or arrangement, and
references to entering into a transaction shall be construed accordingly
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หัวใ้ของ Section 238 และ Section 339 ในเรื่องการทาสัญญาที่ไม่ สมมูลค่า คือ
“ค่าตอบแทน” หรือ “Consideration” ซึ่งกฎหมายล้มละลายอังกฤษไม่ได้กาหนดนิยามไว้เฉพาะ
แต่ในทางพิ้ารณาของศาลแล้วก็ไม่ได้ตีความให้แตกต่าง้ากความหมายตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
แต่อย่างใด ดังนั้น ค่าตอบแทน้ึงอา้เป็นสิ่งมีมูลค่าซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคู่สัญญาตกลงกาหนดให้สิ่งใดเป็น
ค่าตอบแทนตามสัญญา ในอีกแง่หนึ่ง ค่าตอบแทน อา้หมายถึง ข้อตกลงที่ต้องปฏิบัติตาม หรือการ
กระทาที่ได้ทาไปแล้วก็ได้ ในกรณีที่บริษัทให้หลักประกันสาหรับหนี้กู้ยืมเงินที่มีอยู่ก่อนนั้น การให้
หลักประกันดังกล่าวมิใช่ “ค่าตอบแทน” และไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าทาให้ความรับผิดเกาะติดกับตัว
ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยไม่ทาให้มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทลดน้อยลง ในอีกแง่หนึ่ง การที่บริษัท
ชาระหนี้ เช่น หนี้ค่าธรรมเนียมในการ้ัดการ (Management Fee) หรือค่าธรรมเนียมในการบริการ
โดยเฉพาะเ้าะ้ง หรือ ค่าธรรมเนียมที่ได้ตกลงกันไว้ ล่วงหน้า (Holding Fee) หรือค่าใช้้่ายในการ
บริ ก ารต่ า งๆ ที่ แ น่ น อน (Unascertainable Sundry Service Expense) ก่ อ นที่ ก าลั ง ้ะเข้ า สู่
กระบวนการล้มละลาย เป็นค่าตอบแทนตาม Section 238 และ Section 339
นอก้ากนี้ ก ารช าระหนี้ เต็ ม ้ านวน ไม่ ใช่ ก รณี ก ารท าสั ญ ญาที่ ไม่ ส มมู ล ค่ า ตา ม
Section 238 และ Section 339 แต่อย่างใด
หลักเกณฑ์การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่สมมูลค่าของลูกหนี้ถูกสร้างโดย ผู้พิพากษา
Millet J ในคดี MC Bacon (1990) BCLC 324 @340 กล่ าวคือ บริษั ท MC Bacon ้ากั ด ลู กหนี้
มีวัตถุ ป ระสงค์ ในการประกอบกิ้การ คือ ผลิ ตเบคอน ในปี ค.ศ. 1973 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983
บริ ษัท MC Bacon ้ ากั ด ได้ ผ ลิ ต เนื้อแฮม เนื้ อเบคอนบาง เพิ่ม ด้ว ย ใน ค.ศ. 1986 บริษั ท Dee
ลูกค้าหลักของบริษัทลูกหนี้ถอนตัว้ากการเป็นลูกค้า กรรมการบริษัทลูกหนี้ได้รับการเตือนทางข้อ
กฎหมายแต่ กรรมการทั้ งสองก็ ยั งคงประกอบกิ้การของบริษั ท ต่อ ไป แต่ ทั้ งนี้ แม้ กิ ้การ้ะพอ
ดาเนินการต่อไปได้ แต่ก็ไม่กลับมาดีดังเดิม ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1986 ธนาคาร Netwest
ได้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินเพิ่มโดยให้ลูกหนี้นาใบหุ้น (Debenture) ของบริษัทมาค้าประกันการกู้ยืมเงิน
ดังกล่ าว ซึ่งในขณะนั้ น บริษั ทลู กหนี้ต กอยู่ในภาวะหนี้สิ นล้ นพ้ นตัวแล้ ว และต้องการให้ ธนาคาร
เ้้ าหนี้ ช่ว ยเหลื อทางการเงิน ให้ ตนสามารถดาเนิ นกิ ้การต่ อไปได้ ในเดือนสิ งหาคม ค.ศ. 1987
บริษัทลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการชาระบัญชี โดยมีหนี้ไม่มีประกันรวม้านวน 330,000 ปอนด์ ซึ่งผู้
ชาระบัญชี (Liquidator) พบว่าการนาใบหุ้นของบริษัทไปค้าประกันหนี้กู้ยืมเงินข้างต้นควรได้รับการ
เพิกถอนในลั กษณะการ้าหน่ าย ้่าย โอนที่เป็นการให้ เปรียบเ้้าหนี้ หรือ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่ไม่สมมูลค่า อีกทั้ง การกระทาดังกล่าวอา้เป็นการโอนที่ไม่ชอบ (Wrongful Trading)
ในฐานะที่ธนาคารเป็นกรรมการเงา (Shadow Director) ของบริษัทลูกหนี้
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ในคดีนี้ ผู้พิพากษา Millet J ได้ตัดสินว่า บริษัทลูกหนี้และกรรมการบริษัทลูกหนี้
มิได้ทาข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่สมมูลค่าตาม Section 238 และ Section 239 แต่อย่างใด
ข้อตกลงที่ท าให้ เ้้ าหนี้ ได้เปรีย บเ้้าหนี้ อื่นๆ ตาม Section 239 นั้ น ลู กหนี้้ะต้องตั้ งใ้ มีความ
ประสงค์ หรือมีเ้ตนาที่้ะให้เปรียบเ้้าหนี้ ซึ่งการเ้ตนาดังกล่าวเป็นแรงู้งใ้ให้ทาข้อตกลงเช่นนั้น
ซึ่ง้ากข้อเท็้้ริงในคดีนี้ลูกหนี้ไม่ได้มีเ้ตนา้ะทาให้ธนาคารเ้้าหนี้มีสิทธิดีกว่าเ้้าหนี้รายอื่น ทั้งนี้
ลูกหนี้เพียงแต่ทาข้อตกลงดังกล่าวเพื่อการดาเนินกิ้การของตนเท่านั้น อีกทั้ง การสร้างหลักประกัน
ให้ กั บ ธนาคารเ้้ าหนี้ ้ึ งไม่ ใช่ ก รณี ก ารท าข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ สิ น ที่ ไม่ ส มมู ล ค่ าตามความใน
Section 238 เนื่อง้ากไม่ได้ทาให้ทรัพย์สินของลูก หนี้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด
ผู้ พิ พ ากษา Millet J ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งการน าใบหุ้ น ของบริ ษั ท มาเป็ น
หลั ก ประกั น ว่ า “...ในความเห็ น ของศาล การใช้ สิ ท ธิ บั งคั บ เอากั บ ใบหุ้ น ซึ่ งลู ก หนี้ ได้ น ามาเป็ น
หลักประกันมิใช่กรณีการทาข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่สมมูลค่า ซึ่งการที่บริษัทลูกหนี้นาเอา
ทรั พ ย์ สิ น ของตนมาเป็ น หลั ก ประกัน นั้ น ไม่ ได้ ท าให้ ท รัพ ย์สิ น ของลู กหนี้ ล ดลง แต่ เป็ น การท าให้
ทรั พ ย์ สิ น ดั งกล่ าวมี ภ าระผู กพั น กั บเ้้าหนี้ มี ประกัน นั้ น เมื่อลู กหนี้ อยู่ในภาวะมีห นี้ สิ น ล้ นพ้ น ตั ว
อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ยังคงมีสิทธิที่ถอดถอนหลักประกัน และนาทรัพย์สินดังกล่าวไปขาย หรือ้านอง
ใหม่ได้อีก ในคดีนี้ บริษัทลูกหนี้ไม่ได้รับความเสียหาย้ากการนาใบหุ้นไปเป็นหลักประกันแต่อย่างใด
ทันทีที่ธนาคารเ้้าหนี้เรียกเอาใบหุ้นที่ลูกหนี้นามาเป็นหลักประกัน ลูกหนี้ไม่สามารถที่้ะนาใบหุ้น
ดังกล่าวไปขาย หรือนาไปเป็นหลักประกันใหม่ได้อีก...
Section 238 (4)(b) ควรพิ้ารณาเปรียบเทียบระหว่าง
1. มูลค่าของทรัพย์สินที่บริษัทได้รับ้ากการทาข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และ
2. มูลค่าของทรัพย์สินตามข้อตกลงที่บริษัทถือครองอยู่
3.4.2 การให้เปรียบเจ้าหนี้
การกระท าเกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ สิ น อั น เป็ น การให้ เปรี ย บเ้้ า หนี้ ป รากฏในกฎหมาย
ประเทศอังกฤษมาเป็ น เวลานาน ในอดีต ใช้ค าว่า การให้ เปรียบเ้้าหนี้โดยฉ้ อฉล (Fraudulent
Preference) กฎหมายฉบับแรกที่กล่าวถึงการให้เปรียบเ้้าหนี้อย่างชัดเ้น คือ The Bankruptcy
Act 1914 Section 44 ซึ่งบั ญ ญั ติให้ ลู กหนี้ต้องมีเ้ตนาที่ชัดเ้นว่า้ะให้ ป ระโยชน์เ้้ าหนี้ หรือ
ผู้ค้าประกัน ให้ได้รับประโยชน์มากกว่าเ้้าหนี้คนอื่นๆ โดยปราศ้ากเ้ตนาที่้ะฉ้อฉล ซึ่งบทบัญญัติ
ดังกล่ าวปรากฏใน The Companies Act 1948 Section 320 เช่น เดี ยวกั น ถึ งแม้ ว่าในปั ุ้้บั น
กฎหมาย้ะไม่ ได้น า “การฉ้อฉล” มาใช้ในเรื่องการให้ เปรียบเ้้าหนี้ ตาม The Insolvency Act
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1986 ซึ่งเป็นกฎหมายล้มละลายในปัุ้้บันแล้วก็ตาม และไม่ปรากฏวาได้หลักการที่ลูกหนี้้ะต้อง
แสดงเ้ตนาอย่างชัดเ้นว่า้ะให้เปรียบเ้้าหนี้มาบังคับใช้ในกฎหมายล้มละลายฉบับปัุ้้บัน
The Insolvency Act 1986 บัญญัติให้อานา้แก่เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
Insolvency Practitioner ที่ ้ ะยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลแสดงให้ เห็ น ว่ า ลู ก หนี้ ไม่ ว่ า ้ะเป็ น บริ ษั ท หรื อ
บุ คคลธรรมดาได้ ให้ ป ระโยชน์ โดยไม่ ช อบแก่เ้้าหนี้ โดยประสงค์้ ะให้ เ้้ าหนี้ คนดั งกล่ าวได้ รับ
ประโยชน์มากขึ้นเมื่อลูกหนี้ล้มละลาย โดย Section 239 (4) บัญญัติให้ บริษัทที่ให้เปรียบแก่บุคคล
ซึง่
(a) เป็นเ้้าหนี้ของบริษัท หรือผู้ค้าประกัน หรือผู้รับรอง หนี้ หรือความรับ
ผิดใดๆ ที่บริษัทมี และ
(b) บริษัทได้กระทาการใดๆ หรือได้รับความเสียหายใดๆ ้ากการที่ตนได้
ให้เปรียบบุคคลดังกล่าวให้ได้รับประโยชน์ดีกว่าเมื่อเทียบกับกรณีที่ บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการให้
เปรียบ
อย่างไรก็ตาม Section 239 (5) ได้บัญญัติข้อยกเว้นสาหรับศาลในการออกคาสั่ง
กล่ าวคือ ศาลอา้ไม่้ าต้องออกคาสั่งกรณี การให้ เปรียบเ้้าหนี้แก่บุคคลใดๆ ก็ได้ เว้นแต่บริษั ท
ลูกหนี้ ซึ่งมีเ้ตนา้ะให้ทาให้สิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวขึ้นตามข้อ (4)
เงื่อนไขในการให้เปรียบเ้้าหนี้
(1) ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น้ะต้ องถูกโต้แยงโดยผู้ชาระบัญชี เ้้า พนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ หรือทรัสตีตามกฎหมายล้มละลายเท่านั้น
(2) บุคคลผู้ได้รับการให้เปรียบ้ะต้องเป็นเ้้าหนี้ หรือผู้ค้าประกันหนี้ หรือความรับ
ผิดของลูกหนี้เท่านั้น ในทางตรงข้าม หากลูกหนี้ให้ทาข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินกับบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่
เ้้าหนี้ หรือผู้ค้าประกันของลูกหนี้แล้ว ย่อมไม่ใช่กรณีการให้เปรียบ กล่าวคือ การให้เปรียบคือการ
ทาให้ “สิทธิ” ของบุคคลซึ่งรับการให้เปรียบดีขึ้น กว่าที่เขาควร้ะมี เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลาย ดังนั้น เมื่อมิใช่เ้้าหนี้ หรือผู้ค้าประกันของลูกหนี้แล้ว ย่อมไม่มีประโยชน์ใดๆเปรียบเทียบ
ได้ ดังนั้น ้ึงไม่ใช่การให้เปรียบ แต่อย่างไรก็ตาม อา้เป็นกรณีการตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่สม
มูลค่าได้
(3) การช าระหนี้ ที่ ้ะเป็ น การให้ เปรีย บเ้้าหนี้ ลู ก หนี้ ้ ะต้ อ งท าในขณะที่ ต นมี
หนี้สินพ้นตัว หรือการชาระหนี้เช่นนั้นทาให้ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งกรณีนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่ใช้
ในกรณีที่ลูกหนี้ ทาข้อตกเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นการให้ เปรียบเ้้าหนี้หรือผู้ค้าประกันของตน แต่
อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานนี้ไม่ใช้กับกรณีเ้้าหนี้ตามสัญญา้้างแรงงาน
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(4) การชาระหนี้ต้องทาภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนลูกหนี้เข้าสู่ กระบวนการ
ล้ ม ละลาย หรื อ 2 ปี ก่ อ นลู ก หนี้ เข้ า สู่ ก ระบวนการล้ ม ละลายในกรณี ที่ คู่ สั ญ ญาเป็ น บุ ค คลที่
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกหนี้ ก่อนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนล้มละลาย
(5) เ้้าหนี้ หรือผู้ค้าประกันผู้รับประโยชน์ตามข้อตกลงนั้น้ะต้องมีสิทธิดีขึ้นกว่าที่
เขามี เมื่ อ ลู กหนี้ เข้าสู่ ก ระบวนการล้ ม ละลาย เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ กรณี ที่ ไม่ ได้ รับ ประโยชน์ ต าม
ข้อตกลง ซึ่งเงื่อนไขนี้นับเป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับการเพิกถอนทรั พย์สินตามข้อตกลงที่เป็นการให้
เปรียบเ้้าหนี้เลยก็ว่าได้ เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ Insolvency Practitioner ้ะต้องพิสู้น์ให้
ได้ 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก ผู้รับประโยชน์ตามข้อตกลงมีสิทธิดีขึ้นกว่าที่เขา้ะได้รับเมื่อ
ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และลูกหนี้อยู่ในภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
เพราะข้อตกลงดังกล่าว
(6) ในการชาระหนี้ของลูกหนี้้ะต้องมี เ้ตนา ที่้ะทาให้ผู้รับประโยชน์มีสิทธิดีขึ้น
การพิสู้น์หาเ้ตนาในกฎหมายล้มละลายฉบับปัุ้้บันของอังกฤษ นั้นมีความผ่อนคลายว่ากฎหมาย
ล้มละลายฉบับก่อนที่ลูกหนี้้ะต้องมีความประสงค์เป็นสาคัญที่้ะฉ้อฉลเ้้าหนี้ของตน
(7) ศาลสามารถที่ ้ะบรรเทาผลร้ายให้ แ ก่บุ ค คลที่ ส ามผู้ สุ ้ ริต ซึ่ งไม่ รู้ถึ งการให้
เปรียบได้ซึ่งหลั กการดังกล่าวนี้ เป็นไปตามการแก้ไขกฎหมายล้มละลายครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1994
(The Insolvency (No.2) Act 1994 Section 1 (1) Section 2(1) แ ล ะ Section 6 ซึ่ ง มี
ุ้ดประสงค์ที่้ะป้องกันความเสี่ยงที่ผู้ซื้อซึ่งสุ้ริต้ะต้องพบเ้อ เมื่อผู้ขายมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
หรือผู้ซื้อสินค้าโดยที่รู้ว่าผู้ขายได้รับสินค้ามาโดยการบริ้าค (ไม่มีค่าตอบแทน) การแก้ไขกฎมายใน
ครั้งนี้ ได้น าข้อ ความ “โดยสุ ้ริ ต และ โดยมิ ได้รู้ถึงสถานการณ์ เกี่ยวข้อง” (in good faith and
without notice of the relevant circumstances) โดยแก้ไขให้สันนิษฐานว่าผู้ซื้อนั้นสุ้ริตและ
เสียค่าตอบแทน มากกว่าที่้ะสันนิษฐานว่าผู้ซื้อสามารถทราบถึงการให้เปรียบได้้ากพยานแวดล้อม
เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นราคาต่าเกินสมควร ซึ่งอา้แสดงถึงเ้ตนาที่ไม่ชอบของลูกหนี้ได้
เป็นต้น และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ขายที่ทาข้อตกลงโดยไม่สมมูลค่า
อย่ างไรก็ต าม มี บ างกรณี ที่ ย ากแก่ ก ารพิ ้ ารณาว่าการท าข้ อตกลงเช่ น นั้ น เป็ น
ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้หรือไม่ ได้แก่
ก. กรณี ที่ ไ ม่ ชั ด ว่ า การช าระหนี้ ต่ อ บุ ค คลที่ ไ ม่ ชั ด เ้นว่ า เป็ น เ้้ า หนี้ ห รื อ
เป็นผู้ค้าประกัน ซึ่งตาม Section 239 (4) บัญญัติไว้ชัดเ้นว่า ผู้รับประโยชน์ตามข้อสัญญาต้องเป็น
บุคคลดังกล่าวเท่านั้น
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ข. การชาระหนี้ในหนี้กับเ้้าหนี้ที่มีประกันเหนือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (Book
Debt) ในกรณีที่บริษัทลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ยื่นเช็คเพื่อเรียกเก็บเงิน หรือเพื่อ้่ายเงินตามสิทธิ
เรียกร้องของบริษัทลูกหนี้ กรณีนี้้ะถือว่าเป็นการให้เปรียบ
ค. กรณีการใช้สิทธิหักลบกลบหนี้ (Set-off) ของเ้้าหนี้ กล่าวคือ โดยปกติแล้วการ
หักกลบลบหนี้ โดยเ้้าหนี้ไม่ถือเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ เนื่อง้ากการทาการหักลบกลบหนี้นั้นไม่ได้
เกิด้ากความตั้งใ้ของลูกหนี้มาว่าลูกหนี้้ะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ดังนั้น ้ึงแสดงให้เห็น
ได้ว่าการชาระหนี้ของลูกหนี้ตามบัญชีหนี้สินไม่ใช่การให้เปรียบเ้้าหนี้ เพราะชาระหนี้เกิน Credit
Balance ที่ถือโดยนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาตามบัญชีเงินฝากอื่น และธนาคารสามารถที่้ะนา
บัญชีทั้งสองมารวมกันได้ ซึ่งเป็นการลด้านวนหนี้ และไม่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ด้วย ในกรณีที่การ
หักลบหลบหนี้เกิดขึ้นโดยลูกหนี้ ก็มิใช้กรณีการให้เปรียบเ้้าหนี้เช่นกัน แต่กรณี้ะแตกต่างออกไป
หากเป็นกรณีที่ลูกหนี้เป็นทั้งลูกหนี้และเ้้าหนี้ในสัญญาคนละฉบับ เมื่อมีการหักกลบลบนี้ของทั้งสอง
สัญญาแล้ว ้ะต้องพิสู้น์ถึงสถานะความเป็นเ้้าหนี้ในกรณีที่บริษัทชาระบัญชี
ง. กรณีเ้้าหนี้บังคับชาระหนี้โดยคาสั่งศาล กล่าวคือ Section 239 (7) วางหลักไว้
ว่า การบังคับชาระหนี้โดยศาลไม่อา้ป้องกันมิให้เกิดการให้เปรียบเ้้าหนี้ได้ ดังนั้น ในกรณีที่เ้้าหนี้
บั งคั บ คดี เอากั บ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ้ึ งอา้เป็ น กรณี ก ารให้ เปรีย บเ้้ าหนี้ ได้ ห ากลู ก หนี้ มี ค วาม
ประสงค์ที่้ะให้เ้้าหนี้บังคับเอากับทรัพย์สินนั้นทั้งๆที่ ลูกหนี้มีข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่สามารถยกขึ้น
อ้างได้
(8) ลูกหนี้้ะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะเ้ตนาที่้ะให้เปรียบเ้้าหนี้เช่นนั้น ้าก
คดี MC Bacon Limited. ผู้ชาระบัญชีฟ้องเพื่อคัดค้านหลักประกันลอยที่บริษัทได้ให้ไว้เพื่อเป็นหลัก
ประกนหนี้ของบริษัทในขณะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 3 เดือน ก่อนที่บริษัท้ะล้มละลาย
ซึ่งผู้พิพากษา Milllet J. ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีที่กฎหมายล้มละลายฉบับก่อนปี ค.ศ. 1986
เปลี่ ย นแปลงถ้ อ ยค าในตั ว บท ้าก “ a dominant intention” เป็ น “desire” ไว้ ว่ า คื อ
ความแตกต่างประการแรก ตามกฎหมายล้มละลายในปี ค.ศ. 1986 นั้น ไม่สาคัญที่ลูกหนี้้ะต้องมี
เ้ตนาที่้ะบงการ (a dominant intention) ให้เ้้าหนี้ได้รับการให้เปรียบอีกต่อไป สิ่งสาคัญอยู่ที่
ลูกหนี้้ะต้องมีความต้องการ (Desire) ที่้ะให้เปรียบเ้้าหนี้ก็เพียงพอแล้ว ความแตกต่างระหว่าง
สองกรณีนี้ คือ a dominant intention อยู่ลักษณะของรูปธรรม (objective) เป็นเ้ตนาที่เด่นชัดที่
ต้องการ้ะให้เปรียบเ้้าหนี้ แต่ Desire เป็นเพียงความต้องการที่้ะให้เปรียบเท่านั้น ไม่้าเป็นที่
้ะต้องตกลงหรือตัดสินใ้ที่้ะให้เปรียบเ้้าหนี้เหมือนกับกรณี a dominant intention
เมื่อศาลเห็นว่าลูกหนี้กระทาการอันเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้้ริง ศาลมีอานา้ที่้ะ
ออกคาสั่งตาม Section 240 และ Section 241 เพื่อเรียกทรัพย์สินที่ลูกหนี้โอนไปนั้น้ากเ้้าหนี้
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ผู้รับประโยชน์สู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อให้เ้้าหนี้คนดังกล่าวมีสิทธิเท่ าที่ตนมีอยู่ก่อนที่้ะมีการ
ให้เปรียบตามความใน Section 239 (3) “restore the position to what it would have been
if the company had not given the preference และ ในกรณี บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง มี เ นื้ อ หา
เช่น เดีย วกัน ใน Section 3 ซึ่งศาลไม่้าเป็นที่้ะต้อง้ากัดขอบเขตของคาสั่งแค่เ้้าหนี้ดังกล่ าว
เท่านั้น แต่คาสั่งอา้มีผลต่อบุคคลที่สามก็ได้
3.4.3 ความแตกต่างระหว่างการทาสัญญาที่ไม่สมมูลค่า และการทาสัญญาที่
เป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้
้ากการศึกษาเงื่อนไขของการกระทาเกี่ ยวกับทรัพย์สินทั้ง 2 กรณี พบว่า การทา
สัญญาที่ไม่สมมูลค่า และการทาสัญญาที่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ มีความแตกต่างกันในประเด็น
ดังต่อไปนี้
ก. ในกรณีของการให้เปรียบเ้้าหนี้ นั้น ลูกหนี้้ะต้องทาให้เ้้าหนี้หรือผู้ค้าประกัน
ผู้รับประโยชน์ หรือรับโอนทรัพย์สิน มีสิทธิดีขึ้นกว่าที่บุคคลเช่นนั้นมี ในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย ซึ่ง
การทาสัญญาที่ไม่สมมูลค่านั้นมิได้กาหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้แต่อย่างใด18
ข. เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือทรัสตีในคดีล้มละลาย ้ะต้องแสดงให้เห็นว่าการ
ช าระหนี้ ของลู ก หนี้ นั้ น ลู กหนี้ มี ค วามต้องการทาให้ เ้้าหนี้ที่ ได้ รับ ช าระหนี้ มีสิ ทธิดีกว่าที่เ้้าหนี้
ดังกล่าวมีในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย ในขณะที่การทาสัญญาที่ไม่สมมูลค่ากาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
เ้ตนาไว้แต่อย่างใด เพียงแต่เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือทรัสตี ในคดีล้มละลายพิสู้น์ให้ครบตาม
เงื่อนไขที่กาหนดก็พอ
ค. ระยะเวลาแห่งการเพิกถอนการทาสัญญาที่ไม่ สมมูลค่ามีระยะเวลาที่ยาวกว่า
กรณี การให้ เปรีย บเ้้าหนี้ กล่าวคือ การ้าหน่าย ้่าย โอนทรัพย์สิ นอันเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้
ระยะเวลาแห่งการให้เปรียบ 2 ปี ก่อนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายในกรณีเ้้าหนี้ที่เป็นบุคคล
ที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกหนี้ และ 6 เดือนก่อนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ในกรณีที่เ้้าหนี้
ไม่ใช่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกหนี้

3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายล้ ม ละลายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในยุ ค แรกนั้ น อยู่ ใ นลั ก ษณ ะของ
พระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง รั ฐ สภาได้ ต ราออกมาด้ ว ยกั น 3 ฉบั บ แต่ ก็ ถู ก ยกเลิ ก และเปลี่ ย นเป็ น The

18

Louis G. Doyle, Insolvency Litigation, London ; Sweet & Maxwell, 1999, pp.226 -227
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Bankruptcy Act ในปี ค.ศ. 1898 ซึ่งต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา แต่สาระสาคัญนั้นไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1933 ถึง ค.ศ. 1937 ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลายโดย
การเพิ่มเติมมาตรการฟื้นฟูกิ้การและการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหาสภาวะเศรษฐกิ้ตกต่า
มากกว่ าการช าระสะสางทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ้นกระทั่ ง ปี ค.ศ. 1938 ได้ มี ก ารปรั บ ปรุงแก้ ไข
กฎหมายล้มละลายครั้งใหญ่ กล่าวคือ มีการนาบทบัญญัติกฎหมายล้มละลายฉบับก่อนๆ ที่ถกู ยกเลิก
ไปกลั บ มาใช้ใหม่ พร้ อ มทั้ งศาลสู งของสหรัฐ อเมริก าได้ ป รับ ปรุงกฎเกณฑ์ ว่าด้ว ยการล้ ม ละลาย
(The Bankruptcy Rule) และแบบระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการล้ ม ละลาย (The Official Bankruptcy
Forms) ด้วย
ปั ุ้้ บั น กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐ อเมริกาเปลี่ยนแปลงไป้ากเดิมมาก โดย
กฎ ห ม ายล้ ม ละลาย ป ราก ฏ ใน The United States Code Title 11 ห รื อ เรี ย ก อี ก ชื่ อ ว่ า
The Bankruptcy Code ซึ่ งรวบรวมกฎหมายล้ ม ละลายอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน ด้ ว ยเหตุ ที่ มี ก ารใช้
ประมวลกฎ หมายเอกรู ป พ าณิ ชย์ (The Uniform Commercial Code) ท าให้ ก ารค้ า ขาย
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปี ค.ศ. 1960 กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับเปลี่ยน
บทบาทของศาล และบทบาทของทรัสตีในคดีล้มละลายด้วย
The Bankruptcy Code Chapter 5 ได้ บั ญ ญั ติ ให้ ทรั ส ตี ส ามารถเพิ ก ถอนการกระท า
เกี่ยวกับทรัพย์สินได้โดยอาศัยกฎหมายล้มละลายโดยตรงตาม Section 548 หรือ เพิกถอนโดยใช้
ก ฎ ห ม าย ว่ า ด้ ว ย ก ารฉ้ อ ฉ ล (Fraudulent Transfer Law) ซึ่ งเป็ น ก ฎ ห ม าย ระดั บ ม ล รั ฐ
(State Law)19 หากเข้ าเงื่อ นไขกฎหมายตาม Section 544 โดยเหตุ ที่ กฎหมายล้ มละลายต้ องมี
บทบัญญัติให้อานา้แก่ทรัสตีในการเพิกถอนการโอนที่เป็นการฉ้อฉล เนื่อง้ากกฎหมายต้องการ
สนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ้ระหว่างลูกหนี้ และเ้้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมาย
ต้องสร้างความมั่นใ้ให้แก่เ้้าหนี้ว่าลูกหนี้้ะไม่สามารถหลีกเลี่ยงหนี้สินที่มีต่อเ้้าหนี้ผ่านสัญญาที่ไม่
เหมาะสมได้ โดยกฎหมาย้ะห้ามปรามไม่ให้ลูกหนี้้าหน่ายทรัพย์สินของตนโดยมีเ้ตนา้ะทาให้
เ้้ าหนี้ ทั้ งหมดได้ รับ ความเสี ย หาย หรือขัด ขวางมิ ให้ ลู กหนี้้าหน่ายทรัพ ย์สิ น ของตนโดยได้รับ
ค่าตอบแทนน้อยเกินสมควรในขณะที่ตนมีหนี้สินล้นพ้นตัว การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
ดังกล่าวกฎหมายถือว่าเป็นการโอนที่ฉ้อฉลเ้้าหนี้
ุ้ดเริ่มต้นของกฎหมายว่าด้วยการเพิกถอนการโอนที่เป็นการฉ้อฉลในประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มด้วย The Fraudulent Conveyance Act 1571 หรือเป็นที่รู้้ักกันในชื่อ The Statue of 13
19 Jeremiah

-30 – 5.

J. Spires, Doing Business in The United States, (New York : Matthew Bender, 1982), pp.30-3
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Elizabeth 1571 เป็นกฎหมายที่ถูกพัฒนามาอย่างยาวนาน และถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์
ของเ้้าหนี้ในการเรียกคืนทรัพย์สินที่ลู กหนี้โอนไปโดยฉ้อฉล โดยกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ การ
โอนทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกหนี้กระทาขึ้นเพื่อฉ้อฉลเ้้าหนี้ในขณะที่ตนมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้น สามารถ
ถูกเพิกถอนได้ ซึ่งมลรัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นาบทบัญญัติดังกล่าวมาปรับใช้กับมลรัฐ
ของตนเอง ต่ อ มา The Fraudulent Conveyance 1571 ได้ พั ฒ นากลายเป็ น The Uniform
Fraudulent Conveyance Act 1918 (ต่อไปนี้เรียกชื่อย่อว่า UFCA) และพัฒ นาต่อมากลายเป็น
The Uniform Fraudulent Transfer Act 1964 (ต่อไปนี้เรียกชื่อย่อว่า UFTA) ในเวลาต่อมา20 มี
เพียงสองมลรัฐที่ยังคงใช้ UFCA เป็นกฎหมายภายในของตนอยู่ ได้แก่ มลรัฐ New York และ มลรัฐ
Maryland เท่านั้น21 ทั้งนี้ The Bankruptcy Act ของสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีเนื้อหาสาระที่ใกล้เคียง
กั บ UFTA เนื่ อ ง้ากต้ อ งการให้ ก ฎหมายสหภาพ (Federal Law) มี ค วามใกล้ เคี ย งกั บ UFTA
เพีย งแต่แตกต่างกัน ในรายละเอียดบางประการเท่ านั้น ดังนั้น ้ึงอา้นาเอาหลั กการส าคัญ ของ
UFTA มาใช้กับ The Bankruptcy Act ได้นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1993 เกิดอุปสรรคในการใช้กฎหมายว่าด้วยการเพิกถอนการโอน
โดยฉ้ อ ฉลขึ้ น กล่ า วคื อ ในปี ดั งกล่ าว ได้ มี ก ารออกกฎหมายฟื้ น ฟู เสรี ภ าพในทางศาสนา (The
Religious Freedom Restoration Act : RFTA) ขึ้ น โดยกฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ บุ ค คล
สามารถโอนทรั พ ย์ สิ น ของตนให้ แก่ อ งค์ ก รทางศาสนา (Charitable Contribution) ที่ ต นนั บ ถื อ
ด้วยเหตุนี้เอง หากลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและโอนทรัพย์สินของตนให้แก่องค์กรทางศาสนา การโอน
ทรัพย์สินดังกล่าวย่อมไม่อา้ถูกเพิกถอนตามกฎหมายล้มละลายได้ เนื่อง้ากได้รับความคุ้มครอง้าก
กฎหมายฉบับนี้ ้ะเห็นได้ว่ากฎหมายฟื้นฟูเสรีภาพในทางศาสนาได้ทาให้เกิดช่องว่าง และกระทบต่อ
สิทธิของเ้้าหนี้ในคดีล้มละลาย
3.5.1 การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้
(1) ลักษณะการกระทาที่เป็นการฉ้อฉล
้ากความสัมพันธ์ของกฎหมายว่าด้วยการฉ้อฉลข้างต้น หลักการเพิกถอนการโอนที่
ฉ้อฉล ทั้ง UFCA, UFTA และ Section 548 แห่ง The Bankruptcy Code ต่างใช้หลักการเดียวกัน
ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ

20

Fraudulent Conveyances Act 1571
http://en.wikipedia.org/wiki/Fraudulent_Conveyances_Act_1571, 12 august 2014
21Practical

12 august 2014.

Law, Uniform Fraudulent Conveyance Act (UFCA), http://us.practicallaw.com/9-382-3893,
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(1.1) การฉ้อฉลโดยแท้ (Actual Fraud)
การฉ้อฉลโดยแท้ (Actual Fraud) หรือการเพิกถอนการฉ้อฉลโดยพิ้ารณา้าก
เ้ตนาอันทุ้ริต (Dishonest Intent) ของลูกหนี้ หากลูกหนี้โอนทรัพย์สินโดยมีเ้ตนาซ้อนเร้น ทาให้
ล้าช้า หรือต้องการ้ะฉ้อฉลเ้้าหนี้แล้ว การโอนดังกล่าวย่อ มสามารถเพิกถอนได้ ซึ่งหลัก Actual
Fraud สะท้อนอยูใ่ นบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนี้
- Section 548 (a)(1)(A) ซึ่งบัญญัติว่า “ทรัสตีอา้เพิกถอนการโอนประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน หรือหนี้ที่มีอยู่ของลูกหนี้ ซึ่งได้ทาขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนเริ่มกระบวนล้มละลาย
โดยลูกหนี้ได้โอน หรือทาให้เกิดหนี้ โดยมีเ้ตนาซ้อนเร้น ทาให้ล้าช้า หรือฉ้อฉลในกิ้การของตนซึ่งมี
อยู่ก่อนแล้ว หรือกิ้การที่กาลัง้ะเกิดขึ้น ในขณะหรือภายหลังที่มีการโอน หรือก่อหนี้ขึ้น...” หรือ
- UFTA Section 4 (a)(1) ซึ่งบัญญัติว่า “การโอน หรือการก่อหนี้ ที่กระทาขึ้นโดย
ลูกหนี้ ซึ่งเป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องของเ้้าหนี้้ะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่มีการโอน
หรือการก่อหนี้ดังกล่าว หากลูกหนี้ได้โอน หรือก่อหนี้นั้นโดยมีเ้ตนาที่้ ะซ้อนเร้น หรือ ทาให้ล่าช้า
หรือฉ้อฉลเ้้าหนี้ของตน...”
การพิสู้น์การโอนที่เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ของลูกหนี้นั้น ้ะต้อง “พิสู้น์ถึงเ้ตนา
อันแท้้ริงที่อยู่ในใ้ของลูกหนี้ ” ในขณะที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินนั้น โดยบุคคลที่ประสงค์้ะเพิกถอน
้ะต้องพิสู้น์ต่อศาล ประกอบกับแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าลูกหนี้มีเ้ตนาเช่นนั้น ซึ่งในความเป็น
้ริงแล้ ว หากลูกหนี้ มีเ้ตนาที่้ะฉ้อฉลเ้้าหนี้้ริง ย่อมไม่เปิดเผยเ้ตนาที่แท้้ริงของตนออกมา
ดังนั้น ศาล้ึงได้วางแนวทางในการพิสู้น์เ ้ตนาของลูกหนี้ตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเรียกแนวทาง
ดังกล่าวว่า “Badge of Fraud”22
Badge of Fraud เป็นแนวทางปฏิบัติ (Traditional) ที่กาหนดรูปแบบการกระทา
หรือสถานการณ์ที่เข้าข่ายว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินโดยมีเ้ตนา้ะฉ้อฉลเ้้าหนี้เอาไว้ ซึ่งหลักการ
พิสู้น์มีข้อสาคัญอยู่ 2 ประการ
ประการที่หนึ่ง ลูกหนี้้ะต้องได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม และ
ประการที่ส อง สถานะทางการเงินของลู ก หนี้ ้ะต้ องอยู่ในสภาวะที่ ไม่มั่น คงใน
ขณะที่มีการโอน
ยกตัวอย่างเช่น นาย ก เป็นหนี้นาย ข อยู่ 1,000,000 บาท และ เป็นหนี้นาย ค
อยู่ 1,000,000 บาท เช่นกัน โดย นาย ค ได้ฟ้องร้องบั งคับให้ นาย ก ชาระหนี้ให้แก่ตนในระหว่าง
ดาเนินคดี นาย ก ได้โอนบ้านและที่ดิน มูลค่า 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินทั้งหมดที่ตนมีให้แก่
22

Chales Jordan Tabb, The Law of Bankrupcy, 2nd ed (New York : Foundation/Thomson
Reuters, 2009 ,p588.
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นาย ง โดยมิได้รับค่าตอบแทน อย่างลับๆ โดย นาย ก ยังคงครอบครองบ้านและที่ดินดังกล่าวตลอด
มา เมื่อนาย ค ชนะคดี ้ึงขอยึดบ้านและที่ดินของนาย ก เพื่อชาระหนี้ แต่นาย ก ต่อสู้ว่า บ้านและ
ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ นาย ง แล้ว นาย ค ไม่มีสิทธิ้ะยึ ดทรัพย์ดังกล่าวได้ เช่นนี้ หาก
พิ้ารณาโดยใช้ Badge of Fraud ศาลอา้กาหนดข้อสังเกตที่นาไปสู่เ้ตนาที่แท้้ริงของ นาย ก
ดังนี้
1. การโอนที่ไม่มีค่าตอบแทนนั้นเป็นการให้โดยเสน่หา
2. นาย ก ครอบครองบ้านและที่ดินเสมือนว่านาย ก ยังเป็ นเ้้าของกรรมสิทธิ์อยู่
ทั้งๆทีน่ าย ก. ควร้ะต้องโอนบ้านและที่ดินให้นาย ง ครอบครอง
3. มีการปกปิดการโอน
4. การโอนทาขึ้นในขณะที่ นาย ค ฟ้องร้องบังคับให้ นาย ก ชาระหนี้
5. นาย ง รับโอนทรัพย์สิ นเอาไว้โดยความไว้เนื้อเชื่อใ้ที่มีต่อ นาย ก เนื่อง้าก
นาย ง มิได้ครอบครองทรัพย์ที่รับโอน
6. การให้ดังกล่าวทาให้ดูราวกับว่าทาขึ้นโดยสุ้ริต
้ากข้อสังเกตทั้ง 6 ข้อนี้ ข้อ 1 ถึงข้อ 4 มีน้าหนักพอที่้ะทาให้เชื่อได้ว่านาย ก มี
เ้ตนา้ะฉ้ อ ฉลนาย ค เ้้ า หนี้ ดั ง นั้ น ้ึ ง อา้กล่ า วได้ ว่ า Badge of Fraud คื อ การที่ ศ าลน า
ข้อเท็้้ริงทั้งหมดมาตั้งเป็นสถานการณ์เรี ยงเป็นข้อๆ เพื่อ้ะได้ชั่งน้าหนักสถานการณ์ดังกล่าวว่า
ลูกหนี้มีเ้ตนา้ะฉ้อฉลเ้้าหนี้หรือไม่ ซึ่ง้ากคดีต่างๆ พบว่า Badge of Fraud ที่ส่อให้เห็นเ้ตนา
ฉ้อฉลของลูกหนี้ ห ลักๆ ได้แก่ ลูกหนี้โอนทรัพย์สิ นให้ แก่บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่มีความ
ใกล้ชิด การโอนในลักษณะให้ เปล่า การโอนที่ได้รับค่าตอบแทนไม่สมกับมูลค่าของทรัพย์สิน หรือ
ลูกหนี้กลายเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว้ากการโอนนั้น เป็นต้น23
ดังนั้น เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ทรัสตี้ะต้องพิสู้น์ให้ได้ว่าลูกหนี้มี
เ้ตนาโอนทรัพย์สินโดยมีเ้ตนาเร้น ทาให้ล้าช้า หรือฉ้อฉล เ้้าหนี้ของลูกหนี้
(2) การฉ้อฉลโดยผลของกฎหมาย (Constructive Fraud)
การฉ้อฉลโดยผลของกฎหมาย (Constructive Fraud) เป็นการฉ้อฉลที่กฎหมาย
กาหนดสถานการณ์ต่างๆขึ้น โดยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่ลูกหนี้ทาให้เ้้าหนี้เสียหาย
ฉะนั้น ้ึงสมควรต้องถูกเพิกถอน ซึ่ง Constructive Fraud นั้น เ้้าหนี้ (หรือทรัสตีในกรณีที่มีการ
ดาเนินกระบวนล้มละลาย) ไม่้าต้องพิสู้น์เ้ตนาของลูกหนี้เหมือนกรณี Actual Fraud เพียงแต่
พิสู้น์ให้ได้ว่า ลูกหนี้กระทาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดก็พอ เหตุที่กฎหมายบัญญัติการฉ้อฉล

23

Supra Note 22, p.590.
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แบบ Constructive Fraud ขึ้ น มา เนื่ อ ง้ากหลั ง ้ากที่ มี UFTA ในปี ค.ศ. 1918 ก็ ได้ เกิ ด การ
พัฒนา Fraudulent Transfer Law ขึ้น กล่าวคือ ้ากการใช้ Badge of Fraud ที่ผ่านมาพบว่าการ
พิสู ้น์ ให้ เห็ นถึงเ้ตนาภายในของลู กหนี้เป็นเรื่องยาก การกาหนดสถานการณ์ ทางกฎหมายเป็น
กรณีๆไป ้ะเกิดประสิทธิภาพในการพิ้ารณามากขึ้น ดังนั้น แม้ว่าลูกหนี้้ะไม่ได้มีเ้ตนาทุ้ริต แต่
หากเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด ก็ถือได้ว่าการโอนดังกล่าวเป็นการโอนที่ฉ้อฉลต่อเ้้าหนี้แล้ว ซึ่ง
้ะสังเกตได้ว่า Constructive Fraud เน้นไปที่การกระทาที่ทาให้เ้้าหนี้เสียหาย มากกว่าเน้นไปที่
เ้ตนาที่ทุ้ริตของลูกหนี้ดังกรณี Actual Fraud24
องค์ ป ระกอบของการฉ้ อ ฉลโดยผลของกฎหมาย Constructive Fraud) มี 2
ประการ ได้ แ ก่ มู ล ค่ า น้ อ ยกว่ า มู ล ค่ า ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ตามสมควร (Less Than Reasonably
Equivalent Value) และการอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ (Insolvent) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(2.1) มู ล ค่ าน้ อย กว่ ามู ล ค่ าที่ เท่ าเที ยม กั น ต าม ส ม ค วร (Less Than
Reasonably Equivalent Value)
การโอนทรัพย์สินที่้ะเป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ได้นั้น ลูกหนี้้ะต้องได้รับ ผลตอบแทน
เป็ น มูล ค่าน้ อยกว่า มูลค่าที่ เท่าเทียมกันตามสมควร้ากการโอนดั งกล่ าวด้วย ตาม Section 548
(a)(1)(B)(i) หรื อ ตาม UFTA Section 5 (a) การวิ นิ ้ ฉั ย ว่ า มู ล ค่ าแลกเปลี่ ย นที่ เท่ า เที ย มกั น ตาม
สมควรนั้น มีความหมายอย่างไร เป็นสิ่งสาคัญ เนื่อง้ากเป็นประเด็นสาคัญที่ใช้ต่อสู้กันในคดี
ส าหรั บ UFCA นั้ น ใช้ ค าว่ า “Fair Consideration” หรื อ “ค่ า ตอบแทนที่ เท่ า
เทียม” ซึ่งมีความหมายแตกต่าง้ากคาว่า “Reasonably Equivalent Value” หรือ “มูลค่าที่เท่า
เทียมกันตามสมควร” ที่ปรากฏใน The Bankruptcy Code และ UFTA กล่าวคือ เมื่อลูกหนี้โอน
ทรัพย์สินของตนแล้วหากลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและผู้รับโอนสุ้ริตแล้ว การโอนดังกล่าว
ย่ อมไม่ใช่ การโอนที่ ฉ้อ ฉลเ้้ าหนี้ ในทางตรงกัน ข้าม UFTA และ The Bankruptcy Code มิ ได้
พิ้ารณาถึงเ้ตนาของผู้รับโอนว่า “สุ้ริต” (Good Faith) หรือไม่ แต่มุ่งพิสู้น์ว่าลูกหนี้ได้รับมูล
ค่าตอบแทนที่เท่าเที ย มกัน ตามสมควร้ากการโอนเป็น ส าคัญ นอก้ากนี้ คาว่า “Value” หรือ
“มู ล ค่ า ”นั้ น The Bankruptcy Code Section 548 (d)(2)(A) ให้ นิ ย ามว่ า หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ น
(Property) หรือ ค่าชดเชย (Satisfaction) หรือประกันหนี้ที่มีในปัุ้้บัน หรือหนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อน
แล้ว แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงคาสัญญาที่ยังไม่ได้กระทาขึ้ นต่อลูกหนี้ หรือคาสัญญานั้นมีความสัมพันธ์ต่อ
ลูกหนี้
24 Supra

Note 22, p.592.
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อย่างไรก็ตาม UFTA ไม่ได้ให้คานิยามคาว่า Reasonably Equivalent Value ว่า
หมายความว่าอย่างไร เป็นหน้าที่ของศาลที่้ะพิ้ารณาความหมาย โดยชั่งน้าหนัก้ากข้อเท็้้ริงที่
ได้ในแต่ละสถานการณ์ โดยศาล้ะนาเอามูลค่ าทางเศรษฐกิ้ของทรัพย์สินที่โอน เทียบกับมูลค่าที่
ลูกหนี้ได้รับ้ากการโอนว่าน้อยกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิ้ร้อยละเท่าใด
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในคดี Durrett v. Washinton Nat'l Ins. Co., 621 F2d. 201.
(5th Cir. 1980) ศาลได้นาเอาวิธีการที่กล่าวไว้ข้างต้นมาใช้ หากว่าค่าตอบแทนที่ลูกหนี้ได้รับ้ากการ
โอนน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของราคาตลาด (Fair Market Value) ย่ อ มไม่ อ ยู่ ใ นความหมายของ
Reasonable Equivalent Value ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี้ เป็ น หลั ก ในการวิ นิ ้ ฉั ย ในคดี ต่ อ มาอี ก หลายคดี
อย่ า งไรก็ ต าม คดี Bundles v. Baker, 856 F.2d 815, 823 – 824 (7th Cir.1988) ศาลไม่ ไ ด้
ดาเนินรอยตามแนวคาพิพากษาดังกล่าว เนื่อง้ากหลักการดังกล่าวไม่ยืดหยุ่นต่อการปรับใช้ และไม่
อา้ชี้วัดได้อย่างถูกต้องเพียงพอ ดังนั้น ้ึงควรต้องวิเคราะห์หาความหมายของคาว่า Reasonably
Equivalent Value ตามข้ อ เท็ ้ ้ริ ง แต่ ล ะคดี ไ ป โดยเน้ น มู ล ค่ า ทางการตลาดเป็ น ส าคั ญ
อย่างไรก็ตาม มูลค่าของทรัพย์สินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ้ึงเป็นการยากที่้ะ
พิ้ารณาได้ว่าค่าตอบแทนที่ลูกหนี้ได้รับ้ากการโอนไม่เพียงพอหรือไม่25
(2.2) การอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ (Insolvent)
การพิสู้น์เพียงว่า ลู กหนี้ได้รับค่าตอบแทนที่มีมูลค่าเหมาะสม หรือ Reasonably
Equivalent Value ในการโอนทรัพย์สิน หรือโอนมูลหนี้ของลูกหนี้ยังไม่เพียงพอที่ ทรัสตี้ะเพิกถอน
การโอนที่ เป็ น การฉ้ อ ฉลของลู ก หนี้ ไ ด้ กล่ า วคื อ ทรั ส ตี ้ ะต้ อ งพิ สู ้ น์ ให้ ได้ ว่ า ลู ก หนี้ ได้ รั บ มู ล
ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมในการโอนทรัพย์สิน และพิสู้น์ให้ได้ว่าลูกหนี้มี “หนี้สินล้นพ้นตัว” ด้วย
หากลูกหนี้ยังไม่อยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว้ะถือว่าลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือมูลหนี้โดยฉ้อฉลเ้้าหนี้
ไม่ได้ ดังนั้ น องค์ป ระกอบอีกประการหนึ่งที่้ะพิสู ้น์ว่า การโอนของลู กหนี้เป็นการโอนที่ฉ้อ ฉล
เ้้าหนี้หรือไม่อีกประการหนึ่ง คือ “ลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว” ประกอบกัน
คาว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว กฎหมายใช้คาว่า “Insolvent” ซึ่ง การมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ตาม Bankruptcy Code และ UFTA นั้น ให้นิยามของคาดังกล่าวว่า หมายถึง
- ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวในขณะที่มีการโอนทรัพย์สิน หรือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้น
ตัวเพราะการโอนดังกล่าว ตาม Section 548 (a)(1)(B)(ii) และ UFTA Section 5 (a) หรือ

25Jeffrey

L. Baliban February 15, 2012, Measuring Reasonably Equivalent
http://apps.americanbar.org/litigation/committees/bankruptcy/articles/winter2012-measuringreasonable-value.html, 12 august 2014
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- ลู ก หนี้ ได้ เข้าผู ก พั น หรือลู ก หนี้พ ร้อ มที่ ้ะผู กพั น ในธุรกิ้ หรือสั ญ ญาใดๆ ซึ่ ง
ลูกหนี้ มีทุน ทรัพ ย์ ที่เหลื ออยู่ น้ อยเกิน ไปที่้ะท าเช่นนั้ นได้ ตาม Section 548 (a)(1)(B)(ii)(II) และ
ตาม UFTA Secton 4 (a)(2)(i) หรือ
- ลูกหนี้ มีเ้ตนา้ะทาให้ เกิดหนี้ซึ่งตนไม่ส ามารถช าระหนี้ได้ ตาม Section 548
(a)(1)(B)(ii)(III) และ UFTA Section 6 หรือ
- การโอนนั้นทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายใน (Insider) ของลูกหนี้ซึ่งผูกพัน
กันตามสัญญา้้างแรงงาน (Employment Contract) ที่มิใช่สัญญาตามปกติทางการค้า (Ordinary
Cause of Business) ตาม Bankruptcy Code Section 548 (a)(1)(B)(ii)(IV)
ภาวะหนี้ สิ น ล้ น พ้ นตั ว ที่มี ความส าคั ญ มากที่ สุ ด คือ ลู ก หนี้มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว ใน
ขณะที่มีการโอนทรัพย์สิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะการโอนนั้น สาหรับกรณีที่ลูกหนี้มีทุนทรัพย์
ไม่เพียงพอ (Undercapitalization) และกรณีที่ลูกหนี้ก่อภาระหนี้สินโดยมีเ้ตนา้ะไม่ชาระหนี้เมื่อ
หนี้ถึงกาหนด แสดงให้เห็นว่าสถานะทางการเงินของลูกหนี้อยู่ในสภาวะย่าแย่ ย่ อมส่งผลต่อสถานะ
ทางการเงิน หรือสถานการณ์ของธุรกิ้ของลูกหนี้ที่อา้้ะเกิดขึ้นในอนาคตได้26
วิธีพิสู้น์ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ สามารถพิสู้น์ได้ 2 วิธีด้วยกัน กล่าวคือ
พิ้ารณา้าก “Balance Sheet” หรือประการที่สอง พิ้ารณา้าก “Equity” กล่าวคือ Balance
Sheet หรื อ Bankruptcy คื อ กรณี ที่ ลู ก หนี้ มี ห นี้ สิ น มากกว่ า ทรั พ ย์ สิ น 27 ในขณะที่ Equity คื อ
ความสามารถในการ้ัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ดังนั้น หากลูกหนี้ไม่ชาระหนี้เมื่อหนี้ถึงกาหนดชาระ
้ึง้ะถือว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว นอก้ากนี้ ภาระพิสู้น์การมีหนี้สินล้น พ้นตัวของทั้งสองวิ ธียัง
แตกต่างกันอีกด้วย ในแง่ Balance Sheet ผู้ที่มีหน้าที่พิสู้น์ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ คือ
เ้้าหนี้ ในทางกลับกัน หากใช้วิธี Equity แล้ว ภาระพิสู้น์ความสามารถในการชาระหนี้้ะตกอยู่กับ
ลูกหนี้
นอก้ากนี้ ในเรื่องภาระการพิสู้น์ตาม The Bankruptcy Rule ข้อ 7001 (2) ยัง
บัญญัติให้โ้ทก์ต้องกล่าวอ้างการโอนที่เป็นการฉ้อฉลขึ้นต่อสู้ โดยโ้ทก์ต้อพิสู้น์ให้ได้ว่า “คดีมีมูล”
(Prima Facie Case) โดยการมีหนี้สินล้ นพ้นตัวในกรณี การเพิกถอนการฉ้อฉลโ้ทก์้ะต้องเป็นผู้
พิสู้น์ โดยนาพยานหลักฐานที่มีน้าหนักชัดเ้น น่าเชื่อถือ และสามารถสื่อถึงเ้ตนาของลูกหนี้ได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สามารถพิสู ้น์ได้ว่าลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม และ ลูกหนี้มี

26

Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, 5th ed, (United State of America : Aspen
Publisher,2010),.pp.74-75.
27

ibid,.p.58.
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หนี้สินล้นพ้นตัวในขณะที่ทาการโอน โ้ทก์ไม่้าเป็นต้องพิสู้น์ถึงเ้ตนาของลูกหนี้อีก ซึ่งต่าง้าก
กรณีการให้เปรียบเ้้าหนี้ที่้าเลย้ะต้องพิสู้น์ว่าตนมิได้กระทาการให้เปรียบเช่นนั้น28
ส าหรั บ กรณี ห้ างหุ้ น ส่ ว น นิ ย ามของค าว่า หนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตัว ้ะแตกต่ างออกไป
เนื่อง้ากหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) นอก้าก้ะมีหน้าที่้ัดการกิ้การต่างๆของห้าง
แล้ว ยังต้องรับ ผิดเป็นการส่วนตัวในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน ดังนั้น ผู้เป็นหุ้ นส่วนถือว่าเป็นบุคคล
ภายในของลู ก หนี้ เช่ น นี้ The Bankruptcy Code ้ึ ง บั ญ ญั ติ ลั ก ษณะการโอนทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น
การฉ้อฉลของห้างหุ้นส่วนไว้โดยเฉพาะ ซึ่งตรงข้ามกับ UFTA ที่มิได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการ
เฉพาะ The Bankruptcy Code Section 101 (32)(B) บัญญัตินิยาม การมีหนี้สินล้นพ้นตัวของห้าง
หุ้ น ส่ ว นว่าหมายถึง กรณี ที่ส ถานการณ์ ท างการเงิน กล่ าวคือ หนี้สิ น ของห้ างหุ้ น ส่ วน มีม ากกว่า
ทรัพย์สิน ในราคาตลาดทั้งหมดของห้ างหุ้นส่วนรวมกัน ซึ่ งมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินนั้นมิให้ รวมถึง
หนี้สินทรัพย์สินของหุ้นส่วนแต่ละคน ที่กฎหมายต้องบัญญัติเช่นนี้ เนื่อง้าก เมื่อห้างหุ้นส่วนโอน
ทรัพย์สิน หรือ ก่อภาระผูกพัน กับหุ้นส่วนของห้าง และห้างหุ้นส่วนมีหนี้สินล้นพ้นตัวในเวลาที่มีการ
โอน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะการโอนเช่นนั้น ความสุ้ริตของหุ้นส่วนย่อมเป็นสิ่งที่น่าสงสัย เช่นนี้
The Bankruptcy Code ้ึงได้บัญญัติว่า หากห้างหุ้นส่วนมีการโอนทรัพย์สิน หรือก่อภาระผูกพันต่อ
ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่้ะเริ่มกระบวนการล้มละลายแล้ว ให้ถือว่าการ
โอนดังกล่าวเป็นการโอนโดยฉ้อฉล ตาม Section 548 (b)29
กรณี เ ทศบาลเมื อ ง (Municipality) The Bankruptcy Code ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ น า
Equity Test หรือความสามารถในการชาระหนี้ ตาม Section 101 (32)(C) มาใช้ในการพิสู้น์ความ
มีห นี้สิน ล้นพ้นตัว กล่าวคือ การมีหนี้สินล้นพ้นตัวของเทศบาล นั้นพิ้ารณาได้้ากการที่เทศบาล
“ไม่ชาระหนี้” เมื่อหนี้นั้นถึงกาหนด เว้นแต่้ะมีการโต้เถียงว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยสุ้ริต
หรือเทศบาล “ไม่สามารถชาระหนี้ได้” เมื่อหนี้ดังกล่าวถึงกาหนด
กรณี บุ คคลอื่น ๆ ที่มิใช่ห้ างหุ้ นส่ วน และเทศบาลเมือง The Bankruptcy Code
Section 101 (32)(A) ได้บัญญัติการทดสอบการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วน และ
เทศบาล ในลักษณะของ Balance Sheet ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงินที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่า
ทรัพย์สินในราคาตลาดทั้งหมดรวมกัน แต่ไม่รวมถึง ทรัพย์สินที่ลูกหนี้โอน ปกปิด หรือโยกย้าย โดยมี
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American Bankruptcy Institute Journal, The Trustee’s Power to Avoid Fraudulent Transfer,
http://www.abiword.org, 10 august 2014.
29

Supra note 22, pp.603-604.
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เ้ตนาซ้อนเร้น ทาให้ล่าช้า หรือฉ้อฉลเ้้าหนี้ทั้งหมด หรือทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นมิให้ถือเป็นกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ใน Section 522
(3) ความสัมพันธ์ระหว่าง Actual Fraud และ Constructive Fraud
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ทฤษฎี Actual Fraud และ ทฤษฎี Constructive
Fraud นั้น แตกต่างกัน กล่าวคือ Actual Fraud เป็นทฤษฎีที่มุ้งเน้นพิสู้น์ให้เห็นถึงเ้ตนาอันทุ้ริต
ของลูกหนี้ที่ต้องการทาให้เ้้าหนี้ทั้ งหมดของตนนั้นได้รับความเสียหาย ส่วน Constructive Fraud
ไม่้าเป็นต้องพิสู้น์ว่าลูกหนี้มีเ้ตนาทุ้ริตหรือไม่เพียงแต่พิสู้น์ให้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีข้อเท็้้ริงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ทาการโอนอันเป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้
อา้มีทั้งสองทฤษฎีเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ เช่นนี้ ทรัสตี้าต้องตัดสินใ้เลือกทฤษฎีที่มีแนวโน้ม้ะ
ประสบผลส าเร็ ้ มากที่ สุ ด เพื่ อ เพิ กถอนการโอนที่ เป็ น การฉ้ อฉลนั้ น ยกตั ว อย่างเช่ น ในกรณี ที่
ข้อเท็้้ริงต่างๆที่ ้ะพิสู้น์ตามทฤษฎี Constructive Fraud ยังไม่เพียงพอ ทรัสตีควรเลือกที่้ะ
พิสู้น์ตามทฤษฎี Actual Fraud เป็นต้น30
(4) ความรั บ ผิ ด และ การคุ้ ม ครองผู้ รั บ โอน (Liability and Protection of
Transferees)
แม้้ะมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการเพิกถอนการโอนโดยฉ้อฉลขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยัง
ไม่ เพี ย งพอที่ ท าให้ ท รั ส ตี หรื อ เ้้ า หนี้ เรี ย กทรั พ ย์ สิ น คื น ้ากการโอนดั ง กล่ า วได้ ตาม The
Bankruptcy Code Section 550 (a) เมื่ อ ลู ก หนี้ โ อนทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง เป็ น การฉ้ อ ฉลเ้้ า หนี้ ทรั ส ตี
มีอานา้ที่้ะเรียกคืนทรัพย์สิน หรือ เรียกให้ใช้ราคาทรัพย์สินหากศาลมีคาสั่ง ้ากผู้รับโอนโดยตรง
้ากลู ก หนี้ หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ ประโยชน์ ้ ากการโอน หรื อ ผู้ ที่ รั บ โอนต่ อ ้ากผู้ รั บ โอนคนแรกนั้ น
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ แห่ งกองทรัพย์สิ นของลู กหนี้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้พยายามสร้างความ
สมดุลระหว่างประโยชน์ของเ้้าหนี้ และประโยชน์ของผู้รับโอนที่สุ้ริตด้วย ซึ่งในอดีตตั้งแต่ The
Statue of 13 Elizabeth 1571 บั ญ ญั ติ ห ลั ก คุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ ที่ สุ ้ ริ ต (A Good Faith Purchaser)
และเสี ย ค่ าตอบแทน (For Value) ้ากการโอนทรัพ ย์สิ น ที่ เป็ น การฉ้อฉลเ้้ าหนี้ ทั้ งนี้ หลั ก การ
ดังกล่าวยังคงบังคับใช้้นถึงปัุ้้บัน ใน The Bankruptcy Code Section 548 (c) 31 และ UFTA

30supra
31The

note ,pp. 75 -76.

Bankruptcy Code Section 458 (c)

“Except to the extent that a transfer or obligation voidable under this section is voidable under
section 544, 545, or 547 of this title, a transferee or obligee of such a transfer or obligation that takes for value
and in good faith has a lien on or may retain any interest transferred or may enforce any obligation incurred, as

Final Report 309
บทที่ 10 การเพิกถอนการโอน หรือการ
กระทาใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
Section 9 (1) ดั งนั้ น การคุ้ มครองผู้ รับโอนโดยสุ ้ริต ้ึงปรากฏทั้ งในกฎหมายล้ มละลาย และ
กฎหมายอื่นที่มิใช่กฎหมายล้มละลายด้วย
The Bankruptcy Code Section 548 (c) บัญญัติคุ้มครองผู้รับโอนโดยตรง้าก
ลูกหนี้ (Initial Transferee) โดยสุ ้ริต และเสียค่าตอบแทนให้รับสิทธิในประโยชน์ใดๆ หรืออา้
ยึดหน่ ว งประโยชน์ ที่ได้โอนไปนั้ น หรือบังคับตามหนี้ที่ ตนมีตามแต่กรณี ได้ ส าหรับผู้ รับโอนราย
ต่อๆมานั้น ก็ได้รับความคุ้มครองเช่นกันตาม The Bankruptcy Code Section 550 (b) ได้บัญญัติ
ข้อยกเว้น อานา้ของทรัส ตีในการเรียกทรัพย์สิ นที่โอนคืน้ากผู้รับโอนที่มิใช่ผู้ รับโอน้ากลู กหนี้
โดยตรง ตาม Section 550 (a) (2) กล่าวคือ
(1) ผู้ รั บ โอนโดยสุ ้ริต และเสี ยค่ าตอบแทนซึ่ งรวมถึ งการได้ รับค่ าชดเชย หรือ
หลักประกันในมูลหนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ผู้รับโอน้ะต้องมิได้รู้ถึงเหตุที่ทรัสตี้ะสามารถเพิกถอน
การโอนดังกล่าวด้วย หรือ
(2) ผู้ รับ โอนต่อ้ากผู้ รับ โอนต่อ้ากผู้ รับ โอนรายแรก หรือผู้ รับโอนคนถัดไปซึ่ ง
รับโอนโดยสุ้ริต
้ากบทบั ญ ญั ติ ข้ างต้ น ผู้ รั บ โอนรายอื่ น นอก้ากผู้ รั บ โอนคนแรกนั้ น ้ะได้ รั บ
การคุ้มครองอย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ได้ หากผู้รับโอนโดยตรงสุ้ริตและเสีย
ค่ า ตอบแทนแล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามหลั ก เกราะคุ้ ม กั น (Shelter) หรื อ หลั ก มู ล ค่ า ที่ ไ ด้ รั บ มา
(Derivative Value) ถึงแม้ว่าผู้ รับโอนรายต่อมา้ะไม่ได้เสี ยค่าตอบแทนเลยก็ตาม ตาม Section
550 (b)(2) , UFTA Section 8 (9) และ UFCA Section 9(1) ในทางตรงข้าม หากรับโอนโดยตรง
้ากลูกหนี้มิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเลย หรือได้รับความคุ้มครองเพียงบางส่วน ผู้รับโอน
คนต่อมา้ะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ต่อเมื่อตนสุ้ริต และเสียค่าตอบแทนเท่านั้น ยกตัวอย่าง
เช่น แดงโอนที่ดินให้แก่ดาโดยไม่มีค่าตอบแทน ต่อมาดานาที่ดินดังกล่าวขายต่อให้แก่ขาวในราคา
ตลาด เช่น นี้ ขาวย่ อมมีสิ ท ธิยึ ดหน่ ว งที่ ดิน ไว้ได้ แม้ว่า้ะได้มี การเสี ยค่าตอบแทนภายหลั งก็ ตาม
ตาม Section 550 (2) แต่ห ากผู้รับโอนคนต่อมาสุ้ริต แต่เสี ยค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร ย่อม
ได้รับความคุ้มครองเพียงบางส่วนเท่านั้น ตาม Section 548 (c) กล่าวคือ ได้รับความคุ้มครองเท่า
้านวนเงินที่ตน้่ายไปเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือ้ะถูก้ัดเข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้
อย่ างไรก็ดี ในกรณี ที่ ผู้รับโอนโดยตรงไม่ได้รับความคุ้มครอง และ ผู้รับ โอนราย
ต่อมาไม่สุ้ริต ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ เลย แม้ว่าตน้ะได้เสียค่าตอบแทนแล้วก็ตาม ทรัสตี
สามารถเรียกทรัพย์สินที่โอนกลับสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้
the case may be, to the extent that such transferee or obligee gave value to the debtor in exchange for such
transfer or obligation.”
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3.5.2 การเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้ (Preference)
การบังคับชาระหนี้ตามกฎหมายแพ่งโดยทั่วไป ้ะใช้หลัก “First in time is first
in right” หรือหลัก “ใครมาก่อนมีสิทธิก่อน” กล่าวคือ เ้้าหนี้คนใดฟ้องร้องต่อศาลให้ลูกหนี้ชาระ
หนี้แก่ตนก่อน ย่อมมีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนเ้้าหนี้คนอื่นๆ หากลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงพอที่้ะชาระ
หนี้แก่เ้้าหนี้ ทุกคนย่อมไม่เกิดปัญหาดังกล่าวแต่ประการใด แต่หากลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว
ย่อมแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่้ะชาระหนี้แก่เ้้าหนี้ทุกคน เช่นนี้ หากใช้หลักการ
บังคับชาระหนี้โดยทั่วไปแล้ว เ้้าหนี้คนใดฟ้องบังคับชาระหนี้แก่ลูกหนี้ก่อนย่อมได้รับชาระหนี้ก่อน
และเ้้าหนี้ที่ฟ้องบังคับชาระหนี้แก่ลูกหนี้ภายหลัง ก็อา้้ะได้รับชาระหนี้ไม่ครบ้านวน หรืออา้้ะ
ไม่ได้รับชาระหนี้เลยก็เป็นได้ นอก้ากนี้ หากลูกหนี้พึงพอใ้เ้้าหนี้คนใดเป็นพิเศษ ลูกหนี้อา้เลือก
ชาระหนี้ให้แก่เ้้าหนี้คนดังกล่าว้นทาให้เหลือทรัพย์สินไม่เพียงพอที่้ะชาระให้แก่เ้้าหนี้ที่เหลือได้
ด้วยเหตุนี้ ้ึงเกิดกฎหมายว่าด้วยการให้เปรียบเ้้าหนี้ (The Preference Law) ขึ้น เพื่อแก้ปัญหา
เ้้ าหนี้ แย่ งกั น ฟ้ อ งบั งคับ ช าระหนี้ เอากับ ลู กหนี้ และน าหลั กความเท่ าเทีย มกัน ของเ้้าหนี้ มาใช้
บังคับแทน
กฎหมายว่าด้วยการให้เปรียบเ้้าหนี้มุ่งเน้นการที่ลูกหนี้ให้ประโยชน์ใดๆ แก่เ้้าหนี้
หลั ง้ากลูกหนี้ มีห นี้ สิน ล้น พ้น ตัว ในเวลาหลายร้อยปีที่ผ่ านมาพบว่าการให้ เปรียบไม่ได้เป็นเรื่ อง
เลวร้ายเสียทีเดียว และมีความพยายามที่้ะอธิบายว่าการให้เปรียบที่ดี และไม่ดี แตกต่างกันอย่างไร
ในการนี้ศาลได้พิ้ารณา้ากเ้ตนาของลูกหนี้ และเ้้าหนี้ที่รับการให้เปรียบมาพิ้ารณาประกอบกัน
ซึ่งการกระทาใดที่เป็นการคุกคาม (Harm) เ้้าหนี้คนอื่นๆ ก็สมควรได้รับการเพิกถอน อย่างไรก็ตาม
ศาลก็ได้วางข้อยกเว้นการเพิกถอนการกระทาที่เป็นการให้เปรียบไว้ โดยใช้หลัก Ordinary Cause
of Business หรือหลักการโอนตามธุรกิ้การค้าปกติ
การให้ เปรีย บเ้้ าหนี้มั กเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่ อง้ากลู กหนี้ ย่อมรู้ส ถานการณ์ ทาง
การเงินของตนเป็นอย่างดี ในกรณีที่ลูกหนี้รู้ตัวว่าตนไม่สามารถชาระหนี้ให้แก่เ้้าหนี้ได้ครบทุกคน
สถานการณ์ทลี่ ูกหนี้เลือกชาระหนี้ให้กับเ้้าหนี้บางราย้ึงเกิดขึ้น เหตุที่ลูกหนี้เลือกชาระหนี้ให้เ้้าหนี้
คนดังกล่าวอา้เนื่องมา้ากเ้้าหนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกหนี้ หรือเป็นบุคคลที่คาดหวังวังว่า้ะ
ตกลงทาสัญญากันในอนาคต หรือเป็นกรณีที่เ้้าหนี้คนนั้นมีอิทธิพลต่อลูกหนี้ มาก ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
การเพิกถอนการโอนโดยการให้เปรียบเ้้าหนี้นั้นเดิมในแง่ของลูกหนี้้ะต้องมีการพิสู้น์ให้เห็นเ้ตนา
ให้ เปรี ยบของลู กหนี้ ด้วย ทั้งนี้ ในปัุ้้บั นการพิสู ้น์เ้ตนาของลู กหนี้มิได้นามาใช้เป็นข้อพิสู ้น์
โดยตรงเช่นแต่ก่อน กล่าวคือ หากลูกหนี้โอนประโยชน์ในทรัพย์สินให้แก่เ้้าหนี้ตามธุรกิ้การค้าปกติ
แล้ว การโอนดังกล่าวอา้ไม่ถูกยกเลิกเพิกถอนนั่นเอง
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อย่างไรก็ตาม เ้้าหนี้ก็อา้ทราบว่าลูกหนี้ของตนใกล้้ะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย ้ึง
พยายามที่้ะทาให้ตนมีสิทธิดีกว่าเ้้าหนี้คนอื่นๆ โดยการเรียกให้ลูกหนี้โอนทรัพย์สิน หรือประโยชน์
ในทรัพย์สินให้แก่ตน ผลที่ตามมา คือ ลูกหนี้ที่มีสถานะทางการเงินย่าแย่อยู่แล้วยิ่งไม่อา้มีวันที่้ะ
กลับมามีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นได้ เพราะขาดโอกาสที่้ะเพิ่มพูนมูลค่าทรัพย์สินของตน ด้วยเหตุนี้
กฎหมายว่าด้วยการเพิก ถอนการให้ เปรียบเ้้าหนี้ ้ึงเข้ามามีบ ทบาทในการป้ องกัน การกระท า
ดังกล่าวของเ้้าหนี้ ซึ่งใน The Bankruptcy Code ช่วงก่อน ปี ค.ศ. 1978 บัญญัติให้ ทรัสตีต้อง
พิสู้น์ให้ศาลเห็นด้วยว่า เ้้าหนี้มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่า รู้ถึงการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ใน
ขณะที่มีการโอน แต่หลัง้ากปี ค.ศ. 1978 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าว โดย The House
Report ได้อธิบายสาเหตุทีต้องเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นว่า “ไม่ว่าเ้้าหนี้้ะควรรู้หรือเชื่อว่ารู้ถึงการมี
หนี้สินล้นตัวของลูกหนี้หรือไม่นั้นไม่สาคัญ ทั้งนี้ เพราะุ้ดประสงค์ที่แท้้ริงของกฎหมายว่าด้วยเพิก
ถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้ คือ ป้องกันเ้้าหนี้แข่งขันกันบังคับชาระหนี้ต่อลูกหนี้ ดังนั้น เ้ตนาภายใน
ของเ้้าหนี้้ะเป็นเช่นไรไม่มีความสาคัญต่อหลักความเท่าเทียมกันของเ้้าหนี้ในคดีล้มละลาย อีกทั้ง
การบัญญัติให้ทรัสตีต้องพิสู้น์เ้ตนาของเ้้าหนี้ยังเป็นเรื่องยากที่้ะพิสู้น์อีกด้วย” เช่นนี้ เ้ตนาที่
แท้้ริงของลูกหนี้และเ้้าหนี้้ึงไม่มีความ้าเป็น หากทั้งเ้้าหนี้และลูกหนี้ได้ทาการโอนประโยชน์ใน
ทรัพย์สินตามประเพณีปฏิบัติทางการค้าแล้ว แม้ว่าการโอนดังกล่าว้ะทาลายหลักความเท่าเทียมกัน
ของเ้้าหนี้ก็ตาม ตาม Section 547 (c)(2) มีเพียง “การกระทาที่ผิดปกติ” (Unusual Action) ของ
ลูกหนี้หรือเ้้าหนี้เท่านั้น ที่สามารถเพิกถอนได้32
เงื่อ นไขการเพิ ก ถอนการให้ เปรี ย บเ้้ าหนี้ ปรากฏใน The Bankruptcy Code
Section 547 ซึ่งมีข้อพิ้ารณาดังนี้
(1) ต้องมีการโอน (Transfer)
The Bankruptcy Code Section 101(54) ได้ บั ญ ญั ติ ให้ “การโอน ” ห รื อ
“Transfer” หมายถึง การสร้างสิทธิเหนือทรัพย์สิน (Lien) การสงวนไว้ซึ่งสิทธิในหลักประกัน การ
บังคับเอาสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ การ้าหน่าย หรือแบ่งแยกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ ไม่ว่า้ะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่า้ะมีเงื่อนไขหรื อไม่ และไม่ว่า้ะเกิดขึ้นโดยสมัครใ้
หรือไม่ก็ตาม
เมื่อพิ้ ารณาความหมายของคาว่า “โอน” แล้ ว ตาม Section 547(b) การโอน
หมายถึงการ้าหน่ ายทรัพย์ สิน ทั้งหมดหรือบางส่วน และสิ ทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดหรือ
บางส่วน นอก้ากนี้ยังหมายความรวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ในหลั กประกัน และสิทธิในทรัพย์สิน

32

Supra note 22, pp.457 -458.
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ด้วย ดังนั้น แม้ว่าลูกหนี้้ะไม่ได้โอนทรัพย์สินในลักษณะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่เ้้าหนี้ก็ตาม หากลูกหนี้
ให้สิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินของลูกหนี้ในลักษณะเป็นการให้หลักประกันการชาระหนี้ (Security)
แล้ว ย่อมอยู่ในความหมายของคาว่า “โอน” เช่นกัน
ในบางกรณี แม้้ะไม่มีการโอนเกิดขึ้นก็อา้ถือได้ว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินอันเป็น
การให้เปรียบเ้้าหนี้แล้ว ได้แก่ การให้หลักประกันลอยในสินค้าคงคลัง หรือสิทธิเรียกร้อง ซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองตาม Section 547(f)(5) อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้้ะรับผิดต่อเมื่อมูลค่าของหลักประกัน
ลดลง กล่ า วคื อ มู ล ค่ าของหนี้ นั้ น มากกว่า มู ล ค่ าของหลั ก ประกั น ซึ่ ง การลดลงต้ อ งอยู่ ภ ายใน
ระยะเวลาแห่งการเพิกถอนด้วย ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวหากเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้แล้ว้าเป็นที่้ะต้อง
มีการโอนเกิดขึ้น ด้ว ย หากไม่มีการโอนแม้ว่ามูล ค่าของทรัพ ย์สิน ้ะลดลงก็ตาม หากไม่มีการรับ
หลักประกันใหม่ แต่มูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่การให้เปรียบเ้้าหนี้
มีข้อน่าพิ้ารณาว่า หากลูกหนี้กระทาการใดๆ ซึ่งส่งผลให้ทรัพย์สินที่เป็นประกัน
นั้นเพิ่มขึ้น การกระทาดังกล่าวถือได้วาเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น ลูกหนี้นาหมูมาเป็น
หลักประกันการชาระหนี้แก่ดาซึ่งเป็นเ้้าหนี้ ต่อมาลูกหนี้พบว่าตนเองมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถ
ชาระหนี้แก่เ้้าหนี้ได้ทุกราย แต่เนื่อง้ากลูกหนี้สนิทสนมกับดา ลูกหนี้้ึงซื้ออาหารหมูคุณภาพดีมา
เลี้ยงหมูตัวที่ได้ให้เป็ นหลักประกันแก่ดา เมื่อหมูได้รับอาหารที่ ดีและปริมาณมาก หมู้ึงอ้วนท้วน
สมบูรณ์ ส่งผลให้หมูมีราคาสูงขึ้นด้วย ดังนั้น กรณีเช่นนี้เ้้าหนี้้ึงได้รับประโยชน์้ากการกระทาของ
ลูกหนี้ โดยที่ลูกหนี้ไม่้าเป็นต้องโอนทรัพย์สินแต่อย่างใด
ในกรณีที่การโอนดังกล่าวเป็นการให้หลักประกันในทรัพย์สิน (Security Interest)
การโอน้ะต้ อ งถู ก ท าให้ ส มบู ร ณ์ (Be Perfected) ตามที่ ก ฎหมายก าหนดอี ก ด้ ว ย เนื่ อ ง้าก
ความสมบูรณ์ของการโอนมีความสาคัญอย่างยิ่งในการนับระยะเวลาแห่งการเพิกถอนการให้เปรียบ
เ้้าหนี้ ซึ่งการทาให้การโอนสมบูรณ์ หมายถึง การกระทาใดๆ ที่กฎหมายกาหนดเพิ่มเติม เพื่อทาให้
การให้หลักประกันดังกล่าวสามารถอ้างต่อบุคคลภายนอก หรือเพื่อให้การให้หลักประกันนั้นมีผลใน
กรณีที่ผู้ให้หลักประกันผิดสัญญา โดยการทาให้การโอนสมบูรณ์นั้น มีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ การทา
ให้การโอนสมบูรณ์โดยการครอบครองทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน การ้ดทะเบียนตามกฎหมาย และ
การแ้้งเตือน (Notice) ต่อลูกหนี้ หรือผู้ถือสิทธิ ซึ่งตาม The Bankruptcy Code การทาให้การโอน
สมบูรณ์ปรากฏใน Section 547 (e)(1) ซึ่งแบ่งตามประเภทของทรัพย์สินที่โอน กล่าวคือ Section
547 (e)(1)(A) กาหนดว่า การโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ให้รวมถึงประโยชน์ของผู้ขาย หรือผู้ซื้อภายใต้
สัญ ญาซื้อขายอสั งหาริมทรัพย์นั้ น สามารถทาให้ สมบูรณ์ เมื่อผู้ซื้ออสั งหาริมทรัพย์โดยสุ้ริต้าก
ลูกหนี้ ไม่อา้ได้รับประโยชน์ที่เหนือไปกว่าประโยชน์ของผู้รับโอน ซึ่งการทาให้การโอนสมบูรณ์้ะใช้
อ้างยั น ต่อผู้ ซื้ออสั งหาริ มทรัพ ย์ โดยสุ ้ริต ผู้ รับโอน้ะต้ องทาตามที่กฎหมายมลรัฐ นั้นๆกาหนด
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กล่าวคือ ผู้รับโอน้ะต้องยื่น Notice เพื่อบันทึกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้น
ตั้งอยู่ (The Real Estate Record of Country) ส่วนกรณีทรัพย์สินที่เป็นส่วนควบ หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ ตาม Section 547 (e)(1)(B) กาหนดให้ การโอน้ะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ
ผู้ รั บ โอนมี สิ ท ธิ ที่ ้ ะโต้ แ ย้ ง เ้้ า หนี้ ต ามสั ญ ญาซึ่ ง มี สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ตามค าพิ พ ากษาของศาล
(Judicial Lien)
อย่างไรก็ตาม The Bankruptcy Code Section 547 (e)(2) ได้บัญญัติระยะเวลา
แห่งความสมบูรณ์ของการโอนเอาไว้ 2 กรณี ได้แก่ กรณีความสมบูรณ์ของการโอนเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีการโอน้ริง กฎหมายให้ถือว่าการโอนซึ่งประโยชน์ในทรัพย์สินเกิดใน
วันที่มีการโอนกัน้ริง (ผลย้อนหลัง) ตาม Section 547 (e)(2)(A) และกรณีความสมบูรณ์เกิดหลัง
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการโอน กฎหมายให้ถือว่าวันที่ความบูรณ์เกิดขึ้นเป็นวันที่มีการโอน
ตาม Section (e)(2)(B) ซึ่งผลของการโอนทั้งสองกรณี ้ะแตกต่างกัน และอา้ส่ งผลให้ การโอน
ดังกล่าวอา้ถูกเพิกถอนได้ เพราะอยู่ในระยะเวลาแห่งการเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้ ใน Section
547 (b)(4)
ยกตัวอย่างเช่น ในคดี Fidelity Financial Services, Inc. v. Fink ซึ่งคดีนี้ ลูกหนี้
ได้ให้สิทธิประโยชน์ในรถ้ักรยานยนตร์แก่ Fink ในฐานะที่เป็นหลักประกันหนี้ ซึ่งการทาให้การโอน
สิทธิดังกล่าวสมบูรณ์นั้น ตามกฎหมายมลรัฐ Missouri เ้้าหนี้้ะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง
้ดหมายอิเล็กทรอนิคส์ให้กับผู้อานวยการสรรพากร (The Director of Revenue) เสียก่อน ซึ่งหาก
เ้้าหนี้ได้กระทาการดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่มีการโอนสิทธิประโยชน์ การโอนนั้นย่อมสมบูรณ์
นับแต่วันที่การโอนกัน้ริง ในคดีนี้ เ้้าหนี้ได้ ส่งอีเมล์ภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการโอนสิทธิ
ดังกล่าว เช่นนี้ ตาม Section 547 (e)(2)(A) บัญญัติให้การโอนเกิดขึ้น ณ วันที่ผู้โอนและผู้รับโอนมี
ความผูกพันต่อกัน กล่าวคือ ในวันที่มีการโอนกัน้ริง นั่นเอง
อนึ่ง ตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Uniform
Commercial Code Section 9-310 (a) ก าห น ด ให้ ก ารยื่ น ข้ อ มู ล ท างก ารเงิ น (Financial
Statement) ทาให้สิทธิในหลักประกันทุกชนิดสมบูรณ์ได้
(2) ทรัสตีต้องพิสูจน์เงื่อนไขตามที่ Section 547 (b) กาหนดทุกข้อ
The Bankruptcy Code Section 547 (b) บัญญัติว่า เว้นแต่้ะบัญญัติไว้ในข้อ c
และ ข้อ i ในมาตรานี้ ทรัสตีอา้เพิกถอนการโอนประโยชน์ในทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ โดยมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(2.1) ทรัพย์สินที่โอนต้องเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ (Property of Debtor)
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การโอนประโยชน์ในทรัพย์สิน ตาม Section 547 (b) นั้น้ะต้องเป็นทรัพย์สินของ
ลู ก หนี้ เท่ า นั้ น ถ้ า ไม่ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ แ ล้ ว การให้ เปรี ย บเ้้ า หนี้ ย่ อ มไม่ อ า้เกิ ด ขึ้ น ได้
ซึ่งสอดคล้ องกับ หลักการบั งคับ ชาระหนี้ กล่ าวคือ มีเพียงทรัพย์สินของลู กหนี้เท่านั้นที่เ้้าหนี้้ะ
สามารถบังคับชาระหนี้ได้
ตัวอย่างที่ 1 ลูกหนี้เป็นหนี้เ้้าหนี้ 3 ราย ได้แก่ แดง ดา ขาว คนละ 1,000,000
บาท มารดาของลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่ แดง แทนลูกหนี้ กรณีนี้มิใช่การให้เปรียบเ้้าหนี้ เนื่อง้าก
แม้ ว่ า ้ะมี ก ารโอนทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่ เ้้ า หนี้ บ างราย แต่ ท รั พ ย์ สิ น ดั งกล่ า วก็ ไม่ ได้ เป็ น ของลู ก หนี้
แต่อย่างใด
ตัวอย่างที่ 2 หากเปลี่ยนข้อเท็้้ริงเป็นว่ามารดาของลูกหนี้เข้าผูกพันตนกับแดงใน
ฐานะผู้ค้าประกัน ผล้ะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ คาตอบคือ ผลไม่เปลี่ยนแปลงไป้ากตัวอย่างที่ 1
เนื่อง้ากเ้้าหนี้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ในทรัพย์สินของลูกหนี้ และเ้้าหนี้คนอื่นๆยังคงได้รับ
ชาระหนี้้ากกองทรัพย์สินของลูกหนี้เท่าเดิม
ตัวอย่างที่ 3 หากเปลี่ยนข้อเท็้้ริงเป็นว่า ลูกหนี้ได้นาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน
หนี้ที่มีต่อแดง ผลย่อมแตกต่างไป้ากอุทาหรณ์ที่ 1 และ 2 กล่าวคือ แดงเป็นเ้้าหนี้มีสิทธิดีกว่า
เ้้ าหนี้ อื่น ๆ ของลู กหนี้ เพราะแดงมีสิ ทธิบั งคับช าระหนี้เอา้ากทรัพย์ที่เป็นหลั กประกันได้ก่อน
เ้้าหนี้รายอื่น
ข้อสังเกต
(1) บุคคลที่สามมอบเงินหรือทรัพย์สินของตนให้แก่ลูกหนี้เพื่อชาระหนี้แก่เ้้าหนี้
ของลูกหนี้ทรัพย์สินดังกล่าวถือว่าเป็นของลูกหนี้หรือไม่ ้ากอุทาหรณ์ข้างต้น หากเปลี่ยนข้อเท็้้ริง
เป็นว่า แม่ของลูกหนี้ได้มอบเงิน้านวน 1,000,000 บาท เพื่อให้ลูกหนี้ชาระหนี้แก่เ้้าหนี้ กรณีนี้เป็น
ที่โต้เถียงกันว่า เงิน้านวนดังกล่าวเป็นของลูกหนี้หรือไม่ ซึ่งศาลได้พิ้ารณาว่าการที่บุคคลที่สาม
นาเงิน้านวนหนึ่งให้แก่ลูกหนี้ โดยตกลงกันว่าให้ลูกหนี้นาเงิน้านวนนั้ นชาระหนี้แก่เ้้าหนี้ เช่นนี้
กรณีดังกล่าวไม่ใช่การให้เปรียบเ้้าหนี้ เนื่อง้ากเงิน้านวนดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้เพียงแค่
ผ่านมือของลูกหนี้มาสู่เ้้าหนี้เท่านั้น เ้้าหนี้คนอื่นๆ ของลูกหนี้ยังคงมีสิทธิได้รับชาระหนี้้ากกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้้านวนเท่าเดิมอยู่ ซึ่งกรณีเช่นนี้ เรียกว่า “Earmark” หรือ “รอยตาหนิ” ซึ่งศาล
ถือว่า เงิน้านวนนั้นเป็นเงินที่ผู้ให้ได้สร้างรอยตาหนิ (วัตถุประสงค์ที่นาเงินไปใช้) ไว้แล้ว เงินดังกล่าว
้ึงไม่ใช่ของลูกหนี้ ดังนั้น ตามอุทาหรณ์การที่มารดาของลูกหนี้มอบเงินให้ลูกหนี้ไปชาระแก่เ้้าหนี้
้ึงมิใช่การให้เปรียบเ้้าหนี้ตาม Section 547 (b) 33

33 Supra

note 22,pp 502 – 503.
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(2) ทรัพ ย์ สิ น ที่ ลู กหนี้ ถือ ครองแทนเ้้าหนี้ ในฐานะทรัส ตี ทรัพ ย์สิ นนั้ น เป็ น ของ
ลูกหนี้ ห รือไม่ ในกรณี นี้ ศาลพิ ้ารณาว่า ทรัพย์สินดังกล่ าวลู กหนี้ครอบครองเพื่ อประโยชน์ของ
เ้้าหนี้ เ้้าหนี้้ึงมีสิทธิที่้ะเรียกทรั พย์สินคืน้ากลูกหนี้ ดังนั้น ทรัพย์สินดังกล่าว้ึงไม่ใช่ทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ เ้้าหนี้คนอื่นๆ ้ึงไม่สามารถบังคับชาระหนี้ต่อทรัพย์สินที่ลูกหนี้ถือครองในฐานะทรัสตี
ของผู้อื่นได้34
(3) ลู กหนี้ ช าระหนี้ ค่ าภาษี อากร การช าระหนี้ ดั งกล่ าวถือ ว่าเป็ น การให้ เปรีย บ
หรือไม่ ในประเด็นนี้ เงินที่ลูกหนี้นาไปชาระค่าภาษีอากรเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างแน่นอน และ
รัฐก็ถือเป็นเ้้าหนี้รายหนึ่งของลูกหนี้เช่นกัน เช่นนี้หากในขณะนั้นลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและนาเงิน
ไปชาระหนี้ภาษีแก่รัฐภายในระยะเวลาที่ทรัสตีสามารถเพิกถอนการอนดังกล่าวได้ หากพิ้ารณาตาม
เงื่อนไขใน Section 547 (b) แล้ ว การโอนทรัพ ย์สิ น ดังกล่ าวอา้ถูก เพิ กถอนได้ เนื่อ ง้ากอยู่ใน
ขอบข่ายของการให้เปรียบเ้้าหนี้ ้ากคดี Begier v. IRS, 426 U.S. 53 (1990) ในคดีนี้ลูกหนี้ชาระ
ภาษีหัก ณ ที่้่ายที่พ้นกาหนด และ ภาษีสรรพสามิต แก่กรมสรรพากร (The Internal Revenue
Service) ในระยะเวลาให้เปรียบเ้้าหนี้ เพื่อประโยชน์ของรัฐ ศาล้ึงพิ้ารณาให้เงิน้านวนที่ลูกหนี้
นาไปชาระค่าภาษีอากรนั้น ลูกหนี้ถือครองแทนกรมสรรพากรในฐานะทรัส ตี และให้ถือว่าเงิน้านวน
ดั งกล่ า วไม่ ใช่ ท รั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ แ ม้ ว่ า เงิน ้ านวนนั้ น ้ะอยู่ ในบั ญ ชี เงิ น ฝากของลู ก หนี้ ก็ ต าม
อย่างไรก็ดี การตีความให้ทรัพย์สินใดลูกหนี้ถือแทนเ้้าหนี้ในฐานะทรัสตี ้ากัดเพียงเรื่องภาษีเท่านั้น
(4) ลูกหนี้โอนทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นตาม The Bankruptcy Code ้ะถือว่าเป็น
การให้เปรียบเ้้าหนี้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่แล้ว้ะตัดสินให้การโอนทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ใน
ทรัพย์สินที่สามารถบังคับตามกฎหมายล้มละลายได้ เป็นกรณีการให้เปรียบเ้้าหนี้ โดยศาลให้เหตุผล
ว่า ทรัพย์สินที่กฎหมายล้มละลายยกเว้นไม่นามาบังคับชาระหนี้ ก็เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิตของ
ลูกหนี้ การที่ลูกหนี้นาทรัพย์สินดั งกล่าวโอนให้แก่เ้้าหนี้ ซึ่งหากลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลายแล้ว
เ้้าหนี้้ะไม่สามารถบังคับชาระหนี้เอากับทรัพย์สินดังกล่าวได้ก็ตาม ลูกหนี้ก็ไม่ควรได้รับประโยชน์
้ากข้อยกเว้นที่กฎหมายบัญญัติไว้35
(3) การโอนทรัพย์สิน ให้แก่เจ้าหนี้ หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ (to or for
Benefit of Creditor)
บุ ค คลที่ เป็ น “เ้้ า หนี้ ” หรื อ “Creditor” ตาม The Bankruptcy Code นั้ น
Section 101 (10) (A) เ้้าหนี้ หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิเรียกร้อง (Claim) ต่อลูกหนี้ ซึ่งสิทธิดังกล่าว
34

Ibid, p.503.

35

Ibid, pp. 504-505.
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เกิ ด ขึ้ น ในขณะหรื อ ก่ อ นเวลาที่ ศ าลมี ค าสั่ ง Order for Relief นอก้ากนี้ เมื่ อ พิ ้ ารณาค าว่ า
“สิทธิเรียกร้อง” หรือ “Claim” ตาม Section 101 (5) หมายความถึง
(1) สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในการรั บ ช าระหนี้ (Right to Payment) ทั้ ง นี้ แม้ ว่ า สิ ท ธิ
เรียกร้องดังกล่าวศาล้ะพิพากษาให้ได้รับน้อยลง ไม่ว่า้ะคานวณนับได้หรือไม่ ไม่ว่า้ะกาหนดได้
แน่ น อนหรื อ ไม่ ไม่ ว่ า ้ะครบก าหนดแล้ ว หรื อ ไม่ ไม่ ว่ า ้ะมี ข้ อ โต้ แ ย้ ง หรื อ ไม่ และไม่ ว่ า ้ะมี
หลักประกันหรือไม่ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นสิทธิเรียกร้องที่ชอบธรรม ตาม
Section 101 (5)(A)
(2) สิทธิเรียกร้องในลักษณะเยียวยาซึ่งเกิด้ากการฝ่าฝื นการกระทาการที่สามารถ
คิ ด ค านวณเป็ น เงิน ได้ (Right to an Equitable Remedy for Breach of Performance) ไม่ ว่ า
สิทธิที่้ะได้รับการเยียวยาดังกล่าว้ะลดน้อยลงเพราะคาพิพากษา ไม่ว่า้ะคานวณนับได้หรือไม่ ไม่
ว่า้ะกาหนดได้แน่นอนหรือไม่ ไม่ว่า้ะครบกาหนดแล้วหรือไม่ ไม่ว่า ้ะมีข้อโต้แย้งหรือไม่ และไม่ว่า
้ะมีหลักประกันหรือไม่ ตาม Section 101 (5)(B)
การโอนทรัพย์สินที่้ะเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ได้นั้น ต้องเป็นการโอนทรัพย์สิน
“เพื่ อประโยชน์ ของเ้้ าหนี้ ” ตาม Section 547 (b)(1) ทั้ งนี้ The Bankruptcy Code บัญ ญั ติให้
การให้เปรียบแก่เ้้าหนี้มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ การให้เปรียบเ้้าหนี้โดยตรง (Direct) กล่าวคือ โอน
ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ ในทรัพย์สินให้ แก่ตัวเ้้าหนี้โดยตรง และ การให้ เปรียบเ้้าหนี้โดยอ้อม
(Indirect) กล่าวคือ เ้้าหนี้อา้มิใช่ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือประโยชน์ในทรัพย์สินโดยตรง แต่ ทั้งนี้
เ้้าหนี้ก็เป็นผู้ได้ประโยชน์้ากการโอนดังกล่าวด้วย หากลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบุคคล
อื่นที่มิใช่เ้้าหนี้แล้ว ย่อมไม่อยู่ในบริบทของการให้เปรียบเ้้าหนี้ แต่อา้อยู่ในบริบทของการโอนที่
เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ ตาม Section 458 ได้
ตัวอย่าง ลูกหนี้มีเ้้าหนี้สามราย ได้แก่ แดง ดา และ ขาว ซึ่งลูกหนี้เป็นหนี้เ้้าหนี้
คนละ 1,000,000 บาท เท่าๆกัน ต่อมา เอ เข้าค้าประกันหนี้กับแดง้านวน 1,000,000 บาท ก่อน
ลูกหนี้้ะถูกร้องขอให้ล้มละลาย ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แดง 1,000,000 บาท เช่นนี้ การที่ลูกหนี้ชาระหนี้
ให้แก่แดงเป็นการให้ประโยชน์แก่เ้้าหนี้โดยตรง อีกทั้ง การที่ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่แดงเป็นการทา
เพื่อประโยชน์ของเอ ผู้ค้าประกันอีกด้วย ในกรณีเช่นนี้ เอ ผู้ค้าประกัน ้ึงเป็นเ้้าหนี้โดยอ้อมของ
ลูกหนี้ เนื่อง้าก หากลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ให้แก่เ้้าหนี้ ผู้ค้าประกัน้ะต้องรับผิดชาระหนี้ให้แก่เ้้าหนี้
ตามสัญญาค้าประกัน การที่ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่เ้้าหนี้ทาให้ เอ ไม่ต้องรับผิดต่อเ้้าหนี้ตามสัญญา
ค้าประกันนั่นเอง อา้กล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่ลูกหนี้ชาระหนี้ในกรณีที่มีผู้ค้าประกันหนี้ดังกล่าว
อา้ทาให้เกิดการให้เปรียบเ้้าหนี้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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หากเกิดการให้เปรียบเ้้าหนี้ตามตัวอย่างข้างต้น ทรัสตีสามารถเรียกประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินที่โอนไปแล้วคืนได้ ตาม Section 550 (a)(1) แต่ทั้งนี้ ทรัสตีสามารถเลือก
เพิกถอนได้แค่เพียงทางเดียวเท่านั้นตาม Section 550 (d)
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ก่อให้เกิดเ้้าหนี้ที่
ได้รับประโยชน์โดยตรง และเ้้าหนี้ที่ได้รับประโยชน์โดยอ้อม คือ กรณีที่เ้้าหนี้ที่ได้รับประโยชน์โดย
อ้อมเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ (Insider) และลูกหนี้ได้โอนประโยชน์ในทรัพย์สินให้แก่เ้้าหนี้ที่
ได้รับประโยชน์โดยตรงไปแล้วในช่วงก่อนระยะเวลาการเพิกถอน กล่าวคือ 90 วัน ก่อนลูกหนี้ถูกร้อง
ขอให้ล้มละลาย เช่นนี้ ระยะเวลาเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้มี่เป็นบุคคลภายใน ภายในระยะเวลา
90 วัน ถึง 1 ปี ก่อนลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย เช่นนี้ การให้ เปรียบ้ึงมีแต่กรณี เ้้าหนี้ ที่ได้รับ
ประโยชน์โดยอ้อมเท่านั้น ซึ่งทรัสตีสามารถใช้อานา้เพิกถอนการให้เปรียบแก่เ้้าหนี้ดังกล่าวได้
Section 550 (a)(1) ในเรื่องนี้มีการโต้เถียงกันอย่างมากเนื่อง้ากเ้้าหนี้ที่ได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เป็นผู้ที่ได้รับการให้เปรียบอย่างแท้้ริง ้ึงเกิดความไม่เป็ นธรรมหาก้ะเพิกถอน
การให้ เปรี ย บกั บ เ้้ าหนี้ ที่ ได้ รั บ ประโยชน์ โดยอ้อ ม The Seventh Circuit 1989 ได้ พิ ้ารณาคดี
Levit v. Ingersoll Rand Financial Corp. (In re V.N Deprizio Construction Co.) ศาลมองว่า
ผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ ซึ่งอา้เรียกให้ลูกหนี้ชาระหนี้ตามสัญญาได้ง่ายกว่าเ้้าหนี้
รายอื่นๆ ดังนั้น ทรัสตี้ึงควรเพิกถอนการให้เปรียบกับบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง ในปี ค.ศ. 1994
รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา้ึงเพิ่ม Section 550 (c) แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ้นกระทั่ง
ในปี ค.ศ. 2003 เพิ่ ม Section 547 (i) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ให้ เพิ ก ถอนการให้ เปรี ย บต่ อ เ้้ า หนี้ ที่ ได้ รั บ
ประโยชน์โดยตรงได้ หากการโอนได้ทาขึ้นในช่วง 90 วัน ถึง 1 ปี ก่อนลูกหนี้ถูกฟ้องให้ล้มละลาย
โดยศาลพิ้ารณาว่าเ้้าหนี้ที่ได้ป ระโยชน์โดยอ้อมที่เป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ ซึ่งสิทธิเรียกร้อง
ระหว่างเ้้าหนี้โดยอ้อม และลูกหนี้ยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ้ึงไม่อา้เป็นเ้้าหนี้ได้ เพราะ เ้้าหนี้ ตาม
Section 101 (10)(A) ดังนั้น ้ึงไม่อา้เป็นการให้เปรียบตาม Section 547 (b)(1) ได้36
(4) ต้องเป็นการโอนเพื่อหนี้ที่มีอยู่ก่อนของลูกหนี้ (Antecedent Debt)
Section 547 (b)(2) บัญญั ติว่า “for or on account of an antecedent debt
owed by the debtor before such transfer was made” กล่าวคือ
(1) ต้องเป็นหนี้ของลูกหนี้
(2) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่้ะมีการโอน และ
(3) การโอนประโยชน์ในทรัพย์สิน้ะต้องทาเพื่อหนี้ในข้อ (1)

36 Supra

note 22, pp, 509-508
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สาหรับระยะเวลาการเกิ ดมูลหนี้นั้น แม้ว่า้ะเกิดก่อนการโอนไม่นาน ก็มิใช่เรื่อง
สาคัญ37 กล่าวคือ หากช่วงเวลาที่มูลหนี้เกิด และเวลาที่มีการโอนนั้นต่างกันไม่นาน หากเป็นการโอน
ตามปกติการค้า ย่อมไม่ใช่การให้ เปรียบเ้้าหนี้ ทรัสตีไม่อา้เพิกถอนการโอนดังกล่าวได้ เพราะ
กฎหมายมุ่ งเน้ น การกระท าที่ เ้้ าหนี้ ท าให้ ต นเองมี สิ ท ธิดีก ว่าเ้้าหนี้ ค นอื่น เท่ านั้ น ที่ ถู กเพิ ก ถอน
การโอนได้ หากเ้้าหนี้คนดังกล่าวได้รับชาระหนี้ตาม้ริงอันเป็นปกติทางการค้าแล้ว
ตัวอย่าง ก่อนที่ลูกหนี้้ะถูกฟ้องให้ล้มละลาย 1 เดือน ลูกหนี้ได้ซื้อเลื่อย้ากแดง
เพื่อใช้ในกิ้การของตน โดยลูกหนี้ได้ชาระค่าเลื่อยดังกล่าวแก่แดงในทันที ในกรณีเช่นนี้ แดงไม่อยู่
ในฐานะเ้้าหนี้ของลูกหนี้ เพราะได้รับค่าตอบแทนเต็มมูลค่าแล้ว อีกทั้ง การรับชาระหนี้ดังกล่าวยัง
ไม่เป็นการทาลายหลักความเท่าเทียมของเ้้าหนี้ เนื่อง้ากมิใช่กรณีที่เ้้าหนี้แย่งกันบังคับให้ลู กหนี้
ชาระหนี้ เพราะกฎหมายถือว่าแดงมิใช่เ้้าหนี้ของลูกหนี้อีกต่อไป ทั้งนี้ เนื่อง้ากกฎหมายต้องการ
สนั บสนุน ให้บุคคลสามารถทาธุรกิ้บนพื้นฐานของสัญญาที่ เป็นไปตามปกติการค้าของลูกหนี้ ถ้า
ไม่เช่นนั้น บุ คคลภายนอกที่้ะเข้าทาสัญญากับลูกหนี้ที่กาลังประสบปัญหาทางการเงิ น้ะต้องใช้
ความระมัดระวังมากเกินไปหรือไม่ เพราะการที่ลูกหนี้เข้าทาสัญญาซื้อขายเลื่อยเช่นนั้น ลูกหนี้ก็ได้
ชาระหนี้ในทันที อีกทั้งไม่มีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่าลูกหนี้มีฐานะทางการเงินที่ฝืดเคือง อย่างไรก็ตาม
ถ้าข้อต่อรองในสัญญานั้นยุ่งยาก้นเกินไป กรณีดังกล่าวอา้ตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของการเพิกถอน
การโอนโดยฉ้อฉลได้
อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี้มิได้ชาระหนี้ในทันที แต่กลับให้สิทธิประโยชน์ในทรัพย์สิน
แก่เ้้าหนี้แทน อา้เกิดปัญหาในแง่การทาให้การให้หลักประกันนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมาย กล่าวคือ
หากลูกหนี้ ไม่ทาให้สิทธิป ระโยชน์ในหลักประกันสมบูรณ์ โดยเร็ว อา้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้
เปรียบได้ แม้ในความเป็น้ริงแล้วสัญญาทั้งสอง้ะเกิดขึ้นพร้อมกันก็ตาม 38 (กฎหมายล้มละลายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามองว่า การก่อหนี้พร้อมกับการให้หลักประกันในมูลหนี้ดังกล่าวทันที ไม่ใช่การ
ให้ เปรียบเ้้าหนี้ตาม Section 547ซึ่ง้ะกล่าวต่อไปในเรื่อง ข้อยกเว้นการเพิกถอนการให้เปรียบ
เ้้าหนี้)
(5) โอนในขณะที่ ลูก หนี้ อยู่ ในภาวะที่ ไม่ อ าจช าระหนี้ ได้ (Made while the
debtor was insolvent)
คาว่า หนี้สินล้นพ้นตัวนั้นมีความหมายดังที่ได้บรรยายไว้ข้างต้น กล่าวคือ การมี
หนี้สินล้นพ้นตัวอา้พิ้ารณา้ากทรัพย์สินของลูกหนี้ว่ามีน้อยกว่าหนี้สินหรือไม่ หากน้อยกว่า้ึง้ะ
37 Supra
38

note 26, p.358.

supra note 22, p.501.
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ถือว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (Balance Sheet Test) หรือ อา้้ะพิ้ารณา้ากความสามารถใน
การชาระหนี้ของลูกหนี้เมื่อหนี้ถึงกาหนด หากลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกาหนด้ึง้ะถือ
ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (Equity Test) ตาม Section 101 (32)
การโอนประโยชน์ในทรัพย์สินอันเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้นั้น ลูกหนี้้ะต้องโอนใน
ขณะที่ตนมีห นี้ สิ น ล้น พ้ น ตัวด้วย ตาม Section 547 (b)(3) หากการมีห นี้สิน ล้นพ้ นตัว ของลู กหนี้
เกิดขึ้นภายหลัง้ากที่มีการโอนแล้ว ย่อมไม่ใช่การให้เปรียบเ้้าหนี้ตาม Section 547 (b)(3) ดังนั้น
ช่ ว งเวลาที่ ก ารโอนเกิ ด ขึ้ น ้ึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ค วรน ามาพิ ้ ารณ า เนื่ อ ง้าก การที่ ลู ก หนี้
มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นต้องพิ้ารณาในขณะที่ “การโอนสมบูรณ์ ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สิทธิ
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่โอนเป็นการให้สิทธิในหลักประกัน
ตัวอย่าง ลูกหนี้กู้ยืมเงิน้ากแดง้านวน 1,000,000 บาท ต่อมา เอ นาแหวนเพชร
ของตนมาเป็นหลักประกันหนี้กู้ยืมเงิน ในวันที่ 1 มกราคม 2557 แต่กว่า้ะทาให้การให้หลักประกัน
ดั งกล่ าวสมบู ร ณ์ ก็ ล่ ว งเลยมาถึ งวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2557 ซึ่ งตาม Section 547 (e)(2)(B) ้ะ
บัญญัติว่า หากการทาให้สมบูรณ์ไม่ได้เกิดขึ้นภายใน 30 วัน นับ้ากวันที่มีการให้หลักประกันแล้ว
หากการทาให้เกิดขึ้นเมื่อใดให้ถือว่าการโอนเกิดขึ้น ณ เวลานั้น ในกรณีการโอน้ึงเกิดขึ้นในวันที่ 1
พฤษภาคม 2557 ซึ่งในขณะนั้ น ลู กหนี้มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้น ตัว แล้ ว ต่ อมาในวันที่ 1 มิถุน ายน 2557
ลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย เช่นนี้ การให้หลักประกันดังกล่าวเป็นการโอนประโยชน์ในทรัพย์สิน
ซึ่งอา้ถูกพิ้ารณาว่าเป็ นการให้เปรียบเ้้าหนี้ได้ เพราะอยู่ในระยะเวลาแห่งการให้เปรียบกล่าวคือ
ภายใน 90 วัน ก่อนมีการร้องขอให้ล้มละลาย ตาม Section 547 (b)(4) แม้ว่าการให้หลักประกัน้ะ
เกิดขึ้น้ริงในวันที่ 1 มกราคม 2557 ก็ตาม
(6) การโอนท าขึ้ น ในช่ ว งเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด (While Preference
Period)
ระยะเวลาแห่งการให้เปรียบ (Preference Period) ตาม Section547 (b)(4) แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ตามประเภทของเ้้าหนี้ กล่าวคือ ระยะเวลาเพิกถอนการให้เปรียบของเ้้าหนี้ที่
เป็นบุคคลภายใน (Insider) ของลูกหนี้ ตาม Section 547 (b)(4)(B) และระยะเวลาเพิกถอนการให้
เปรียบกรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลภายในของลูกหนี้ ตาม Section 537 (b)(4)(A)
ระยะเวลาเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้ที่เป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ มีระยะเวลา
1 ปี ก่ อ นลู ก หนี้ เข้ าสู่ ก ระบวนการล้ ม ละลาย ส่ ว นเ้้าหนี้ อื่ น ๆ ที่ มิ ใช่ บุ ค คลภายในของลู ก หนี้ มี
ระยะเวลา 90 วัน ก่อนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย กล่าวคือ ในกรณีที่การโอนประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่มีเ้้าหนี้สองราย ได้แก่เ้้าหนี้ที่ไม่ใช่บุคคลภายในของลูกหนี้ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรง
และเ้้าหนี้ที่เป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ซึ่งได้รับประโยชน์โดยอ้อม ทรัสตี สามารถเพิกถอนการให้
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เปรียบดังกล่าวต่อเ้้าหนี้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้หากการโอนดังกล่าวเกิดขึ้ นภายในระยะเวลา
90 วันก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย ซึ่งเป็นไปตามหลัก “Deprizio Rule”39 ซึ่งสะท้อนออกมา
ในรูปของกฎหมาย กล่าวคือ Section 550 (c) ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1994 และ Section 547
(i) ที่แก้โดย The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act 2005 40
เหตุที่ต้องบัญญัติให้ระยะเวลาแห่งการให้เปรียบกรณีเ้้าหนี้ที่เป็นบุคคลภายในของ
ลูกหนี้ให้มีระยะเวลานานขึ้น เนื่อง้ากเ้้าหนี้ดังกล่าวมีโอกาสที่้ะทราบสถานการณ์ทางการเงินของ
ลูกหนี้ได้ง่ายกว่าเ้้าหนี้อื่น ดังนั้น ้ึงเป็นการง่ายที่เ้้าหนี้ประเภทนี้ ้ะได้รับชาระหนี้้ากลูกหนี้ โดย
อาศัยประโยชน์้ากความใกล้ชิดโดยไม่ชอบ ซึ่งการขอรับชาระหนี้เช่นนั้น อา้ทาให้กองทรัพย์สิ น
ของลูกหนี้ลดน้อยลงได้ง่ายกว่าเ้้าหนี้อื่น ในทางตรงข้าม เ้้าหนี้ที่เป็นบุคคลภายในของลูกหนี้อา้
ช่วยลูกหนี้หลีกเลี่ยงการล้มละลายได้ เช่น ช่วยปิดบังทรัพย์สิน เป็นต้น
เหตุที่ระยะเวลาเพิกถอนการให้เปรียบกาหนดเอาไว้สั้นๆ เนื่อง้ากในอดีต การเพิก
ถอนการโอนที่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ เน้นการโอนที่แฝงด้วยเ้ตนาร้ายเท่านั้น ดังนั้น กฎหมาย้ึง
บั ญ ญั ติเพี ย งว่า หากลู กหนี้ โอนทรัพย์สิ นโดยไตร่ ตรองไว้ก่อน (in contemplation) หรือ โดยมี
เ้ตนาที่้ ะให้ เปรี ยบ (intent to prefer) ทรัส ตีส ามารถเพิกถอนการโอนดังกล่ าวได้ ซึ่งการโอน
ทรัพย์สินภายในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ย่อมแสดงถึงเ้ตนาไม่สุ้ริต
ของลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ในปัุ้้บันแนวคิดที่พิ้ารณาเ้ตนาให้เปรียบของลูกหนี้ และเ้ตนารับการ
ให้เปรียบของเ้้าหนี้ค่อยๆ ลดน้อยลง และวางข้อ้ากัดในระยะเวลาอันควรสงสัยว่าลูกหนี้้ะโอน
ทรัพ ย์สิ น โดยให้ เปรียบขึ้น มาแทน ในปี ค.ศ. 1978 รัฐสภาแห่ งสหรัฐ อเมริกา ้ึงได้ข้ัดปัญ หาที่
เกิดขึ้นในกฎหมายฉบับก่อน โดยตัดข้อความ “เ้้าหนี้้ะต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ารู้ถึงการมีหนี้สิน
ล้ น พ้ น ตัว ของลู กหนี้ ” ออกไป ซึ่งการแก้ไขดังกล่ าวลดปั ญ หาการแย่งกัน บังคับ ช าระหนี้เอากั บ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ และทาให้การ้ัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ล้มละลายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สาหรั บ การนั บ ระยะเวลามีการถกเถียงกันอยู่ว่า ควรต้องนั บถอยหลั ง้ากวัน ที่
ลู ก หนี้ เข้ า สู่ ก ระบวนการล้ ม ละลาย หรื อ นั บ ้ากวั น ที่ ก ารโอนมี ผ ล แต่ ทั้ งนี้ ้ะนั บ เช่ น ไรไม่ ใช่
สาระสาคัญ ขอเพียงให้การโอนเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็พอ41
(7) การโอนจะต้องทาให้เจ้าหนี้มีสิทธิดีกว่าเดิม (Preferential Effect)
การโอนประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้นั้น หัวใ้สาคัญของเรื่อง
ดั งกล่ าว คื อ “การท าให้ เ้้ าหนี้ มี สิ ท ธิ ดี ก ว่า ขึ้ น ” (Improvement In – Position)” โดย ทรัส ตี
39

Levit v. Ingersoll Rand Fin. Corp. (in Re Deprizio), 874 F .2d 1186 (7th Cir.Ill 1989)

40

Supra note 26,p. 359.

41

Ibid.p.358.
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้ะต้ อ งพิ สู ้ น์ ให้ ได้ ว่ า เ้้ า หนี้ มี สิ ท ธิ ดี ก ว่ า เดิ ม ตาม Section 547 (b)(5) กล่ า วคื อ เปรี ย บเที ย บ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ้้ า หนี้ ้ ะได้ รั บ ้ากการแบ่ ง ปั น ทรั พ ย์ สิ น ใน Chapter 7 ระหว่ า งกรณี ที่ มี ก ารโอน
ประโยชน์ในทรัพย์สิน และกรณีที่ไม่มีการโอนดังกล่าว หากเ้้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ในกรณีที่มีการ
โอนมากกว่าแล้ว ย่อมถือว่าการโอนดังกล่าวเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้42
3.5.3 การโอนประโยชน์ในทรัพย์สินที่กฎหมายยกเว้นมิให้เป็นการโอนอันให้
เปรียบเจ้าหนี้
เมื่อพิ้ารณาการโอนประโยชน์ทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วหากตรงตามเงื่อนไขตามที่
Section 547 (b) กาหนดทุกประการ การโอนดังกล่าวย่อมเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ อย่างไรก็ตาม
Section 547 (c) กาหนดให้บางกรณีที่แม้ว่า้ะเป็นการโอนที่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ตาม Section
547 (b) แต่กฎหมายก็ยกเว้นไม่ให้การโอนดังกล่าวเป็นการโอนที่ให้เปรียบเ้้าหนี้ กล่าวคือ
(1) การโอนซึ่งเป็น การแลกเปลี่ยนที่ ทาให้ เกิดมู ลค่าใหม่ (A Substantially
Contemporaneous Exchange for New Value)
Section 547 (c)(1) บัญญัติให้ การโอนที่เป็นการแลกเปลี่ ยนกันระหว่างเ้้าหนี้
และลูกหนี้ ซึ่งเ้้าหนี้ได้ให้สิ่งตอบแทนใหม่แก่ลูกหนี้ กฎหมายยกเว้นให้ทรัสตีไม่สามารถเพิกถอนการ
โอนเช่นนั้นได้ หากการโอนดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานทั่วไปของการค้าขายที่เกิดขึ้ น คาว่า “มูลค่าใหม่”
หรื อ “New Value” นี้ มีความหมายตาม Section 547 (a)(2) ซึ่งได้แก่ เงิน สิ นค้ า การบริการ
หรือการให้สินเชื่อใหม่ และรวมถึงการปลดเปลื้องทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้โอนไปแล้วด้วย โดยมีเงื่อนไข
ว่าสัญญาที่มีอยู่เดิม (Original Transaction) ้ะต้องไม่สามารถถูกเพิกถอนได้
หากมูลหนี้เกิดในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่้ะมีการโอน มูลหนี้ดังกล่าวถือเป็นมูลหนี้ที่
มีอยู่ก่อน ดังนั้น ข้อยกเว้นนี้้ึงมีุ้ดประสงค์ให้ความคุ้มครองการโอนที่โดยหลักว่าสามารถถูกเพิก
ถอนได้ ตาม Section 547 (b) ซึ่งเกิดขึ้นหลัง้ากหนี้เดิมที่เ้้ าหนี้มีต่อลูกหนี้แล้ว โดยคู่สัญญาทา
การโอนทรัพย์สินที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับมูลหนี้เดิม ซึ่งการโอนครั้งใหม่นั้นได้นาทรัพย์สินตัวใหม่
มาช าระหนี้ แทนที่ ในกรณีเช่นนี้ ศาล้ะเป็นผู้พิ้ารณาว่ากรณี ใดเป็นการโอนตาม Section 547
(c)(1) เช่น การชาระหนี้ซื้อขายสินค้าด้วยเช็ค แม้ว่าการชาระหนี้้ะเกิดขึ้นเมื่อเ้้าหนี้นาเช็คไปเรียก
เก็บเงิน้ากธนาคารก็ตาม แต่หลัง้ากวันที่การทาสัญญาซื้อขายกัน คู่สัญญาอา้้ะเปลี่ยนใ้ชาระ
หนี้ด้วยเงินสดได้ ซึ่งการตกลงชาระหนี้ด้วยเงินสดนี้ คือ กรณี การโอนที่ทาให้ เกิดมูลค่าใหม่ ตาม
Section 547 (c)(1) ในคดี Hechinger Investment Co. of Delaware, Inc 489 F.3d 568 (3d
Cir. 2007) ศาลวินิ้ฉัยว่าสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น (Short-Term Credit) เป็นกรณีการโอนที่ทาให้
42

Ibid.p.359 – 360.
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เกิดมูลค่าใหม่ เมื่อคู่สัญญาเห็นพ้องต้องกันว่าค่าขนส่งสินค้าผู้ซื้อได้ชาระแล้วก่อน หรือในวันที่สิ นค้า
มาถึง
อา้กล่าวได้ว่าข้อยกเว้นตาม Section 547 (c)(1) เป็นกรณี ที่ลูกหนี้ กับเ้้าหนี้มี
ข้อตกลงว่า้ะชาระหนี้กันด้วยทรัพย์สินหนึ่ง แต่ภายหลังลูกหนี้นาทรัพย์สินอีกสิ่งหนึ่งมาชาระหนี้
แทนซึ่งทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับทรัพย์สินเดิมตามที่กาหนดไว้ในสัญญานั่นเอง

(2) การชาระหนี้ตามปกติการค้า (Ordinary Cause of Business)
การชาระหนี้ตามปกติการค้า หรือ Ordinary Cause of Business ปรากฏขึ้นครั้ง
แรกในกฎหมายล้มละลาย ปี ค.ศ. 1978 ซึ่งบัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้โดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเ้้าหนี้ที่
ได้รับ การช าระหนี้ ในระยะเวลาแห่ งการให้ เปรียบ ซึ่ง Section 547 (c)(2) ในขณะนั้นอนุญาตให้
เ้้าหนี้สามารถยึดหน่วงการโอนทรัพย์สินที่
(1) เพื่อชาระหนี้ตามปกติการค้าของลูกหนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
(2) การโอนทรัพย์สินดังกล่าวต้องทาภายในระยะเวลา 45 วัน หลัง้ากที่
หนี้เกิด
(3) การชาระหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามปกติการค้าของคู่สัญญา และ
(4) การชาระหนี้นั้นต้องทาขึ้นตามข้อตกลงอันเป็นปกติการค้า
โดยส่วนใหญ่แล้ว หลัก Ordinary Cause of Business สร้างขึ้นโดยมีุ้ดประสงค์
ในการคุ้ ม ครองการให้ สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น (Short-Term Credit Transaction) และการคุ้ ม ครอง
ความสั ม พั น ธ์ในการ้ั ด การทางการเงินตามปกติ ระหว่างเ้้าหนี้ และลู กหนี้ (Normal Financial
Relations) อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวก็ไม่สามารถนามาใช้ให้เกิดผลตามที่ตั้งไว้ได้43
Section 547 (c)(2) บั ญ ญั ติ ย กเว้ น ให้ ก ารช าระหนี้ ที่ เป็ น ตามปกติ ก ารค้ า เป็ น
ข้อยกเว้นหนึ่ งที่เ้้าหนี้ส ามารถยกขึ้นต่อสู้ ทรัส ตี เพื่อไม่ให้ การโอนทรัพย์สินเพื่อการชาระหนี้ถูก
เพิกถอน โดยวัตถุป ระสงค์ที่ส ร้างข้อยกเว้นเช่น นี้เพราะ ไม่ ต้องการให้ ความสั มพัน ธ์ท างธุรกิ้ที่
ดาเนินไปตามแนวทางทั่วไปถูกกระทบกระเทือนเพียงเพราะลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย ดังนั้น การ
ตกลงทางธุรกิ้เช่นนี้้ึงไม่ถือเป็นการทาลายหลักการให้เปรียบเ้้าหนี้แม้ว่าการชาระหนี้นั้น้ะเกิดขึ้น

43David

J. Desimone, Section 547 (c)(2) of the bankruptcy code : the Ordinary cause of Business
exception without the 45 day rule, http://www.uakron.edu/dotAsset/1b224194-f50c-4d8c-870aefc5c8b7d85a.pdf. , 5 November 2014p. p.95.
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ในช่ว งที่ ลู กหนี้ เข้ าสู่ ก ระบวนการล้ ม ละลาย ทั้ งนี้ Professor Countryman44 ได้ ให้ ข้ อสั งเกตว่ า
ข้อยกเว้น ดังกล่ าวอา้ทาให้ เกิดช่องว่าง และข้อโต้แย้งในหลั ก การเพิกถอนการให้ เปรียบเ้้าหนี้
อีกทั้งข้อยกเว้นนี้ ยังไม่สามารถหาข้อ้ากัดในการใช้ได้อย่างชัดเ้นเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น ลูกหนี้
มีเ้้าหนี้อยู่ 5 ราย ได้แก่ เอ บี ซี ดี และ อี โดยลูกหนี้เป็นหนี้เ้้าหนี้แต่ละรายรายละเท่าๆกัน คือ
1,000,000 บาท โดยหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นตามปกติประเพณีการค้าทุกราย ต่อมาลูกหนี้มี
หนี้สินล้นพ้นตัว และเหลือทรัพย์สินทั้งหมดเพียง 1,500,000 บาท อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ลูกหนี้้ะถูก
ร้องขอให้ ล้มละลาย ลูกหนี้คิดว่าตนยังสามารถดาเนินธุรกิ้ต่อไปได้ แม้ในขณะนั้น สถานการณ์
ทางการถ้าของตน้ะไม่ดีก็ตาม ลูกหนี้้ึงตัดสินใ้ชาระหนี้ให้ แก่ เอ 1,000,000 บาท เต็ม้านวน
เช่นนี้ ลูกหนี้เหลือทรัพย์สินเพียง 500,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่้ะชาระหนี้แก่เ้้าหนี้ได้ครบทุกคน
เมื่อลู กหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย ทรัสตี้ึงฟ้องร้องขอให้ ศาลเพิกถอนการชาระหนี้ซึ่งเป็นการให้
เปรียบระหว่างลูกหนี้กับ เอ ซึ่งตามหลักความเท่าเทียมกันของเ้้าหนี้ เอ ควรต้องคืนเงิน 1,000,000
บาทที่ตนได้รับชาระหนี้มา และนาเงิน้านวนดังกล่าวมา้ัดสรรปันส่วนแก่เ้้าหนี้รายละเท่าๆกัน
กล่าวคือ 2,000,000 บาท ในกรณีที่ไม่มีโอนอันเป็นการให้เปรียบเกิดขึ้ น แต่หาก เอ มีสิทธิที่้ะยึด
หน่ วงเงิน ้านวนดังกล่ าวไว้ได้ เ้้าหนี้ที่เหลือย่อมไม่อา้ได้รับชาระหนี้เลย อา้กล่าวได้ว่าการที่
ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่ เอ ทาลายหลักการแบ่งปันทรัพย์สินในคดีล้มละลาย แต่กฎหมายก็เลือกที่้ะ
อนุญาตให้การโอนเช่นนั้นเป็นข้อยกเว้นอานา้การเพิก ถอนการโอนที่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ได้
เพราะการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นการชาระหนี้ตามปกติการค้าของลูกหนี้ และหนี้ดังกล่าวยังมีข้อตกลง
ที่ทากันทั่วไปอีกด้วย
การชาระหนี้ตามปกติ การค้าของลูกหนี้เป็นตัวชี้วัดว่าเ้้าหนี้ควร้ะต้องรับผิดต่อ
การโอนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การวางหลักการชาระหนี้ดังกล่าว ควรคานึงถึงความเท่าเทียม
กั น ระหว่ า งเ้้ า หนี้ ด้ ว ย ในอี ก แง่ ห นึ่ ง การป้ อ งกั น การให้ เปรี ย บเ้้ า หนี้ ได้ ถู ก ท าให้ ชั ด เ้นว่ า
การชาระหนี้ตามปกติการค้านั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหลักการให้เปรียบเ้้าหนี้แต่อย่างใด ดังนั้ น
พฤติกรรมที่้ะกระทบต่อหลักดังกล่าว้ึงมีเพียงพฤติกรรมที่ผิดปกติของเ้้าหนี้ ที่ต้องการรอดพ้น
้ากกระบวนการล้มละลายเท่านั้น ที่้ะถูก้ัดอยู่ในขอบข่ายของการให้เปรียบ ซึ่งแนวคิดนี้พัฒนามา
้ากแนวคิดเก่าแก่ในเรื่องการให้เปรียบเ้้าหนี้ กล่าวคือ แนวคิดที่มุ่งเน้นเ้ตนาร้ายของลูกหนี้ที่้ะให้
เปรียบและเ้้าหนี้ที่รับการให้เปรียบ ซึ่งเดิมกฎหมายบัญญัติให้เ้้าหนี้้ะต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ารู้
ถึ งก า ร มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว ข อ งลู ก ห นี้ (Reasonable cause to believe that debtor is
insolvency) ในขณะที่ มี ก ารโอนตาม Section 606 ้นกระทั่ งปี ค.ศ. 1978 ได้ ยกเลิ ก ข้อ ความ
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ดังกล่าว ทั้งนี้เพราะการพิสู้น์ถึงเ้ตนาของเ้้าหนี้เป็นเรื่องยาก กฎหมาย้ึงสร้างหลัก Ordinary
Cause of Business ขึ้นมาแทนที่
หลักการชาระหนี้ตามปกติการค้าของลูกหนี้ มีรากฐานมา้าก “หลักการใช้้่าย
โดยทั่วไป” (Current Expense) ซึ่งหลักดังกล่าวกาหนดว่า หากลูกหนี้ได้ใช้้่ายตามปกติเพื่อหนี้ที่มี
อยู่ก่อนการโอนแล้ว ย่อมไม่ทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลง ทั้งนี้ ตามข้อสัญญาเดิมการ
ที่เ้้าหนี้ได้ขยายสินเชื่อให้ลูกหนี้ และการชาระหนี้นั้น กฎหมายมองการกระทาทั้งสองนั้นเป็นหนึ่ง
ก ารก ระ ท า (Creditor have credit extension and payment is viewed as a unit) ห าก
พิ้ารณาอย่างเคร่งครัดว่าการกระทาเช่นนั้นอยู่ภายในระยะเวลาแห่งการให้เปรียบ อา้มีผลกระทบ
ต่ อ หนี้ ที่ มี อ ยู่ ก่ อ น (Antecedent Debt) บางกรณี ที่ มิ ใช่ ก รณี ก ารขยายสิ น เชื่ อ ได้ เว้น แต่ ในทาง
เทคนิคเท่านั้น เช่น มีการชาระหนี้โดยการโอนหลักทรัพย์มากกว่าการชาระหนี้ด้วยเงินสด เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้เองหลักการใช้้่ายโดยทั่วไป ้ึงถูกสะท้อนออกมาในรูปของกฎหมายที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายล้มละลายในปี ค.ศ. 1978 อันแสดงถึงความต้องการที่้ะทาให้การชาระหนี้ตามปกติ
การค้าของลู กหนี้ เป็ น ข้อยกเว้น ในการเพิกถอนการให้ เปรียบเ้้าหนี้ โดยกาหนดให้ การชาระหนี้
ตามปกติการค้า้ะต้องทาภายใน 45 วันนับแต่มูล หนี้เกิด ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 1978 ถึง ค.ศ. 1984
กฎหมายมุ่งเน้นที่ “เวลาที่มูลหนี้เกิด” ในการพิ้ารณาหลักการชาระหนี้ตามปกติ การค้าของลูกหนี้
เป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1984 ได้มีการแก้ไขกฎหมายล้มละลายอีกครั้ง และได้ยกเลิก
การชาระหนี้ในระยะเวลาดังกล่าวไป
นอก้ากนี้ ้ากการพิ้ารณาแหล่งอ้างอิงในทางกฎหมายพบว่า ความสัมพันธ์ทาง
การเงินโดยทั่วไป (Normal Financial Relation) สนับสนุนหลักการช าระหนี้ตามปกติ ประเพณี
การค้าเช่นกัน ซึ่งหลักการดังกล่าวสนับสนุนเ้้าหนี้ที่ให้สินเชื่อโดยพื้นฐานแก่ลูกหนี้ที่มีปัญหาทาง
การเงิน ดังนั้น ลูกหนี้้ึงอา้รอดพ้น้ากการถูกเพิกถอนสัญญาตามหลักการให้เปรียบในกฎหมาย
ล้มละลายได้ หรืออย่างน้อยที่สุด ก็อา้มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นเมื่อลู กหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการ
ล้ม ละลาย อย่ างไรก็ตาม การให้ สิ นเชื่อดังกล่ าวทาให้ เกิดข้อโต้แย้งว่ากลุ่ มเ้้าหนี้ ที่ให้ สิ นเชื่อใน
ลักษณะต่อลมหายใ้ให้กับลูกหนี้ได้รับประโยชน์้ากการกระทาดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งกฎหมายไม่ได้
มองว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการให้เปรียบแต่อย่างใด ในทางตรงข้ามกลับมองว่าเป็นการกระทาที่
คุ้มค่า ซึ่งทาให้ลูกหนี้ได้รับประโยชน์มากขึ้นนั่นเอง
อนึ่ง มีนักวิชาการบางท่านได้พยายามตั้งข้อสังเกต และตั้งคาถามเกี่ยวกับหลักการ
ชาระหนี้ตามปกติการค้าของลูกหนี้ว่า ในความเป็น้ริงแล้ว หลักการดังกล่าวอา้สร้างแรงผลักดันใน
ทางตรงข้ามได้เช่นกัน กล่าวคือ เ้้าหนี้ ที่ได้รับชาระหนี้ตามปกติการค้ากับลูกหนี้ไม่้าต้องช่วยเหลือ
ลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาทางเงินก็ได้เพราะเ้้าหนี้ดังกล่าวอา้ใช้ประโยชน์้ากกฎหมายเพื่อ
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เรียกลูกหนี้ชาระหนี้ได้อยู่ดี นอก้ากนี้ หลักการชาระหนี้ตามปกติการค้าอา้้ะทาให้เ้้าหนี้หยุด
ขยายสินเชื่อให้ลูกหนี้ได้เช่นกัน เนื่อง้ากไม่ว่า้ะเป็นเช่นไร การชาระหนี้ตามปกติประเพณีการค้าก็
ได้รับยกเว้นให้ไม่อา้ถูกเพิกถอนการให้เปรียบได้อยู่
หลักการชาระหนี้ตามปกติ การค้าของลูกหนี้ ้ะมีลักษณะเช่นไร อา้พิ้ารณาบน
ฐานของ “ผลสุดท้าย” (Finality) หรือ “ความแน่นอน” (Repose) ของข้อสัญญาทางการค้า โดย
เชื่อมโยงกับแนวคิดความรับผิดอาญา (Culpability) ก็ได้
อย่างไรก็ดี แม้เหตุผลในทางทฤษฎีข้อยกเว้นการชาระหนี้ที่เป็นปกติประเพณีทาง
การค้าของลูกหนี้ ้ะเป็ นที่น่ าพอใ้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการพิ้ารณาว่า การชาระหนี้ดังกล่ าวมี
ความหมายเช่ น ไรนั้ น เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ เนื่ อง้ากหากไม่ อ า้หานิ ย ามของการช าระหนี้ ต ามปกติ
ประเพณีการค้าได้ ย่อมกระทบต่อการปรับใช้กฎหมายของศาล เนื่อง้าก Section 547 (c)(2) มิได้
ให้นิยามความหมายของหลักการชาระหนี้ตามปกติการค้าเอาไว้ เพียงแต่บัญญัติให้ก ารชาระหนี้ใน
ลักษณะดังกล่าวเป็นการโอนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเพิกถอนเท่านั้น
Section 547 (c)(2)45 บัญญัติว่า การโอนที่เป็นการชาระหนี้ในมูลหนี้ที่เกิดขึ้นแล้ว
โดยลูกหนี้ ซึ่งมูลหนี้ ดังกล่าวเป็น ไปตามข้อตกอันเป็นปกติการค้า หรือเป็นไปตามการ้ัดการทาง
การเงินของลูกหนี้ และผู้รับโอน อีกทั้งการโอนดังกล่าวยังต้อง
(A) เป็นการโอนที่เกิดขึ้นตามปกติ การค้าของลูกหนี้ หรือการ้ัดการทางการเงิน
ของลูกหนี้ และผู้รับโอน หรือ
(B) เป็นการโอนที่ทาตามข้อตกลงตามปกติการค้า
้ากการบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว้ะสามารถอธิ บ ายได้ ว่ า “Ordinary Cause of
Business” นั้ น เกิดขึ้น ได้ 2 กรณี กล่าวคือ กรณี ที่ ห นึ่ง มูลหนี้ระหว่างลูกหนี้และเ้้าหนี้้ะต้อง
เป็นไปตามข้อตกลงตามปกติการค้าของลูกหนี้ และ กรณีที่สอง การชาระหนี้ของลูกหนี้เป็นตามปกติ
การค้าของลูกหนี้
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Section 547 (c) (2) to the extent that such transfer was in payment of a debt incurred by the debtor
in the ordinary course of business or financial affairs of the debtor and the transferee, and such transfer was—
(A) made in the ordinary course of business or financial affairs of the debtor and the
transferee; or
(B) made according to ordinary business terms;
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เช่น นี้ เพื่ อ ให้ ห ลั กการดั งกล่ าวมีค วามชัด เ้น มี เสถี ย รภาพในการปรับ ใช้ และ
สนับสนุนเศรษฐกิ้ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ้ึงได้มีการพยายามหาความหมายของการชาระ
หนี้ตามปกติการค้าขึ้น ซึ่งก่อนการแก้ไขกฎหมายล้มละลายในปี ค.ศ. 2005 การใช้หลักดังกล่าวยังมี
ความลั ก ลั่ น ไม่ เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น กล่ า วคื อ ในปี ค.ศ. 1997 American Bankruptcy
Institute หรือ ABI รายงานว่า หลั ก Ordinary Cause of Business แม้ว่าในทางทฤษฎี การใช้
หลักดังกล่าว้ะดูสมเหตุสมผล แต่ในทางปฏิบัติแล้ว พบว่าการใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวยังไม่ประสบ
ความส าเร็ ้เท่าใดนั ก ซึ่งปั ญ หาของการใช้ห ลั ก Ordinary Cause of Business คือ ไม่มีใครรู้ว่า
ความหมายของหลักการดังกล่าวแท้้ริงแล้วเป็นเช่นไร ซึ่งหากพิ้ารณา้ากกฎหมายในขณะนั้น
เ้้าหนี้้ะต้องพิสู้น์ให้ได้ 3 ประการ กล่าวคือ
(1) หนี้ ที่เกิดขึ้น นั้นเป็ นตามข้อตกลงตามปกติการค้า หรือ ตามการ้ัดการทาง
การเงินของลูกหนี้ หรือผู้รับโอน
(2) การโอนซึ่งเป็นการชาระหนี้นั้นทาตามปกติการค้าของลูกหนี้ และ
(3) การโอนซึ่งเป็นการชาระหนี้เป็นไปตามปกติการค้า
ตัวอย่างที่ 1 ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีลูกค้าอยู่ 3 ราย ได้แก่ เอ บี และซี ซึ่งโดย
ปกติแล้วการประกอบธุรกิ้ดังกล่าว้ะต้องชาระหนี้ภายใน 30 วัน นับแต่มูลหนี้เกิดขึ้น ซึ่งในช่วง
ระยะเวลา 2 ถึง 3 ปีนี้ ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่ลูกค้าทั้ง 3 ราย ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยการออก
เช็ค้่าย้ากบัญชีบริษัทลูกหนี้ เมื่อบริษัทลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน ลูกหนี้้ึงชาระหนี้ล้าช้า
ทั้งนี้ ลูกหนี้เลือกชาระหนี้ให้แก่ เอ เพียงรายเดียวเท่านั้น ซึ่งการชาระหนี้ดังกล่าวล้าช้าไป 9 เดือน
และ เอ รับชาระหนี้ดังกล่าวโดยปราศ้ากการโต้แย้งใดๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลูกหนี้้ะยังไม่ได้ชาระ
หนี้ให้กับ บี และซี แต่ทั้งเอ บี และซี ก็ยังคงส่งสินค้าให้กับลูกหนี้เรื่อยมาตามไว้เนื้อเชื่อใ้ทางการค้า
ที่มีให้กัน ก่อนที่ลูกหนี้้ะถูกร้องขอให้ล้มละลาย ลูกหนี้ได้ชาระหนี้ให้กับ บี และซี ตามวิธีการที่เคย
ทาต่อกันตามปกติ แต่ลูกหนี้ไม่ได้ชาระหนี้ให้กับ เอ เมื่อเอทราบ เอ ้ึงสอบถามไปยังลูกหนี้ และ
พบว่าลูกหนี้กาลัง้ะล้มละลาย ดังนั้น เอ ้ึงเรียกให้ลูกหนี้ชาระหนี้ดังกล่าวแก่ตนโดยลูกหนี้้ะต้อง
ส่งมอบแคชเชียเช็คสาหรับหนี้ที่ถึงกาหนดแล้วในวันถัดไปทันที มิเช่นนั้น เอ ้ะไม่ส่งสินค้าให้แก่
ลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้ก็ได้ทาตามที่เอเรียกร้อง เมื่อลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย ทรัสตี้ึงฟ้องร้องขอให้
เพิกถอนการชาระหนี้ที่ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่ เอ บี และซี ที่ได้ทาไว้ภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อน
ลูกหนี้้ะถูกร้องขอให้ล้มละลาย ได้หรือไม่
หากพิ้ารณา้ากกฎหมายก่อนมีการแก้ไขในปี ค.ศ. 2005 แล้ว มูลหนี้ที่ลูกหนี้มี
ต่อ เอ บี และซี เป็นมูลหนี้ที่เป็นไปตามปกติการค้า แต่การชาระหนี้นั้นเป็นปกติการค้า ทั้ง 3 ราย
หรือไม่ ต้องแยกพิ้ารณาดังนี้
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(1) กรณี บี และซี แม้การชาระหนี้้ะทาในระยะเวลาที่สามารถเพิกถอนการให้
เปรียบได้ แต่เมื่อการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นตามวิธีปกติของการประกอบธุรกิ้เช่นนั้น และยังเป็น
ตามปกติที่ลูกหนี้กระทาต่อ บี และซี อีกด้วย ดังนั้น ้ึงเข้ายกเว้นซึ่งทรัสตีไม่สามารถเพิกถอนการ
ชาระหนี้ดังกล่าวได้
(2) กรณี เอ ทรั ส ตี ส ามารถเรี ย กคื น ได้ เพี ย งการช าระหนี้ ค รั้ ง สุ ด ท้ า ยเท่ า นั้ น
กล่าวคือ การชาระหนี้โดยแคชเชียเช็ค เนื่อง้ากการชาระหนี้ดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาการให้เปรียบ
และท าขึ้ น ตามค าขอของเอ ในลั ก ษณะที ช่ ว ยเหลื อ เอเป็ น พิ เศษ อี ก ทั้ งการช าระหนี้ ดั งกล่ าวยั ง
แตกต่ า งไป้ากที่ ลู ก หนี้ เคยปฏิ บั ติ ต่ อ เอ อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น ้ึ ง อา้กล่ า วได้ ว่ า การช าระหนี้ ด้ ว ย
แคชเชียเช็ คมิใช่การชาระหนี้ตามปกติ การค้านั่นเอง เอ ้ึงไม่สามารถต่อสู้ได้ว่า เหตุที่ตนเรียกให้
ลูกหนี้ชาระหนี้ด้วยแคชเชียเช็คเช่นนั้น เพราะลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ก่อนได้ เพราะกฎหมายบัญญัติ
ให้เ้้าหนี้ต้องพิสู้น์ว่าหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงตามปกติประเพณีการค้าในการประกอบธุรกิ้
นั้น อีกทั้งการชาระหนี้ก็ต้องเป็นไปตามปกติทางการค้าทั้งระหว่างคู่สัญญา และในทางธุรกิ้ลักษณะ
ดังกล่าวด้วย
้ากตัวอย่างดังกล่าว้ะเห็นว่า เ้้าหนี้้ะต้องพิสู้น์ให้ครบทุกเงื่อนไข ซึ่งการพิสู้น์
ให้ดังกล่าวนั้นทาให้เ้้าหนี้กลัว และหวาดระแวงว่าตนอา้้ะไม่สามารถพิสู้น์ให้ครบทุกเงื่อนไขได้
เนื่ อง้ากผลกฎหมายทาให้เ้้าหนี้เชื่อว่าทรัสตี้ะสามารถเพิกถอนการชาระหนี้ ของตนได้ ดังนั้น
ในทางปฏิบั ติแล้วหลัก Ordinary Cause of Business ้ึงเป็นโทษกับเ้้าหนี้มากกว่าที่เ้้าหนี้้ะ
ได้รับ ประโยชน์ ซึ่ง ABT รายงานว่าหลักการดังกล่าวควรได้รับ การพัฒ นาเพื่ อนามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์
The Commission Report ได้ น าเอารายงานของ ABT มาพิ ้ ารณาและได้ ข้ อ
สรุปว่าตามกฎหมายล้มละลายในขณะนั้นหลักการพิสู้น์การชาระหนี้เ้้าหนี้้ะต้องพิสู้น์ว่าการโอน
ที่เป็นการชาระหนี้นั้นเป็นไปตามปกติ การค้าของคู่สัญญา “และ”เป็นไปตามปกติประเพณีการค้า
โดยทั่ว ไปของธุร กิ้ ชนิ ดนั้ น (Conjunctive Test) หรือไม่ คณะกรรมการเห็ น ว่า ควรเปลี่ ยนให้
เ้้าหนี้สามารถเลือกพิสู้น์ได้ว่าการชาระหนี้เช่น นั้น เป็นไปตามปกติ การค้าของคู่สัญญา “หรือ”
เป็นไปตามปกติประเพณีการค้าของธุรกิ้ชนิดนั้น (Disjunctive Test) หรือไม่ด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
ให้เหตุผลว่า การใดที่คู่สัญญาตกลงปฏิบัติต่ อกันก็ควรถือตามข้อตกลงดังกล่าว แต่หากในเรื่องใด
คู่สัญญาไม่ได้ตกลงกันไว้ก็ควร้ะต้องพิ้ารณา้ากประเพณีการค้าที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วในเรื่อง
นั้นๆ46

46Supra

note 22, p.530
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ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนการให้เปรียบ
เ้้าหนี้ในกฎหมายล้มละลาย Section 547 (c)(2) โดยการเปลี่ยนคาเชื่อมระหว่างข้อ (A) และ ข้อ
(B) ้ากคาว่า “และ” เป็น “หรือ” ซึ่งการแก้ไขเพียงเล็กน้อยนี้ กลับสร้างความสาเร็้ในการปรับใช้
บทบัญญัติดังกล่าวอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะ เอ สามารถเลือกพิสู้น์ได้ว่าการชาระหนี้ด้วยแคชเชียเช็ค
ดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ทาเป็นปกติการค้าของธุรกิ้ดังกล่าวอยู่แล้ว ในกรณีที่มีการผิดนัดชาระหนี้
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า การแก้ ไข Section 547 ในปี ค.ศ. 2005 ้ะท าให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น แต่กลับมีปัญหาในกรณี ที่คู่สัญ ญามิได้ตกลงเรื่องใดๆในข้อสัญญา คู่สัญญา
้ะต้องเลือกพิสู้น์ว่า ประเพณีการค้าในการที่ตนทานั้นโดยทั่วไป (Industry Test) เป็นเช่นไร
ตัวอย่างที่ 2 ในใบแ้้งการชาระหนี้มีข้อความว่า “ให้ชาระหนี้ตามสัญญาภายใน
20 วัน ” แต่ในทางปฏิบั ติแล้ ว เ้้าหนี้และลู กหนี้มัก้ะช าระหนี้ ภ ายในระยะเวลา 30 ถึง 35 วัน
หลัง้ากได้รับใบแ้้งหนี้ อย่างไรก็ตาม ในทางการค้าทั่วไปมัก้ะมีการชาระหนี้ภายใน 50 ถึง 60 วัน
ก่อนที่มีการร้องของให้ลูกหนี้ล้มละลาย ลูกหนี้ได้ชาระหนี้ให้เ้้าหนี้ด้วยกัน 3 ครั้ง
ซึ่งชาระภายใน 55 วัน หลัง้ากที่ได้รับใบแ้้งหนี้ ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้ เ้้าหนี้กับลูกหนี้ได้ถูกตัดขาด
้ากข้อตกลงตามหนังสือสัญญาที่เขียนไว้ต่อกันแล้ว แต่ทั้งนี้ ้ะนาการชาระหนี้ในทางปฏิบัติของ
คู่สัญญา หรือ การชาระหนี้ในทางปกติการค้าของกิ้การดังกล่าวมาใช้นั้น ข้อเท็้้ริงตามอุทาหรณ์
การชาระหนี้ที่อยู่ในระยะเวลาเพิกถอนคู่สัญญากลับใช้ในทางปกติการค้าโดยทั่วไปแทน (Industry
Test) เช่นนี้ ้ะสามารถนาการชาระหนี้ตามปกติการค้าโดยทั่วไปมาใช้พิสู้น์เพื่อให้เข้าข้อยกเว้น
ตาม Section 547 (c) (2) ได้หรือไม่
คดีล้มละลายตามกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่นี้ โดยส่วนมากเ้้าหนี้้ะเลือกพิสู้น์
การชาระหนี้ตามปกติการค้าของของคู่สัญญา ตาม Section 547 (c) (2) (A) มากกว่า โดยเ้้าหนี้้ะ
ยื่นพยานหลักฐานการชาระหนี้ระหว่างตนและลูกหนี้ที่ปฏิบัติต่อกันมาพิสู้น์ อย่างไรก็ดี ในบางคดี
การปฏิบัติต่อกันระหว่างเ้้าหนี้และลูกหนี้ยังมีข้อโต้แย้ง และไม่ชัดเ้นเพียงพอที่้ะพิสู้น์ได้ ดังนั้น
การเลือกนาพิสู้น์การชาระหนี้ตามปกติประเพณีการค้าทั่วไปของธุรกิ้ที่เ้้าหนี้และลูกหนี้ทาต่อกัน
ตาม Section 547 (c) (2)(A) ้ึงมีความสาคัญ ดังนั้น ้ึงต้องพิ้ารณาว่า
(1) ธุรกิ้ที่เกี่ยวข้องนั้น คือ ธุรกิ้ใด
(2) อะไรคือ การชาระหนี้ตามปกติประเพณีการค้าโดยทั่วไปของธุรกิ้นั้น และ
(3) การชาระหนี้ระหว่างเ้้าหนี้และลูกหนี้ นั้นใกล้เคียงกับการชาระหนี้ตามปกติ
การค้าทั่วไปของธุรกิ้ดังกล่าวหรือไม่
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้ากแนวคาพิพากษาก่อนมีการแก้ไขกฎหมายในปี ค.ศ. 2005 พิ้ารณาการค้าปกติ
ทั่ ว ไปของธุ ร กิ ้ เป็ น ไปตามแนวค าพิ พ ากษาของ The Seventh Circuit ในคดี Tolona Pizza47
กล่าวคือ The Seventh Circuit พิ้ารณาว่าแนวทางปฏิบัติในธุรกิ้ใดธุรกิ้หนึ่งนั้นมีหลากหลายวิธี
้ะเป็นการชาระหนี้ตามปกติการค้าของธุรกิ้นั้นหรือไม่ ต้องพิ้ารณาว่าเ้้าหนี้ไม่ได้สร้างข้อสัญญา
ดั ง กล่ า วขึ้ น มาเอง (a single uniform set of business term) โดย The Seventh Circuit ได้
พิ้ารณานิยาม Ordinary Cause of Business ไว้ว่า “ข้อสัญญาตามปกติการค้า (Ordinary Cause
of Business) หมายถึง ขอบเขตของสัญญาที่ครอบคลุมแนวปฏิบัติทั้งหมดในกิ้การที่ใกล้เคียงกัน
ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกันกับการกระทาที่เ้้าหนี้ตามฟ้องได้กระทาขึ้น หาก
การกระท าดังกล่ าวมี ลั กษณะเฉพาะ (Idiosyncrasy) แล้ ว ย่อ มไม่ อ ยู่ในขอบเขตของ ข้อ สั ญ ญา
ตามปกติการค้า ตาม Section 547 (c) (2) (B)48
ข้อพิจารณา
(1) การทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน ถือเป็น
การทาตามปกติการค้านั้นหรือไม่ ตามคดี Arrow Electronics, Inc. v. Justus (In re Kaypro) ซึ่ง
เป็นคดีที่เป็นแนวบรรทัดฐานในเรื่องนี้ The Nine Circuit ได้สั่งคืนสานวนคดีคืนศาลล่างที่พิพากษา
ว่าการชาระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มิใช่การชาระหนี้ตามปกติการค้า ทั้งนี้ ควรพิ้ารณา
ตามแต่กรณี การช าระหนี้ ตามปกติ การค้านั้น นอก้าก้ะพิ้ารณาในสถานการณ์ ตามปกติของ
ลูกหนี้แล้ว ควรต้องพิ้ารณาว่าเป็นปกติประเพณีการค้าในขณะที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน
หรือไม่ด้วยว่า โดยปกติในทางธุรกิ้ดังกล่าว ลูกหนี้้ะทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่49
(2) การชาระหนี้ระยะยาว (Long term debt) ้ะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ซึ่ง
ตามกฎหมายเดิมก่อนปี ค.ศ. 1984 บัญญัติให้ การชาระหนี้ที่ไม่ถือเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้้ะต้อง
ทาภายในระยะเวลา 45 วัน หลัง้ากที่หนี้เกิด เช่นนี้ การชาระหนี้ในระยะยาวซึ่งต้องมีการผ่อนชาระ

47 ในคดีนี้มีข้อเท็้้ริงว่า

ผู้ผลิตพิซซ่าลูกหนี้ ออกเช็ค 8 ฉบับ มูลค่ารวม 46,000 ดอลล่าล์สหรัฐ เพื่อชาระหนี้แก่ผู้ผลิตไส้
กรอกในระยะเวลาแห่งการให้เปรียบ การชาระหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน 12 วัน ถึง 32 วัน หลัง้ากวันที่ได้มีการทวงถามให้ชาระหนี้
ซึ่งการชาระหนี้้ะเกิดขึ้นประมาณ 22 วัน หลัง้ากมีการทวงถาม ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ลูกหนี้ได้ชาระหนี้หลัง้ากที่มีการทวงถาม
แล้ว 26 วัน นับแต่ได้รับการทวงถาม ทั้งนี้ในใบแ้้งการชาระหนี้กลับระบุว่าให้ชาระภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับการทวงถามดังกล่าว
ซึ่งในการประกอบธุรกิ้เช่นนี้ ไม่เคยมีการบังคับตามระเวลา 7 วันมาก่อน อย่างไรก็ตาม การชาระหนี้ตามปกติประเพณีของธุรกิ้นี้
้ะทาภายในระยะเวลา 21 วัน ถึง 30 วัน The Seventh Circuit ได้พิ้ารณาว่าการชาระหนี้ของลูกหนี้ที่ชาระภายในระยะเวลา 26
วันหลัง้ากที่ได้รับการทวงถาม้ึงอยู่ในระยะเวลาการชาระหนี้ตามปกติประเพณีของธุรกิ้ดังกล่าวแล้ว
48supra
49Ibid

note 22,p. 534

,p.535.
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เป็นงวดๆ ้ึงไม่อา้รับความคุ้มครองได้ เพราะกาหนดระยะเวลาชาระหนี้้ะเกิดขึ้นเป็นงวดๆ ตามที่
ได้กาหนดไว้ในสัญญา กับระยะเวลาที่มูลหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ห่างไกลกันมาก ดังนั้น การชาระหนี้ที่
ไม่อยู่ ในระยะเวลาดังกล่ าว ้ึ งสามารถถูกทรัส ตีเพิกถอนได้ตลอด การพิ้ารณาว่ามูล หนี้เกิดขึ้น
เมื่ อ ใดนั้ น ต้ อ งพิ ้ ารณาตามกฎหมายแห่ งมลรัฐ ยกตั ว อย่ างเช่ น มู ล นี้ ต ามสั ญ ญาซื้ อ ขาย The
Uniform Commercial Code Article 2 บัญญัติว่า มูลหนี้ตามสัญญาขนส่งสินค้าทางเรือ้ะเกิดขึ้น
เมื่อวันที่มีการขนส่ง หรือวันที่มีการส่งมอบสินค้า เป็นต้น 50 ้นกระทั่งหลังปี ค.ศ. 1984 ได้มีการ
ยกเลิกกาหนดการชาระหนี้ภายใน 45 วันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการชาระหนี้ระยะยาวที่เกิดขึ้น
โดยในคดี Union Bank v. Wolas ศาลฎีกาในสหรัฐอเมริกาได้พิ้าณาว่า “การชาระหนี้ระยะยาว
อา้ได้รับการยกเว้นมิให้ทรัสตีเพิกถอนการชาระหนี้ดังกล่าวในฐานะที่เป็นการโอนที่ให้ เปรียบเ้้าหนี้
ได้”
ตัวอย่าง ลูกหนี้ ทาสัญญาซื้อรถยนต์กับเ้้าหนี้เพื่อใช้ในกิ้การของตนในวันที่ 1
มกราคม ค.ศ.2014 ราคา 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยชาระหนี้เป็นงวดๆ ทุกเดือน เดือนละ 1,000
ดอลลาร์สหรัฐ ลูกหนี้ได้ชาระหนี้ตามข้อสัญญาดังกล่าวตลอดมา ต่อมาลูกหนี้ถูกร้ องขอให้ล้มละลาย
ในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ซึ่งลูกหนี้ได้ชาระหนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 9 งวด รวมเป็นเงินทั้งหมด 9,000
ดอลลาร์สหรัฐ หากตามกฎหมายก่อนปี ค.ศ. 1984 หนี้ที่ลูกหนี้ชาระภายหลัง้ากระยะเวลา 45 วัน
นับแต่มูลหนี้เกิด ทรัสตีสามารถเพิกถอนการชาระหนี้งวดที่ 2 ถึง งวดที่ 9 ได้ แต่หากพิ้ารณาตาม
กฎหมายปั ุ้้บั น แล้ว มูลหนี้ ดังกล่าวเกิดตามข้อสั ญญาอันเป็นปกติประเพณี การค้า และเ้้าหนี้
พิสู้น์ให้เห็นได้ว่าการชาหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามปกติการค้าของทั้งเ้้าหนี้และลูกหนี้ หรือพิสู้น์ให้ได้
ว่าการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นปกติ การค้าโดยทั่วไป ทรัสตีย่อมไม่อา้เพิกถอนการโอนดังกล่าวได้ตาม
Section 547 (c)(2)
(3) สัญญากู้ยืมเงินในลักษณะที่มีการให้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
(Purchase money Security Interests)
Purchase Money Security Interests ตาม Section 547 (c)(3) คือ สัญญากู้ยืม
เงินที่เ้้าหนี้ตกลงให้ลูกหนี้ถือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกั นในขณะที่ทาสัญญากู้ยืมเงิน หรือหลัง้ากที่
ทาสัญ ญากู้ยืมเงิน ที่กาหนดถึงทรัพ ย์สิ นที่เป็นหลักประกันดังกล่ าวไว้ ทั้งนี้ลู กหนี้้ะต้องเป็นผู้ใช้

50 David

J. Desimone, Section 547 (c)(2) of the bankruptcy code : the Ordinary cause of Business
exception without the 45 day rule, http://www.uakron.edu/dotAsset/1b224194-f50c-4d8c-870aefc5c8b7d85a.pdf. , 5 November 2014p. 109.
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ประโยชน์้ากหลักประกันดังกล่าวเอง อีกทั้ง การให้หลักประกัน้ะต้องทาให้สมบูรณ์ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ลูกหนี้เข้าครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวด้วย51
ก่อนการแก้ไขกฎหมายในปี ค.ศ. 2005 เ้้าหนี้มีเวลาที่้ะทาให้การให้หลักประกัน
ดั ง กล่ า วสมบู ร ณ์ ภ ายในระยะเวลา 10 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ลู ก หนี้ เข้ า ครอบครองทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น
หลักประกัน ผลของการโอน้ึง้ะย้อนไปในวันที่เ้้าหนี้และลูกหนี้มีความผูกพันกัน้ริงตามสัญญา
หากไม่ทาให้สมบูรณ์ในเวลาดังกล่าว การให้หลักประกัน้ะสมบูรณ์ในวันที่มีการทาให้สมบูรณ์ดังที่
กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งกฎหมายในขณะนั้นบัญญัติใช้กับการให้หลักประกันในทุกกรณีไม่ได้แต่เพียง
เฉพาะสัญญา Purchase Money Security Interests การตระหนักถึงความสาคัญของการให้ความ
คุ้มครองสัญญาทางการเงินชนิดนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1978 เมื่อผู้ให้กู้ยืมเงินสร้าง “Enabling
Loan” โดยลูกหนี้ใช้เงินที่กู้ยืมมาเพื่อได้รับหลักประกัน
ตัวอย่าง ก กู้ยืมเงินธนาคารเอ ้านวน 10,000,000 บาท เพื่อซื้อบ้าน ในขณะที่ทา
สัญญานั้น ก ไม่มีทรัพย์สินใด้ะนามาเป็นประกันหนี้กู้ยื มเงินดังกล่าว เช่นนี้ ก ้ึงนาบ้านที่ตนซื้อมา
้านองเป็นประกันหนี้กู้ยืมเงินนั้น เช่นนี้ ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา Section
547 (c)(3) ยกเว้น้ากการถูกเพิกถอนตาม Section 547 (b)

(4) การขยายสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้ (Net Result)
Section 547 (c)(4) บัญ ญั ติข้อยกเว้น อานา้การเพิกถอนการโอนที่ เป็น การให้
เปรียบของลูกหนี้ว่า เพื่อประโยชน์ของเ้้าหนี้ กล่าวคือ หลัง้ากที่การโอนดังกล่าวเกิดขึ้น เ้้าหนี้
ดังกล่าวได้ให้มูลค่าใหม่แก่ลูกหนี้หรือเพื่อประโยชน์ของลูกหนี้ ซึ่ง
(A) มูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้น้ะต้องไม่ใช่การให้สิทธิประโยชน์ในหลักประกันที่ไม่สามารถ
เพิกถอนอื่นๆ และ
(B) การให้มูลค่าใหม่นี้ ้ะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับการโอนอื่นใดที่ไม่สามารถเพิก
ถอนได้ซึ่งทาต่อเ้้าหนี้ หรือเพื่อประโยชน์ของเ้้าหนี้
ข้อยกเว้นดังกล่าวเรียกว่า “Net Result Rule” กล่าวคือ หลัง้ากที่เ้้าหนี้ได้รับ
ชาระหนี้ซึ่งเป็นการโอนที่สามารถเพิกถอนได้ตาม Section 547 (b) แล้ว เ้้าหนี้ได้ให้ สิ่งตอบแทน
ใหม่ (New Value) ซึ่งการให้มูลค่าใหม่นั้น ไม่ใช่การให้หลักประกันใหม่ หรือการชาระหนี้สาหรับ
การโอนครั้งใหม่แต่อย่างใด แนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ Net Result นั้น เป็นแนวคิดที่สร้างขึ้น

51

supra note 22. p. 364.
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เพื่อปกป้องเ้้าหนี้ ในกรณีที่เ้้าหนี้ได้ขยายสินเชื่อ หรือ ให้มูลค่าใหม่ๆ แก่ลูกหนี้หลัง้ากที่ลูกหนี้ได้
ชาระหนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว หากไม่มีข้อยกเว้นดังกล่าว การที่ลูกหนี้ชาระหนี้เดิมและเ้้าหนี้ตกลงที่้ะ
ขยายสินเชื่อ หรือใหม่มูลค่าใหม่ๆ เพิ่มเติมซึ่งทาภายในระยะเวลาแห่งการเพิกถอนแล้ว อา้ถูกทรัส
ตีเพิกถอนการโอนได้ทั้งสิ้ น เช่น นี้ ย่อมไม่เป็นธรรมต่อเ้้าหนี้ที่ให้ สิ นเชื่อใหม่แก่ลูกหนี้ ที่ประสบ
ปัญหาทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นการขัดขวางโอกาสที่ลูกหนี้้ะกลับมามีสถานการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้น
ด้วย หาก้ะพิ้ารณาให้ดีแล้ว การให้สินเชื่อครั้ง ใหม่นี้หาได้มีความเกี่ยวข้องกับ “มูลหนี้เดิม” ไม่
แต่ในอีกแง่หนึ่ง ก็มีข้อโต้เถียงในประเด็นนี้เช่นกันว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเ้้าหนี้ดังกล่าวหรือไม่
ขอบเขตการคุ้มครองเ้้าหนี้ตาม Section 547 (c)(4) ค่อนข้าง้ากัด กล่าวคือ การ
ชาระหนี้ดังกล่าว้ะได้รับการคุ้มครองเฉพาะในกรณีการให้มูลค่าใหม่ได้ทาขึ้นภายหลังที่มีการชาระ
หนี้ตามมูลหนี้ที่มีอยู่ก่อน โดยการชาระหนี้เดิมกั บการให้มูลค่าใหม่้ะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
อีกทั้ง การที่้ะได้รับความคุ้มครองตาม Section 547 (c)(4) นี้ ้ะต้องเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ในคดี In re ABC - Nabco, Inc., 483 F.3d 470
(7th Cir. 2007) ข้อตกลงของเ้้าหนี้ที่้ะไม่บังคับชาระหนี้เอากับลูกหนี้ มิได้อยู่ในความหมายของ
“มูลค่าใหม่” เนื่อง้ากมิได้ทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้เพิ่มขึ้น หรือในคดี In re Armstrong
291 F.3d 517 (7th Cir. 2002) การที่คาสิ โนให้ ลู กหนี้กู้ยืมเงินใหม่ มิใช่การให้ มูล ค่าใหม่เพื่ อ การ
ชาระหนี้ของลูกหนี้ต่อคาสิโน เพราะการให้สินเชื่อดังกล่าวไม่ได้ทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้เพิ่มขึ้น
ในทางตรงข้าม กลับเป็นการทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดลง เพราะเ้้าหนี้สนับสนุนให้ลูกหนี้เล่น
การพนัน เป็นต้น52
(5) Floating Liens in Inventory or Receivables
Floating Lien หรือ หลักประกันลอย คือ สัญญาหลักประกันในทรัพย์สินที่เกิดใน
อนาคต และสิทธิดังกล่าว้ะเกาะติดกับทรัพย์ในลักษณะทั่วไป้นกว่า้ะถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งที่กาหนด ไว้ในสัญญา ซึ่งกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกเว้นเฉพาะกรณี
หลักประกันลอยใน สินค้าสินค้าคงคลัง (Inventory) และ สิทธิเรียกร้อง (Receivables) เท่านั้น ซึ่ง
(1) สิ น ค้ า คงคลั ง (Inventory) หมายความว่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ให้ เช่ า หรื อ ้ั ด ให้ มี
ส าหรับ ขาย หรื อ ให้ เช่า หรือ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ถู ก้ัด หาภายใต้สั ญ ญา หรือบริการ วัต ถุดิ บทั้ งที่ ใช้ ใน

52

supra note 22, p.366.
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กระบวนการผลิ ต หรือวัตถุที่น ามาใช้งาน หรือใช้เพื่อบริโภคในธุรกิ้ รวมถึงสิ นค้ากสิกรรม เช่น
ข้าวโพด หรือ ปศุสัตว์ ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อให้เช่า53 และ
(2) สิทธิเรียกร้อง (Receivables) หมายความว่า สิทธิที่ได้รับชาระหนี้ ไม่ว่าสิทธิ
ดังกล่าว้ะได้รับมาโดยการกระทาหรือไม่54
Section 547 (c)(5) บัญญัติให้ สิทธิในหลักประกันได้แก่ สินค้าในคลังสินค้า และ
สิทธิเรียกร้อง ที่เกิดขึ้น (ทาให้สมบูรณ์แล้วตามกฎหมาย) ในช่วงระยะเวลาการให้เปรียบ กล่าวคือ
90 วันก่อนลูกหนี้เข้าสู่ระบวนการล้มละลาย) ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเพิกถอนตาม Section 547(b)
แต่ทั้งนี้ เ้้าหนี้้ะต้องไม่ทาให้ตนมีสิทธิดีกว่าเ้้าหนี้คนอื่นด้วย มิเช่นนั้น ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตาม Section นี้
ตัวอย่าง นาย เอ ประกอบธุรกิ้ขายส่งรองเท้ากีฬา ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ลูกหนี้ทาสัญญากู้เงินกับธนาคารกรุงสยาม ้านวน 10,000,000 บาท เพื่อใช้ในการประกอบกิ้การ
โดยทั่วไป เพื่อเป็นการประกันหนี้ดังกล่าว นายเอ ได้นารองเท้ากีฬาซึ่งเป็นสินค้าในสายการผลิต
และสิทธิเรียกร้องในการขายเชื่อสินค้าที่มีอยู่ในขณะนั้นและที่้ะได้รับในอนาคตของตนมาประกัน
หนี้ดังกล่าว ในลักษณะหลักประกันลอยต่อธนาคาร
หลัง้ากทาสัญญาดังกล่าวลูกหนี้ก็ดาเนินธุรกิ้ไปตามปกติ กล่าวคือ ขายสินค้า ซื้อ
สินค้าเข้ามาในคลังสินค้า สินค้า้ึงหมุนเวียนเข้าออกอยู่ตลอดเวลา แต่สิทธิในหลักประกันยังคงมีอยู่
ไม่สิ้นไป เนื่อง้ากสิทธิในหลักประกัน้ะเกาะติดกับสินค้าและสิทธิเรียกร้องที่เข้ามาแทนที่ สินค้าที่
ขายไป หรื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่ สิ้ น สุ ด แล้ ว ตาม The Uniform Commercial Code Article 9
Section 9-203 (a) อย่างไรก็ตาม เ้้าหนี้้ะยังไม่มีสิทธิในหลักประกันดังกล่าว้นกว่าลูกหนี้้ะได้รับ
สิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นแล้วเท่านั้น ตาม The Uniform Commercial Code Article
9 Section 9-203 (a)(b)(2)
ต่อมากิ้การของลูก หนี้ประสบปัญหา ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ลูกหนี้ยื่น
ขอให้ตนเองล้มละลาย โดย 90 วัน ก่อนที่ลูกหนี้้ะเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้เป็นหนี้เ้้าหนี้
อยู่ 7,000,000 บาท มู ล ค่ า ของสิ น ค้ าในคลั งสิ น ค้ า รวมทั้ งสิ ท ธิเรี ย กร้อ งของลู ก หนี้ มี มู ล ค่ ารวม
5,000,000 บาท
53

Section 547 (a)(1) “inventory” means personal property leased or furnished, held for sale or lease,
or to be furnished under a contract for service, raw materials, work in process, or materials used or consumed
in a business, including farm products such as crops or livestock, held for sale or lease
54

Section 547 (a)(3 ) “receivable” means right to payment, whether or not such right has been earned
by performance
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ในช่ ว งระยะเวลา 90 วั น ก่ อ นลู ก หนี้ เข้ า สู่ ก ระบวนการล้ ม ละลาย สิ น ค้ า ใน
คลังสินค้าและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้มีการหมุนเวียนตลอดเวลา แม้ว่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ในวันที่ทาสัญญาหลักประกัน้ะไม่ใช่ ทรัพย์สินเดิม แต่ความพิเศษของสัญญาหลักประกันลอย คือ
สิทธิของเ้้าหนี้้ะเกาะติดกับทรัพย์สินที่เข้ามาแทนที่ทรัพย์สินเดิม ดังนั้น เ้้าหนี้้ึงไม่สูญเสียสิทธิใน
หลักประกัน เมื่อพิ้ารณาหลักเกณฑ์ตาม Section 547 (b) แล้วพบว่า Floating Lien เป็นการให้
สิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง ซึ่งเ้้าหนี้้ะมีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวได้
ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ได้รับสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น เมื่อลูกหนี้มีการหมุนเวียนสินค้าและสิทธิ
เรียกร้องตลอดระยะเวลา 90 วัน ก่อนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย “การโอน” หลักประกัน
้ึงเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดังกล่าว อีกทั้งการโอนนั้นก็เพื่อประโยชน์ของเ้้าหนี้ตาม สัญญากู้ยืมเงิน
ซึ่งเป็นมูลหนี้เดิม หากไม่มี Section 547 (c)(5) บัญญัติยกเว้นอานา้การเพิกถอนของทรัสตีในเรื่อง
นี้แล้ว เ้้าหนี้ยอมไม่อา้มีสิทธิใดๆ ในสินค้าและสิทธิเรียกร้องอันเป็นหลักประกันเลย
อย่างไรก็ดี การคุ้มครองสัญญาหลักประกันลอยนี้ เ้้าหนี้้ะได้รับความคุ้มครอง
อย่างเต็มที่หาก ในระหว่างระยะเวลาแห่งการให้เปรียบนั้นเ้้าหนี้ไม่มีประกันของลูกหนี้ไม่ได้เสียบ
เปรี ย บ กล่ าวคื อ พิ ้ ารณาเปรีย บเที ย บมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั ก ประกั น นั้ น ในวั น แรกของ
ระยะเวลาการให้เปรียบ และวันแรกที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายว่าแตกต่างกันหรือไม่ หาก
ในวันที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้ว มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มสูงขึ้น ส่วนต่าง
ของมูลค่าดังกล่าว ถือเป็นการโอนที่เป็นการให้เปรี ยบเ้้าหนี้เพราะเป็นการทาให้เ้้าหนี้ไม่มีประกัน
ของลูกหนี้เสียเปรียบ
ตัวอย่างที่ 1 ลูกหนี้ประกอบธุรกิ้ส่งออกรองเท้า ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ลูกหนี้ทาสัญญากู้ยืมเงินกับเ้้าหนี้เพื่อนามาใช้ประกอบกิ้การตามปกติ ้านวน 10,000,000 บาท
และเพื่อเป็นการประกันว่าลูกหนี้ชาระหนี้ตามสัญญา ลูกหนี้ทาสัญญาหลักประกันลอยกับเ้้าหนี้โดย
นาสินค้าในคลังสินค้า และสิทธิเรียกร้องที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาเป็นหลักประกันมูลหนี้ดังกล่าว
ก. วั น แรกแห่ ง ระยะเวลาการให้ เ ปรี ย บ กล่ า วคื อ ก่ อ นลู ก หนี้ เข้ า สู่
กระบวนการล้มละลาย 90 วัน ้านวนหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเหลือ 7,000,000 บาท ทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันมีมูลค่า 5,000,000 บาท ้านวนหนี้เกินมูลค่าทรัพย์สิน 2,000,000 บาท (7,000,000
– 5,000,000 = 2,000,000 บาท)
ข. ในวันที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ้านวนหนี้ตามสัญญากู้ยืม
เงิน เหลื อ 7,000,000 บาท ทรัพ ย์สิ น ที่ เป็ นหลั กประกันมี มูล ค่ า 6,000,000 บาท ้านวนหนี้ เกิ น
มูลค่าทรัพย์สิน 1,000,000 บาท (7,000,000 – 6,000,000 = 1,000,000 บาท)
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้ะเห็นว่า เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนล้มละลาย มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมี
มู ล ค่ าสู งขึ้ น กว่าในวั น แรกแห่ งการเริ่ ม นั บ ระยะเวลาแห่ งการให้ เปรี ย บ ้ านวนหนี้ ที่ เกิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินนั้นต่างกัน กล่าวคือ 2,000,000 บาท และ 1,000,000 บาท ย่อมส่งผลต่อเ้้าหนี้ที่ไม่มี
ประกันได้รับส่วนแบ่ง้ากกองทรัพย์สินของลูกหนี้น้อยลงกว่าเดิม 1,000,000 บาท และถือว่าเงิน
้านวนนี้ ลูกหนี้ได้โอนให้แก่ เ้้าหนี้ในลักษณะการให้เปรียบ ดังนั้น ทรัสตี้ึงสามารถเพิกถอนการ
โอนเฉพาะส่วนต่างดังกล่าวได้ ตาม Section 547 (b)
ตัว อย่ างที่ 2 ลู ก หนี้ กู้ ยื ม เงิน เ้้ าหนี้ เพื่ อใช้ ในการประกอบธุรกิ้ ส่ งออกรถยนต์
้านวน 10,000,000 บาท โดยนารถยนต์ที่อยู่ในคลังสินค้า และสิทธิเรียกร้องที่้ะได้รับ้ากการขาย
เชื่อให้ลูกค้าของลูกหนี้ เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันลอย มูลค่า 7,000,000 บาท ก่อน
ลูกหนี้ เข้าสู่ กระบวนล้ มละลาย 90 วัน สิ นค้าและสิ ทธิเรียกร้องมีการหมุนเวียนเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ก่อนลูกหนี้ล้มละลาย 10 วัน ลูกหนี้ได้ชาระหนี้ตามสั ญญากู้ยืมเงินไป 1,000,000 บาท
ให้ แ ก่ เ ้้ า หนี้ ดั ง นั้ น หนี้ ต ามสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ้ึ ง เหลื อ 9,000,000 บาท และทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น
หลักประกันมูลหนี้กู้ยืมเงินมีมูลค่า 7,000,000 บาท
ก. วันแรกแห่งระยะเวลาการให้เปรียบ ลูกหนี้มีหนี้อยู่ 10,000,000 ล้าน
บาท มูล ค่าทรัพย์สิ น ที่เป็ น หลั กประกัน 7,000,000 บาท ้านวนหนี้ที่เกิน้ากมูลค่าหลั กประกัน
เท่ากับ 3,000,000 บาท (10,000,000 – 7,000,000 = 3,000,000 บาท)
ข. 10 วั น ก่ อ นลู ก หนี้ เข้ า สู่ ก ระบวนการล้ ม ละลาย ลู ก หนี้ ช าระหนี้ ให้
เ้้ าหนี้ 1,000,000 บาท ดังนั้ น หนี้ตามสั ญญากู้ยืมเงิน้ึงเหลื อ 9,000,000 บาท (10,000,000 –
1,000,000 = 9,000,000 บาท) มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่ากับ 7,000,000 บาท ้านวน
หนี้ที่เกินมูลค่าทรัพย์สิน้ึงเท่ากับ 2,000,000 บาท (9,000,000 – 7,000,000 = 2,000,000 บาท)
หากพิ้ารณาตามตัวอย่างที่ 1 การโอนที่เป็นการเปรียบเ้้าหนี้ตามตัวอย่างที่ 2 ้ะ
เท่ากับ 1,000,000 บาท (3,000,000 – 2,000,000) อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า้านวนมูลหนี้เดิม
กล่าวคือ สัญญากู้ยืมเงินลดลงเหลือ 9,000,000 บาท มิใช่เพราะมูลค่าหลักประกันลดลง ดังนั้น ้ึง
ควรพิ้ารณาเหตุที่มูลหนี้ลดลงนั้นเพราะเหตุใด หากเป็นเพราะลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่เ้้าหนี้ การชาระ
หนี้ให้แก่เ้้าหนี้ 9,000,000 บาท ตามตัวอย่างที่ 2 นี้ การชาระหนี้ดังกล่าวอา้เป็นการโอนที่เป็น
การให้เปรียบเ้้าหนี้โดยตัวเอง ตาม Section 547 (b) หากเป็นเช่นนั้น เ้้าหนี้้ะต้องคืนเงินที่ลูกหนี้
ช าระให้ แ ก่ ท รั ส ตี เพื่ อ น าเข้ า สู่ ก องทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ต่ อ ไป ตาม Section 550 และ 502 (d)
อย่างไรก็ตาม เ้้าหนี้มีสิทธิที่้ะได้รับสิทธิเรียกร้องในเงิน้านวนดังกล่าวคืนเช่นกัน ตาม Section
502 (h) เช่นนี้ เ้้าหนี้้ะมีสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ 20,000,000 บาท มิใช่ 9,000,000 บาท ดังนั้น
้านวนหนี้ที่มากกว่ามูลค่าหลักประกัน้ึงเท่ากับ 3,000,000 บาท มูลค่าของหลักประกันในวันแรกที่
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เริ่มนับระยะเวลาการให้เปรียบและวันที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายเท่ากัน ดังนั้น เ้้าหนี้ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง ตาม Section 547 (c)(5) ทรัสตีไม่มีอานา้เพิกถอนการโอนดังกล่าวได้55
การคานวณหามูล ค่าของทรัพ ย์สิ นที่ เป็ น หลั กประกัน นั้ น้ะต้องนามูล ค่าที่เป็ น
มาตรฐาน (Standard) มาคานวณ ประเด็นปัญหา คือ ราคาที่เป็นมาตรฐานนั้นมีความหมายเช่นไร
หมายถึงราคาขายปลีก (Retail Price) หรือ ราคาขายส่ง (Whole Sale Price) ที่มาคานวณ อีกทั้ง
ในเรื่ อ งนี้ รั ฐ สภาแห่ งสหรั ฐ ก็ไม่ ได้ ระบุ ไว้เช่น กัน ว่ามีค วามหมายอย่างไร อย่างไรก็ตาม แม้้ ะมี
ค าวินิ ้ ฉั ย ของศาลในประเด็ น ดั งกล่ า วแต่ ศ าลก็ ไม่ ได้ ส ร้ างบรรทั ด ฐานในการปรับ ใช้ ไว้ เช่ น กั น
ยกตัวอย่างเช่น ในคดี In re Ebbler Furniture & Appliances Inc. ซึ่ง The Seventh Circuit ได้
พิพากษาว่าในการคานวณหา้านวนการโอนซึ่งเป็นการให้เปรียบ ตาม Section 547 (c)(5) ควร้ะ
ใช้ราคาขายส่งมากกว่าราคาขายปลีก เนื่อง้าก คู่สัญญาต่างใช้ราคาขายส่งในการวัดมูลค่าสินค้าใน
คลังสินค้า เป็นต้น56
(6) สิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย (Statutory Liens)
ข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนอันเป็ นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ประการต่อมา ได้แก่
สิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย ซึ่ง The Bankruptcy Code Section 101 (53) ได้ให้นิยามไว้ว่า สิทธิ
ยึดหน่ว งตามกฎหมาย หมายถึง สิ ทธิยึดหน่วงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ หรือเงื่อนไขที่กฎหมาย
บั ญ ญั ติ เอาไว้ โ ดยเฉพาะ สิ ท ธิ ยึ ด หน่ ว งเพื่ อ ให้ ได้ รั บ ค่ า เช่ า ไม่ ว่ า กฎหมาย้ะบั ญ ญั ติ ไว้ ห รื อ ไม่
ยกตัวอย่างเช่น สิทธิยึดหน่วงภาษีอากร (The Federal Tax Lien) ตาม U.S.C Title 26 Section
6321 สิทธิยึดหน่ ว งในมูลหนี้ ก่อสร้าง (Mechanics & Materialment’s Lien) สิ ทธิยึดหน่วงตาม
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Landlord Lien) และ สิทธิยึดหน่วงในค่า วิชาชีพทนายความ เป็นต้น
แต่ทั้งนี้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย นั้น มิให้รวมถึง
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นหลั ก ประกั น ทั้ ง นี้ เนื่ อ ง้ากสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ น
หลักประกันนั้นเกิดการตกลงกันของคู่สัญญา (Lien Created by Agreement) ตาม Section 101
(51) ซึ่งตรงข้ามกับสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย ที่กฎหมาย้ะบัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะ
- สิทธิยึดหน่วงตามคาพิพากษา (Juridical Lien) ซึ่ง Section 101 (36)
บั ญ ญั ติ นิ ย ามว่า หมายถึ ง สิ ท ธิยึ ด หน่ว งที่ ได้ ้ากค าพิ พ ากษาของศาล การบั งคั บ คดี โดยการยึ ด
ทรัพย์สิน (Levy) การอายัดทรัพย์สินระหว่างคดี (Sequestration)

55 supra
56

note 22,p.553.

ผู้พิพากษา Easterbrook โต้แย้งว่า ราคาขายปลีกนั้น เป็นราคาที่เหมาะสมที่้ะนามาคานวณหามูลค่าการให้เปรียบ
ตาม Section 547 (c)(5) เสมอ โดยท่านได้ให้เหตุผลว่า เ้้าหนี้มีประกัน้ะตระหนักมูลค่าโดยการยึดทรัพย์สินที่เป็นประกันไว้นั่นเอง
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ดังนั้น ้ึงอา้สรุปใ้ความได้ว่าสิทธิยึดหน่วงใดที่เกิดขึ้น้ากข้อตกลง หรือเกิด้าก
การดาเนินคดี ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ย่อมไม่อา้เป็นสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมายตาม Section 547
(c)(6) ได้
วัตถุป ระสงค์ของข้อยกเว้นตาม Section 547 (c)(6) คือ ต้องการยกเว้นสิ ทธิยึด
หน่วงตามกฎมายที่เกิดขึ้นใน Section 545 ้ากการถูกเพิกถอนในฐานะที่เป็นการโอนซึ่งให้เปรียบ
เ้้าหนี้ ซึ่ง Section 545 บัญญัติให้ ทรัสตีสามารถเพิกถอนสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายบางชนิดได้
ในการนี้รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกามีความต้องการให้หากสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายใดไม่อยู่
ในขอบข่ายของ Section 545 แล้ว ย่อมหลุดพ้น้ากการเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้ตาม Section
547 ด้วย
(7) หนี้ในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว (Domestic Support Obligation)
Section 547 (c)(7) บัญญัติให้ หนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนสถาบันครอบครัวไม่อา้
ถูกเพิกถอนเพราะเหตุที่หนี้ดังกล่าวเป็นการโอนเพื่อการให้เปรียบเ้้าหนี้ตาม Section 547 (b) ได้
ซึ่ง Section 547 (c)(7) ได้ถูกบั ญญัติขึ้นมาเป็นครั้งแรกในการแก้ไขกฎหมายล้มละลายในปี ค.ศ.
2005 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเด็ก ในการที่้ะได้รับการช่วยเหลือ ได้การอุปการะเลี้ยงดู และ
ในการดูแล ซึ่งหากหนี้ที่เกิดขึ้น้ากวัตถุประสงค์ดังกล่าวสามารถถูกเพิกถอนได้แล้ว ย่อมส่งผลร้าย
กับเด็กนั่นเอง แต่ทั้งนี้ การชาระหนี้ดังกล่าวนั้น้ะต้องชาระ้ะต้องเป็นไปโดยสุ้ริต (Bona Fide)
และหนี้ นั้ น ผู้ เป็ น เ้้ าหนี้ ้ ะต้องเป็น คู่ส มรส คู่ส มรสคนก่อน หรือบุ ตรของลู กหนี้ ผู้ อนุบ าล ผู้ ที่ มี
ภาระหน้ า ที่ เช่ น นั้ น หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เป็ น ต้ น ตาม Section 101
(14A)(A)(i) และ (ii)
นอก้าก Section 547 (c)(7) ้ะมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ คุ้ ม ครองเด็ ก ดั ง ที่ ก ล่ า วไว้
ข้างต้นแล้ว ยังเป็นกระ้กสะท้อนของ Section 523 (a)(5) อีกด้วย กล่าวคือ หนี้ในการสนับสนุน
สถาบันครอบครัว แม้ลูกหนี้้ะหลุดพ้น้ากการล้มละลายแล้ว ลูกหนี้หา้ะหลุดพ้น้ากหนี้ดังกล่าว
ไม่ อีกทั้ง หนี้ดังกล่าวนี้ยังได้รับสิทธิที่้ะได้รับชาระหนี้ก่อนในฐานะที่เป็นหนี้บุริมสิทธิ ตาม Section
507 (a)(1) ด้วย
(8) การโอนที่มีมูลค่าเล็กน้อย (Small Transfer)
ข้อยกเว้นการเพิกถอนการโอนที่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ประการสุดท้าย ได้แก่
การโอนที่มีมูล ค่าเล็ กน้ อย หรือ Small Transfer ตาม Section 547 (c)(8) ซึ่งการโอนดังกล่าวนี้
้ะต้องมี้านวนเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น โดยปกติแล้วถ้าทรัสตีเห็นว่าการให้เปรียบดังกล่าวมีราคาต่า ใน
ชั้นแรกทรัสตีมัก้ะใช้ดุลพินิ้ไม่เพิกถอนการโอนดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ลูกหนี้้ะรู้สึกกดดันกับ้านวน
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เงิน เพี ย งน้ อ ยนิ ด นี้ ซึ่ งถึ งแม้ ว่ า ลู ก หนี้ มี ข้ อ ต่ อ สู้ อั น ชอบธรรม แต่ ข้ อ ต่ อ สู้ ดั ง กล่ า ว้ะต้ อ งดี ก ว่ า
ภาระหน้าที่ที่ได้รับการปกป้อง
ซึ่งการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุด คือ การกาหนด้านวนเงินที่ต่ากว่า้านวนเงินที่เ้้าหนี้
ผู้เป็ น ้าเลยยกขึ้น ต่อสู้ ในการรอดพ้น้ากการถูกเพิกถอนการให้ เปรียบ ภายหลั ง้ากที่มีการแก้
กฎหมายล้มละลายในปี ค.ศ. 2005 แล้ว Section 547 (c)(8) กาหนดข้อยกเว้นไม่ให้ทรัสตีเพิกถอน
การโอนซึ่งเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้อยู่ 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณี ที่มีความเกี่ยวพันกับหนี้บริโภคของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งตาม
Section 547 (c)(8) แต่้านวนหนี้บริโภคดังกล่าวต้องรวมแล้วไม่เกิน 600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
(2) กรณีที่ลูกหนี้ยื่นขอล้มละลายด้วยตนเอง ซึ่งหนี้ของลูกหนี้ เป็นหนี้บริโภค ซึ่ง
มูลค่ารวมของหนี้ดังกล่าว้ะต้องไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
3.5.4 การปฏิบัติต่อสัญญาทางการเงิน
การปฏิบัติต่อสัญญาทางการเงินตามกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้ น ปรากฏใน U.S.C, Title 11 Chapter 5 Section 555 ถึ ง Section 562 โดยภาพรวมนั้ น
กฎหมาย้ะกาหนดให้ชาระสะสางบัญชีตามเงื่อนสัญญาทางการเงินประเภทนั้นๆ โดยการหักบัญชี
ระหว่างลูกหนี้และคู่สัญญา การบังคับหลักประกัน และการชาระหนี้ตามปกติการค้าของสั ญญาทาง
เงินนั้นๆ ซึ่งเกิดก่อนที่ลูกหนี้้ะเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ได้รับการยกเว้น้ากการหยุดชะงัก การ
ถูกเพิกถอน และการ้ัดการใดๆ ตามกฎหมายในหมวดนี้ หรือคาสั่งศาล หรือองค์กร หรือเ้้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติแยกตามประเภทของสัญญา
กล่าวคือ Section 555 สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Contract) Section 556 สัญญาซื้อ
ขายสิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ ล่ ว งหน้ า หรื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Commodity Contract or Future
Contract) Section 559 สั ญ ญาซื้ อ คื น หลั ก ทรั พ ย์ (Repurchase Agreement) Section 557
สัญญาสวอป (Swap) และ สัญญาหักบัญชี (Master Netting Agreement) ซึ่งอา้มีรายละเอียดที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะของสัญญานั้นๆ
(1) สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์
ในส่วนของสัญญาทางการเงินนั้น Section 555 กาหนดว่า การใช้สิทธิตามสัญญา
ของตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Stockbroker) สถาบันทางการเงิน (Financial Institution) หรือ
ตัวแทนหักบัญชี (Financial Securities Clearing Agency) ที่้ะชาระบัญชีสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์
ตามเงื่อนไขที่สัญญากาหนดซึ่งลูกหนี้และคู่สัญญายังไม่ได้ชาระหนี้กันให้เสร็้สิ้น ได้รับการรับการ
ยกเว้น้ากการหยุดชะงัก การถูกเพิกถอน หรือการกระทาใดๆ ที่้ะทาให้การ้ัดการสัญญาซื้อขาย
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หลักทรัพย์ไม่อา้้ัดการ หรือ คาสั่งที่ออกโดยศาล หรือเ้้าหน้าที่ที่ใช้อานา้ตามบทบัญญัติในหมวด
นี้ เว้นแต่คาสั่งนั้น้ะเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (The Securities Investor
Protection Act 1970) กาหนด หรือตามที่คณะกรรมการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (The Securities
Exchange Commission) กาหนด
(2) สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สั ญ ญาซื้อขายสิ น ค้าโภคภัณ ฑ์ ล่ ว งหน้ า และสั ญ ญาซื้อขายสิ น ค้าล่ ว งหน้ า หรือ
สัญญาฟิวเ้อร์ ตาม Section 556 ก็ได้กาหนดวิธีปฏิบัติต่อสัญญาดังกล่าวคล้ายคลึงกับกรณีสัญญา
ซื้อขายหลักทรัพย์ใน Section 555 กล่ าวคือ สิทธิตามสัญ ญาของตัวแทนซื้อขายหลั กทรัพย์ตาม
สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่้ะได้รับการชาระบัญชีตาม
เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวในกรณีที่ยังไม่ได้ชาระสะสางหนี้แก่กันให้เสร็้สิ้น อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลง
หรือ การรักษาระดับเงินประกันที่ได้รับ้ากทรัสตีตามสัญญาดังกล่าวให้ได้รับการยกเว้น้ากการ
หยุดชะงัก การเพิกถอน และการถูก้ากัดการกระทาใดๆ ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ซึ่งตาม Section
556 โดย Section 761 กาหนดให้ สัญญาซื้อขายสิ้นค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า หมายถึง
(1) ในกรณี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คณะกรรมการผู้ ค้ าสั ญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า หมายถึ ง
สัญญาซื้อ หรือขายสินค้าโภคภัณ ฑ์เพื่อที่้ะส่งมอบในอนาคตโดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หรือคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
(2) ในกรณี ที่ เกี่ย วข้อ งกับ กรรมการผู้ ค้ าเงิน ตราต่างประเทศล่ ว งหน้ า หมายถึ ง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(3) ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ค้ า Leverage Transaction ให้ ห มายถึ ง สั ญ ญา
Leverage Transaction
(4) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหักบัญชี หมายถึง สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่
้ะส่งมอบในอนาคตโดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหรือคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ล่ ว งหน้ าซึ่ งช าระบั ญ ชี ผ่ านองค์ ก รหั ก บั ญ ชี หรื อ สั ญ ญาออปชั่ น (Option) สิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ ต าม
กฎเกณฑ์ของตลาดหรือคณะกรรมการซื้อขายออปชั่น ในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้ชาระบัญชีผ่านองค์กร
หักบัญชี
(5) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนขายออปชั่น ให้หมายถึง สัญญาซื้อขายออปชั่นใน
สินค้าโภคภัณฑ์
(6) ข้อตกลง หรือการทาธุรกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกับธุรกรรมที่กล่าวมาข้างต้น
(7) ข้อตกลงหลายๆ ข้อรวมกันในการทาธุรกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น
(8) สิทธิในการเลือกเข้าทาข้อตกลงในธุรกรรมที่กล่าวมาข้างต้น
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(9) ข้อ ตกลงหลั ก และเอกสารแนบท้ ายธุรกรรมที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น โดยไม่ ต้ อ ง
พิ้ารณาว่าข้อตกลงหลั กนั้ น ้ะกาหนดถึงธุรกรรมอื่นที่ไม่ใช่ธุรกรรมการซื้อขายสิ นค้าโภคภัณ ฑ์
ล่วงหน้าหรือไม่
(10) สัญญาหลักทรัพย์ หรือสัญญาสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง หรือธุรกรรม
ใดๆ ที่อ้างถึงในวรรคนี้ รวมถึงข้อตกลงค้าประกัน หรือข้อตกลงชาระเงินคืนโดยนายหน้า หรือต่อ
นายหน้ าซื้ อขายสิ น ค้าโภคภัณ ฑ์ ล่ วงหน้ า หรือ ผู้ มีส่ ว นร่ว มในตลาดเงิน ที่เกี่ยวข้องกั บธุรกรรมที่
กล่าวมาข้างต้น
(3) สัญญาซื้อคืนหลักทรัพย์ (Repurchase Agreement)
Section 559 ก าหนดให้ ก ารใช้ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญ าซื้ อ คื น หลั ก ทรั พ ย์ (Repo
Participant) เมื่อมีการชาระบัญชีตามเงื่อนไขในการดาเนินการตามสัญญาในกรณีที่คู่สัญญายังไม่ได้
ชาระสะสางบั ญ ชีกัน ้นเสร็้ สิ้ น การกระทาดังกล่ าว้ะไม่ถูกท าให้ ห ยุดชะงั ก ถูกเพิ กถอน หรือ
กระทาการใดๆ ตามที่บทบัญญัติในหมวดนี้ หรือโดยคาสั่งศาล หรือโดยหน่วยงานที่กากับดูแลตาม
บทบัญญัติใดๆ ของหมวดนี้ เว้นแต่ กรณีที่ลูกหนี้เป็นตัวแทนขายหลักทรัพย์ หรือตัวแทนหักบัญชี
หลักทรัพย์ คาสั่งดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ลงทุน ปี 1970 หรือบทบัญญัติ
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การชาระบัญชีสัญญาซื้อคืนหลักทรัพย์ในตลาดขณะนั้นมี
มูลค่ามากกว่าราคาที่ตกลงไว้ในสัญญา ส่วนที่เกินราคาตลาดเมื่อมีการหักบัญชี้ ะต้องนาส่วนต่าง
ดังกล่าวเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้
(4) สัญญาสวอป (Swap)
การปฏิบั ติต่อสั ญ ญาสวอปนั้น Section 560 กาหนดให้ สิ ทธิของผู้ มีส่ วนร่วมใน
สัญ ญาสวอป หรือผู้ มีส่ วนร่วมในตลาดเพื่อให้ เกิดการช าระบั ญ ชีตามสั ญ ญา หรือการเร่งสั ญ ญา
แลกเปลี่ยนสัญญาหนึ่ง หรือหลายสัญญาตามเงื่อนไขในการปฏิบัติตามสัญญาของลูกหนี้และคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ชาระหนี้แก่กันให้เสร็้สิ้น หรือในกรณีที่มีการหักลบหลบหนี้ หรือหักมูลค่าบัญชี
เมื่อมีการเลิกสัญญา หรือเงินที่ต้องชาระเมื่อมีการเลิกสัญญาเกิดขึ้น กรณีเหล่านี้้ะต้องไม่ถูกทาให้
หยุดชะงัก เพิกถอน หรือไม่ถูก้ากัดภายใต้การดาเนินกระบวนการภายใต้บทบัญญัติในหมวดนี้
(5) สัญญาหักบัญชี
สัญญาหักบัญชี ตาม Section 561 กาหนดให้ สิทธิที่้ะบังคับตามสัญญา ภายใต้
เงื่อนไขในการเลิกสัญญา การชาระบัญชี หรือการเร่งการหักล้างบัญชี การชาระหนี้ หรื อการโอน
สิทธิหนี้สินที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญา ดังต่อไปนี้
(1) สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตาม Section 741 (7)
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(2) สั ญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ล่ ว งหน้ า และสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ตาม
Section 761 (4)
(3) สัญญาซื้อคืนหลักทรัพย์
(4) สัญญาสวอป หรือ
(5) สัญญาหักบัญชี
โดยการใช้สิทธิตามสัญญาทางการเงินดังกล่าว ้ะต้องไม่ถูกทาให้หยุดชะงัก เพิก
ถอน หรือถูก้ากัดด้วยประการใดๆ ภายใต้การดาเนินกระบวนการล้มลายภายใต้บทบัญญัติในหมวด
นี้ หรือโดยคาสั่งศาล หรือหน่วยงานที่ดาเนินการใดๆ ภายใต้บทบัญญัติในหมวดนี้
ทั้งนี้ คู่สัญญาตามสัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ล่ วงหน้ า หรื อสั ญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า สั ญ ญาซื้อคื นหลั กทรัพย์ และสั ญ ญาสวอปที่อ า้ใช้สิ ท ธิที่
กาหนดไว้ในสัญญาได้ ไม่ว่า้ะเป็นสิทธิในที่้ะเลิกสัญญา ชาระบัญชี หรือเร่งสัญญา ภายใต้ขอบเขต
ตาม Section 555 Section 556 Section 559 และ Section 560 สาหรับการสัญญาแต่สัญญาที่
อยู่ภายใต้สัญญาหักบัญชีหลัก57
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นตัวแทนขายหลักทรัพย์ใน Chapter 7 หมวดที่ 4
กล่าวคือ ตัวแทนขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอา้เลือกไม่หักบัญชี หรือหักลบ
กลบหนี้กับลูกหนี้ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ หรือมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ (The Commodity Exchange Act) หรื อ
สั ญ ญาอนุ พั น ธ์ (Derivative Contract) ภายใต้ ก ฎหมายฉบั บ ดั งกล่ าว ต่ อสิ ท ธิเรียกร้อ งใดๆ ที่
เกิดขึ้นภายใต้ หรือมีความเกี่ยวข้องกับตราสารอื่น สัญญา หรือข้อตกลงที่อยู่ ในสัญญา (1) ถึง (5)
ข้างต้น หรือในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายให้ตัวแทนขายหลักทรัพย์ถือหลักทรัพย์ทางการเงินนั้นๆแทน
ตัวแทนขายหลักทรัพย์ดังกล่าวอา้้ะไม่ทาการหักบัญชี หรือหักลบกลบหนี้กับลูกหนี้ที่เกิดขึ้นตาม
สัญ ญาซื้อขายสิ น ค้าโภคภัณ ฑ์ล่ วงหน้า หรือที่มีความสั มพัน ธ์กับสินค้าโภคภัณ ฑ์ล่วงหน้าภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ตลาดกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ ยนสินค้าโภคภัณฑ์ หรืออนุพันธ์ทาง
การเงินภายใต้กฎหมายฉบั บเดียวกันนี้ ต่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับตราสารอื่น
สั ญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงใดๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นการใช้ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญา (1) ถึ ง (5) ที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น
การโอนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Cross Margining Agreement) หรือ
สัญญาอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการกระทาดังกล่าวได้รับอนุญาต้ากคณะกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้า
โภ ค ภั ณ ฑ์ ล่ ว ง ห น้ า (The Commodity Future Trading Commission) ห รื อ ส่ ง ไป ยั ง
คณะกรรมการดังกล่าวภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่ งการกระทาเช่นนี้
57

U.S.C, Title 11 Section 561 (b)(1).
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คณะกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าไม่เพิกถอน หรือการทาให้เสียไป เช่นเดียวกันกับ
ข้อตกลงหั กบั ญ ชีอื่ น ใดระหว่างองค์ กรหั กบั ญ ชี ตาม Section 761 และหน่ ว ยงานอื่ นใดที่ ได้ รับ
อนุญาต้ากคณะกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

4. ข้อเสนอแนะ
ในสภาวะที่ ลู ก หนี้ มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว โอกาสที่ ลู ก หนี้ ้ ะยั ก ย้าย ถ่ายเท ปิ ด บั ง ซ้ อ นเร้ น
ทรัพย์สินเพื่อให้เ้้าหนี้ของตนได้รับชาระหนี้น้อยลง หรือลูกหนี้อา้เลือกชาระหนี้ให้เ้้าหนี้คนใดเป็น
พิเศษเพราะความชอบส่วนตัวก็ได้ ดังนั้น กระบวนการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ ้ึงเป็นกระบวนการที่สาคัญ เนื่อง้าก กระบวนการดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่้ะช่วยติดตาม
ทรั พ ย์ สิ น กลั บ คื น สู่ ก องทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องเ้้ า หนี้ ทั้ งหลาย ทั้ งนี้ มาตรการเพิ ก ถอ น
การกระท าเกี่ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น ของลู กหนี้ ตามกฎหมายล้ มละลายไทยปรากฏใน พระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 113 ถึง มาตรา 116
ในเรื่องการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 ได้ถูกบั ญ ญั ติแก้ไขเพิ่มเติมล่ าสุด โดยพระราชบั ญ ญั ติล้ มละลายพุ ทธศักราช
2483 (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุป ระสงค์ ให้ กฎหมายล้ มละลายมีความเป็น สากล โดยน า
แนวคิดการโอนทรัพย์สินโดยในลักษณะการให้เปล่า หรือลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร
เป็นหนึ่งในเหตุที่อา้เพิกถอนการกระทาเช่นนั้ นได้ และเพิ่มระยะเวลาแห่งการเพิกถอนในกรณีที่
เ้้าหนี้ผู้รับการให้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ และคุ้มครองบุคคลภายนอกที่สุ้ริตที่ได้เสีย
ค่าตอบแทนก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายไม่ให้รับผลกระทบ้ากการเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้
้ะเห็นได้ว่ากฎหมายล้มละลายของไทยได้พยายามปรับปรุงกระบวนการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลแล้ว แต่คณะผู้วิ้ัยเห็นว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่
เพี ย งพอที่ ้ ะคุ้ ม ครองบุ ค คลภายนอกผู้ เข้ า ท านิ ติ ก รรมกั บ ลู ก หนี้ และประโยชน์ ท างการค้ าได้
กล่าวคือ แม้ว่าลูกหนี้้ะอยู่ในภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่งตามกฎหมายล้มละลายไทยมีแนวคิดว่า ผู้ที่มี
หนี้สินมากกว่าทรัพย์สินย่อมอยู่ในฐานะที่ไม่อา้้ัดการทรัพย์สิน และหนี้สินของตนได้ แต่ในทาง
ธุรกิ้พบว่า สภาพทางการเงิน ของลู กหนี้ที่ประกอบธุรกิ้มัก้ะมี ความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ใน
บางครั้งลูกหนี้อา้ขาดทุ น้ากการประกอบกิ้การในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ลูกหนี้้ะไม่สามารถ้ัดการงานต่างๆ ของตนได้เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติของ
การทาธุรกิ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิ้ ดังนั้น หากในช่วงเวลาที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้น
ตัวแล้ว ลูกหนี้ถูกเ้้าหนี้ร้องขอให้ล้มละลาย และศาลพิ้ารณาแล้วว่า คดีดังกล่าวมีมูล ศาล้ะสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ ซึ่งหากลูกหนี้ ้าหน่าย ้่าย โอนทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นในระยะเวลา
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การเพิกถอนการฉ้อฉล ตามมาตรา 113 และมาตรา 114 หรือ ชาระหนี้ให้กับเ้้าหนี้ภายในกาหนด
ระยะเวลาเพิกถอนการให้เปรียบเ้้าหนี้ตามมาตรา 115 แล้ว เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอานา้
เพิกถอนการดังกล่าวได้ทั้งสิ้น ซึ่งการกาหนดเช่นนี้ ย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่
ได้ทานิติกรรมกับลูกหนี้ ซึ่งถึงแม้ว่าตน้ะได้ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม้ากการ้าหน่าย ้่าย โอน
ทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว แต่ก็อา้อยู่ในภาวะเสี่ยงที่้ะถูกเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้ และหากมอง
ในแง่การขยายตัวของเศรษฐกิ้แล้ว หากกฎหมายล้มละลายกาหนดเช่นนี้ บุคคลภายนอก้ะไม่กล้า
เสี่ย งที่้ ะทานิ ติกรรมกับ บุ คคลที่มีส ถานะทางการเงินที่ย่าแย่ ซึ่งส่ งผลให้ บุคคลที่ป ระสบปัญ หา
ทางการเงินไม่มีโอกาสที่้ะฟื้นสถานะให้ดีดังเดิมได้ เพราะบุคคลภายนอกไม่อา้ทราบได้ว่าลูกหนี้้ะ
ถูก ร้อ งขอให้ ล้ ม ละลายเมื่ อใด นอก้ากนี้ การท าธุรกิ้ แต่ ล ะประเภทย่ อมมี สั ญ ญาต่ างๆเข้ามา
เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ก. ประกอบธุรกิ้ขายเสื้อผ้า ก. โดย ก. กู้ยืมเงิน้ากธนาคาร เอ มาใช้ใน
การประกอบกิ้การ ไม่ว่า้ะนาไปซื้อผ้าประเภทต่างๆ ้าก บี หรือ ้ะนาไปเป็นค่า้้างตัดเย็บเสื้อผ้า
ให้แก่ ซี หรือ้ะนาไปเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นหน้าร้านขายเสื้อผ้าของตนกับ ดี เหล่านี้ การที่ ก. ชาระ
หนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าว ย่อมเป็ นการชาระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกิ้การของตนซึ่งกระทาต่อเนื่องปกติ
หากการชาระหนี้ดังกล่าวอยู่ในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายหลัง
้ากที่มีการร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย้นถึงวันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด การดังกล่าวย่อม
ถูกเพิกถอนได้ในฐานะที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินอันเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ได้ตามมาตรา 115 ได้ ดังนั้น
ผู้วิ้ัย้ึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

4.1 เพิ่มเติมข้อยกเว้นการเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้ ในมาตรา 115
4.1.1 น าหลั ก การกระท าตามปกติ ป ระเพณี ก ารค้ า (Ordinary Cause of
Business) มาปรับใช้
้ากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิ้ัยพบว่ากฎหมายล้มละลายต่างประเทศ ไม่ว่า้ะแนว
ทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL แนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายไทยตาม
ข้อเสนอของ World Bank และ กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา The United States
Code Title 11 Section 547 (c)(2) น า ห ลั ก ก า ร “ Ordinary Cause of Business” ห รื อ
“หลักการดาเนินธุรกิ้ตามปกติประเพณีการค้า ” มาใช้ เป็นข้อยกเว้น้ากการเพิกถอนการกระทา
การเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ เนื่อง้าก กฎหมายต้องการคุ้มครองประโยชน์ทาง
การค้ า คุ้ ม ครองความสั ม พั น ธ์ ในการด าเนิ น กิ ้ การตามปกติ ข องลู ก หนี้ แ ละเ้้ า หนี้ ไ ม่ ใ ห้ ถู ก
กระทบกระเทือนแม้ลูกหนี้้ะเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย อีกทั้ง กฎหมายล้มละลายของประเทศ
สหรัฐอเมริกามองว่า การชาระหนี้ตามปกติประเพณีไ ม่ใช่การให้เปรียบเ้้าหนี้ เพราะการเพิกถอน
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การให้เปรียบเ้้าหนี้ มุ่งเน้นการกระทาที่เ้้าหนี้ต้องการรอดพ้น้ากกระบวนการล้มละลายเท่านั้น
มิได้มีวัตถุประสงค์ที่้ะเพิกถอนการกระทาที่เกิดขึ้นตามปกติของเ้้าหนี้และลูกหนี้
้ากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ด้ านกฎหมายล้ ม ละลายหลายท่ านเห็ น ด้ว ยกั บ
แนวคิดที่้ะนาหลักการดาเนินธุรกิ้ตามปกติประเพณีการค้ามาใช้เป็นข้อยกเว้นการเพิกถอนการให้
เปรียบเ้้าหนี้กับกฎหมายล้มละลายไทย เพื่อให้กิ้การของลูกหนี้สามารถดาเนินต่อไปได้ เพราะใน
บางครั้งลูกหนี้ก็้าต้องกระทาการที่้าเป็นเพื่อกิ้การของตน มิฉะนั้นแล้วธุรกิ้ของลูกหนี้อา้้ะ
หยุดชะงักทันที ้นทาให้เกิดความเสียหายมากขึ้นไปอีก อีกทั้งยังมีข้อสังเกตอีกว่า ก่อนที่ลูกหนี้้ะ
ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกหนี้มีอานา้้ัดการทรัพย์สินได้โดยอิสระ แต่เมื่อศาลมีคาสั่งดังกล่าว
ลูกหนี้ย่อมสิ้นอานา้้ัดการทรัพย์สินของตนอีกต่อไป แต่ในบางกรณีเพื่อความ้าเป็นก็ควรให้ลูกหนี้
ได้้ัดการตามปกติการค้าเพื่อประโยชน์ในกิ้การของตน ซึ่งการกระทาตามปกติประเพณีการค้าของ
ลูกหนี้ก่อนที่ลูกหนี้้ะถูกร้องขอให้ล้มละลาย ก็ควรได้รับการคุ้มครองเช่นกัน แต่ทั้งนี้ ต้องให้นิยาม
คาว่า “ปกติประเพณีการค้า” ว่ามีหมายความเช่นไรด้วย เพื่อความสะดวกที่ศาล้ะนามาปรับใช้แก่
คดี และเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ หรือเ้้าหนี้ใช้เป็นช่องทางหลบเลี่ยงกระบวนการเพิกถอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้ บางท่านเสนอให้บัญญัติลักษณะทางธุรกิ้ที่ให้ถือว่าเป็นการกระทาตามปกติประเพณี
การค้าไว้เป็นข้อๆ ในกฎหมายลาดับรองอีกด้วย เนื่อง้าก้ะได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิ้
ในขณะนั้นโดยง่าย
กฎหมายล้ ม ละลายของประเทศสหรัฐ อเมริกา Section 547 (c)(2) ได้บั ญ ญั ติ
นิยาม ทรัสตีย่อมไม่สามารถเพิกถอนการโอนในลักษณะที่ลูก หนี้ชาระหนี้ตามปกติประเพณีการค้า
หรือการ้ัดการทางการเงินระหว่างลูกหนี้ และผู้รับโอน ซึ่งการโอนดังกล่าวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(A) การโอนดังกล่าวเป็นตามข้อตกลงปกติประเพณีการค้าของลูกหนี้ และผู้รับโอน
หรือ
(B) การโอนดังกล่าวทาตามข้อตกลงอันเป็นปกติประเพณีการค้า
้ากบทบัญญัติดังกล่าว้ะเห็นได้ว่า กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้วางหลักการใช้ข้อยกเว้นตาม Section 547 (c)(2) ให้โ้ทก์เลือกพิสู้น์ได้ 2 กรณี กล่าวคือ ใน
กรณี ที่ เ้้ าหนี้ และลู ก หนี้ มี ข้อ ตกลงระหว่างกัน ในเรื่องนั้ นแล้ ว หากมีก ารช าระหนี้ ตามข้ อตกลง
ดังกล่าวก็ให้ถือว่าเป็นการชาระหนี้ หรือการ้ัดการทางการเงินที่เป็นปกติประเพณีการค้า หรือ ใน
กรณีที่ไม่มีข้อตกระหว่างกัน ให้ใช้ข้อตกลงตามปกติประเพณีการค้าโดยทั่วไป (Industry Test) ซึ่ง
คาพิพากษาในคดี Tolona Pizza ศาลได้พิ้ารณาว่า การกระทาที่เป็นปกติประเพณี การค้านั้นมี
หลายวิธี แต่ในกรณีที่้ะสืบหาว่าการกระทาที่ยกขึ้นกล่าวอ้างนั้น เป็นการกระทาที่เป็นปกติการค้า
โดยทั่วไปหรือไม่ ้ากคาพิพากษาดังกล่าว ศาลได้วางหลักว่า การกระทาที่เป็นปกติธุรกิ้การค้า
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โดยทั่วไปย่อมครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติที่ใกล้เคียงกันในเรื่องนั้นทั้ งหมด ซึ่ง้ะต้องไม่ปรากฏว่าการ
กระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่ลูกหนี้ และเ้้าหนี้สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ รับโอนก็
กับลูกหนี้ทาสัญญาซื้อขายเหล็กเส้นเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยปกติของการซื้อขายเหล็กเส้น ้ะมี
การชาระหนี้ภายในระยะเวลา 1 เดือน ถึง 2 เดือน หลัง้ากผู้รับโอนส่งมอบเหล็กให้แก่ผู้ซื้อ แต่ตาม
ข้อเท็้้ริง ลูกหนี้กลับชาระหนี้ค่าเหล็กเส้นดังกล่าวให้โ้ทก์ภายหลั ง้าก้าเลยได้รับมอบเหล็กเส้น
แล้ว 3 วัน เช่นนี้ ้ึงเป็น เรื่องที่ผิดไป้ากปกติการชาระหนี้ตามสัญญาซื้อขายเหล็กเส้นที่เป็นการ
ทั่วไป ซึ่งหากลูกหนี้ชาระหนี้ดังกล่าวภายในระยะเวลาการให้เปรียบ การนั้นย่อมถูกเพิกถอนได้ เป็น
ต้น อา้กล่าวโดยสรุป ได้ว่า หาก้ะพิ้ารณาว่าการกระทาใดเป็นการกระทาที่เป็นปกติประเพณี
การค้ า ศาล้ะต้ อ งท าการเปรี ย บเที ย บ การช าระหนี้ หรื อ การ้ั ด การทางการเงิน ที่ อ ยู่ ภ ายใน
ระยะเวลาการเพิกถอน กับ การชาระหนี้ หรือการ้ัดการทางการเงินที่เ้้าหนี้ และลูกหนี้กระทาต่อ
กันในอดีต หรือการกระทาที่เป็นปกติการค้าโดยทั่วไป ในกรณีที่เรื่องดังกล่าวเ้้าหนี้และลูกหนี้ไม่ได้
ตกลงกันไว้ ประกอบกัน58
“ปกติป ระเพณี การค้าระหว่างลูกหนี้และผู้ รับโอน” เป็นเช่นไรนั้น ้ากแนวคา
พิพากษาศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า หากในเรื่องดังกล่าวลูกหนี้ และเ้้าหนี้มีข้อตกลงที่
ปฏิบัติระหว่างกันเป็นประ้าอยู่แล้ว ไม่ว่า้ะเป็นกรณีปฏิบัติตามข้อสัญญาที่เขียนขึ้น หรือ เป็นธรรม
เนียมปฏิบัติระหว่างกันซึ่งแตกต่าง้ากข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ หรือในเรื่องดังกล่าวไม่มีการตกลงกัน
แต่ ทั้ งนี้ ก็ ได้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ กั น ด้ ว ยวิธี ก ารนั้ น มาอย่ างสม่ าเสมอ หากเป็ น เช่ น นี้ ย่ อ มเป็ น กรณี ต าม
Section 547 (c)(2)(A) ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เ้้ า หนี้ ้ ะเลื อ กพิ สู ้ น์ ก รณี ต าม Section 547
(c)(2)(A) มากกว่า ซึ่งอา้มีการเลือกพิสู้น์ตาม Section 547 (c)(2)(B) บ้าง หากข้อตกลงระหว่าง
เ้้าหนี้และลูกหนี้ยังมีข้อโต้แย้ง
กล่ าวโดยสรุ ป แล้ ว การน าหลั ก การช าระหนี้ หรื อ การ้ั ด การเกี่ ย วกั บ การเงิ น
ตามปกติธุรกิ้การค้า มาใช้เป็นข้อยกเว้นการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นการฉ้อฉล
เ้้าหนี้ กับ กฎหมายล้มละลายไทยนั้น เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ ้ากการศึกษาการใช้
ข้อยกเว้นดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักการดังกล่าวอา้เป็ นดาบสองคมได้ กล่าวคือ ในแง่
หนึ่งอา้ใช้เป็นบทคุ้มครองความมั่นคงและประโยชน์ทางการค้า แต่ในอีกแง่หนึ่งอา้เป็นช่องทาง
หลบหนีของเ้้าหนี้ที่ไม่ต้องการเข้าร่วมในกระบวนการล้มละลายด้วยก็ได้ ดังนั้น การวางนิยาม หรือ
58

Bruce Nathan, Erq, A Preference Ordibary Course of Business Defense Double Feature,
http://www.lowenstein.com/files/Publication/ce48f58b-f41f-4e1a-92afa58dcec0ed8b/Presentation/PublicationAttachment/31187a94-eac9-496b-ad9fa820ddebde65/A%20Preference%20Ordinary%20Course%20of%20Business%20Defense%20Trifecta.pdf , 11
november 2014.
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ลักษณะว่าการกระทาใดเป็นการกระทาที่เป็นปกติประเพณีการค้าต้องทาโดยความรัดกุม ซึ่ง้ากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายล้มละลายบางท่านก็ได้ให้ข้อสังเกตเช่นนี้ไว้ด้วยเช่นกัน
4.1.2 การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นการชาระหนี้ตามมูลหนี้เดิมซึ่งคู่สัญญาตกลงให้
นาทรัพย์สินอื่นมาชาระหนี้
การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นการชาระหนี้ตามมูลหนี้เดิมซึ่งคู่สัญญาตกลงให้นาทรัพย์สิน
อื่นมาชาระหนี้ ตาม Section 547 (c)(1) เป็นการชาระหนี้ตามมูลหนี้เดิม เพียงแต่วัตถุที่นามาชาระ
หนี้เปลี่ยนไป เช่น ตามสัญญาระบุว่า้ะชาระหนี้ด้วยเช็ค แต่ต่อมาเ้้าหนี้และลูกหนี้เปลี่ยนข้อตกลง
ว่า้ะชาระหนี้กันด้วยเงินสดแทน เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้วิ้ัยเห็นว่า การชาระหนี้นั้นเกิด้ากสัญญา
ที่มีกันอยู่ก่อนแล้ว แม้ว่าวัตถุที่นามาชาระหนี้้ะเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็มีมูลค่าเท่าเดิม แต่อย่างไรก็ดี
ทรัพย์สินที่นามาชาระหนี้แทนนั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องดังเช่น เงินสด หรือ ตั๋วเงิ น อา้มี
ความยุ่งยากในการนามาปรับใช้ ้ึงอา้้ะต้องกาหนดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่นามาแทน
นั้นด้วย
4.1.3 สัญญากู้ยืมเงินที่ให้ประโยชน์ในหลักประกัน
สัญญากู้ยืมเงินที่ให้ประโยชน์ในหลักประกัน ตาม Section 547 (c)(3) เป็นกรณีที่
ลูกหนี้ให้หลักประกันแก่เ้้าหนี้ในการกู้ยืมเงิน โดยมีข้อตกลงว่าเ้้าหนี้อนุญาตให้ลูกหนี้ได้ใช้สอย
หลั ก ประกั น อย่ า งไรก็ ต าม หากเปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายหลั ก ประกั น ในประเทศไทยพบว่ า
หลักประกันการชาระหนี้ตามกฎหมายไทยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การประกันการ
ช าระหนี้ ด้ ว ยตัว บุ ค คล ได้ แก่ การค้ าประกั น และ การประกั น การช าระหนี้ ด้ ว ยทรัพ ย์ สิ น เช่ น
การ้านอง และ การ้านา ซึ่งหากพิ้ารณา้ากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 769 (2)
ว่าด้วยการระงับไปสิ้นแห่งการ้านา กาหนดให้ การที่ทรัพย์สินซึ่ง้านากลับคืน สู่ครอบครองผู้้านา
ย่อมทาให้การ้านาระงับสิ้นไป ดังนั้ น หากใช้ข้อยกเว้นนี้กับหลักประกันการชาระหนี้ตามกฎหมาย
ไทย ย่อมทาให้การ้านาระงับสิ้นไป แต่การ้านองนั้น ผู้้านองยังคงมีสิทธิใช้สอยทรัพย์ที่้านองได้
ตลอด้นกว่า้ะมีเหตุให้ผู้รับ้านองบังคับ้านองนั่นเอง ทั้งนี้ เพราะการ้านองนั้น ใช้ระบบทะเบียน
ดังนั้น ไม่ว่าทรัพย์ที่้านอง้ะอยู่ในความครอบครองของผู้ใด หลักฐานแห่งการ้านองยังคงปรากฏ
อยู่ในทะเบียนนั่ นเอง ซึ่งแตกต่าง้ากการ้านาที่เพียงแค่เสนอสนองต้องตรงกันก็เกิดสัญญาแล้ว
หากคืนทรัพย์ที่้านาให้แก่ผู้้านาใช้สอย ไม่ว่า้ะด้วยวิธีการให้ผู้้านาเช่า หรือให้ผู้้านายืมทรัพย์
ดังกล่าวก็ตาม การ้าน าย่ อมระงับสิ้ นไป ผู้ รับ้านาย่อมไม่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพ ย์สิ นที่้านานั้ น
(คาพิพากษาฎีกาที่ 2448/2551) ด้วยเหตุนี้ หาก้ะนา Section 547 (c)(3) มาใช้เป็นข้อยกเว้นใน
กฎหมายล้มละลายไทย อา้้ะต้องพิ้ารณา “ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิ้ พ.ศ. ...”
ประกอบกั น ด้ ว ย เนื่ อ ง้ากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใหม่ ให้ แ ก่ ก ารวาง
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หลักประกัน กล่าวคือ การวางหลักประกันเพื่อการชาระหนี้ นั้น ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว้ะให้ใช้
ชื่อว่า “สั ญ ญาหลั กประกัน ทางธุรกิ ้ ” โดยสาระส าคั ญ คือ ผู้ ให้ ห ลั ก ประกั นไม่ ้าต้องส่ งมอบ
หลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน 59 แต่ทั้งนี้ สัญญาหลักประกันทางธุรกิ้ดังกล่าว้ะต้องทาเป็น
หนั งสือมิเช่น นั้น ้ะตกเป็ นโมฆะ และหาก้ะใช้อ้างยันต่อบุคคลภายนอกต้องทาการ้ดทะเบียน
ตามที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนด 60 ซึ่งหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
แล้ว สาระสาคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิ้ของไทย และอเมริกา ้ะมีความใกล้เคียงกัน
ซึ่งสามารถนามาเป็นแนวทางในการปรับใช้แก่ประเทศไทยได้
4.1.4 การขยายสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ชาระหนี้เดิมครบถ้วนแล้ว
Section 547 (c)(4) เป็นกรณีที่ ลูกหนี้ได้ชาระหนี้โดยครบถ้วนแล้ว และเ้้าหนี้ได้
ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินเพื่อนาไปประกอบกิ้การ โดยหนี้เดิม และหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นนี้้ะต้อง
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้วิ้ัยเห็นว่า การที่ลูกหนี้ชาระหนี้ และเ้้าหนี้ได้ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ โดยทา
เป็นสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่เช่นนี้ ไม่ใช่กรณีที่ “ทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดลง” อันเป็นการให้
เปรียบเ้้าหนี้แต่อย่างใด เนื่ อง้าก การให้ สินเชื่อดังกล่าวเป็นการทาให้กองทรัพย์สินของลู กหนี้
เพิ่มขึ้น และยั งเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีสถานะทางการเงินที่ฝืดเคืองอีกด้วย แต่ทั้งนี้ ้ากการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ท างด้ า นกฎหมายล้ ม ละลายบางท่ านได้ ให้ ข้ อ สั งเกตว่า โดยเนื้ อ แท้ ข อง
หลักการดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ปัญหาของการนาหลักการดังกล่าวมาใช้ คือ ้ะรู้ได้อย่างไรว่า
ลูกหนี้้ะนาเงินที่เ้้าหนี้ให้กู้ยืมมาไปใช้เพื่อกิ้การของตน ซึ่งผู้วิ้ัยเห็นด้ วยในประเด็นนี้ แต่หาก
บัญญัติข้อยกเว้นที่มีเนื้อหาสาระรัดกุมเพียงพอ ้ะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบธุรกิ้ทั้งหลายที่กาลัง
ประสบปัญหาทางการเงิน ให้ได้รับเงินทุนเพื่อมาต่อลมหายใ้ให้กับธุรกิ้ของตนต่อไป ดังนั้น ผู้วิ้ัย
้ึงเห็ น ว่าข้อยกเว้น ดังกล่ าวนี้ ไม่อา้น ามาใช้กับกฎหมายล้ มละลายไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
เนื่อง้ากด้วยลักษณะสังคม และพฤติกรรมของลูกหนี้ในสหรัฐอเมริก า และลูกหนี้ในประเทศไทย
แตกต่างกัน สหรัฐอเมริกาบัญญัติคุ้มครองลูกหนี้เอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา The United
States Code Title 1 บททั่ ว ไป Section 109 (h)(4) กาหนดว่าห้ ามเลื อกปฏิ บั ติต่ อลู ก หนี้ เพี ย ง
เพราะสถานะทางการเงิ น ของเขา ้ึ ง เป็ น ค าตอบว่ า เหตุ ใด กฎหมายล้ ม ละลายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา้ึงไม่บัญญัติให้ลูกหนี้มีฐานะเป็นบุคคลล้มละลายเหมือนกับกฎหมายล้มละลายไทย
4.1.5 หลักประกันลอยในสินค้าคงคลังและสิทธิเรียกร้อง

59

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิ้ พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการพิ้ารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิ้) มาตรา 5.
60 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิ้ พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการพิ้ารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่ าด้วย
หลักประกันทางธุรกิ้) มาตรา 13.
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Section 547 (c)(5) เป็นกรณีที่ใช้กับการให้หลักประกันลอยในสินค้าคงคลัง และ
สิทธิเรียกร้อง ซึ่งหลักประกันดังกล่าว้ะระบุแค่ชนิด ประเภท ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน สิทธิ
ในหลักประกัน้ะเกาะติดกับตัวทรัพย์้นกว่า้ะมีเหตุการณ์ตามที่ได้ตกลงกันเกิดขึ้น ดั งนั้น หากนา
สินค้าในสายการผลิตมาเป็นหลักประกันลอย สินค้าดังกล่าวย่อมหมุนเวียนเข้าออก้ากคลังสินค้า
ตลอดเวลา โดยที่สิทธิในหลักประกันไม่สิ้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นตาม Section 547 (c)(5) นั้น
้ะถือเป็นการโอนที่ให้เปรียบเ้้าหนี้ก็ต่อเมื่อเทียบส่วนต่างระหว่างหนี้ที่เป็นประกัน กับหลักที่เป็น
ประกันในวันเริ่มต้นระยะเวลาการให้เปรียบกับวันที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย หากส่วนต่าง
ในวันที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายน้อยกว่า ย่อมถือว่าเ้้าหนี้ไม่มีประกัน้ะได้รับชาระหนี้
น้ อยลงกว่ากรณี แรก ดังนั้ น ้ึ งถือได้ว่าเ้้าหนี้ห ลั กประกันลอยได้เปรียบเ้้าหนี้ไม่มีประกันแล้ ว
อย่างไรก็ตาม กฎหมายหลักประกันของไทย ไม่ได้รับรองการให้หลักประกันดังกล่าว ดังนั้น หาก้ะ
นาบทบัญญัติในส่วนนี้มาใช้กับกฎหมายล้มละลายไทย ก็ควรต้องปรับปรุง แก้ไข กฎหมายว่าด้วย
หลักประกัน เหมือนดังเช่นกรณีข้อ (3) ด้วยเช่นกัน
4.1.6 สิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย
Section 547 (c)(6) เป็นกรณีสิทธิยึดหน่วงเกิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยเฉพาะ
ดังนั้ น สิท ธิยึ ดหน่ วงที่เกิด้ากการตกลงกันระหว่างคู่สัญ ญา้ึงไม่อยู่ในขอบข่ายของข้อยกเว้น นี้
ในส่วนนี้ผู้วิ้ัยเห็นว่า กฎหมายล้มละลายไทยอา้ทาข้อยกเว้นได้ โดยกฎหมายล้มละลายอา้บัญญัติ
กรณีใดบ้างที่เห็นว่าเป็นกรณีที่้าเป็นที่ควรได้รับการยกเว้น โดยใช้กฎหมายลาดับรอง
4.1.7 การโอนทรัพย์สินเพื่อหนี้ที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัว
Section 547 (c)(7) เป็นกรณีการยกเว้นมิให้หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัว
ได้รับการเพิกถอนในฐานะที่เป็นการโอนทรัพย์สินอันเป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ ซึ่งหนี้ดังกล่าว ได้แก่
ค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงชีพ หรือค่าเลี้ยงดู ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สมรส ผู้ที่เคยเป็นคู่สมรส คู่สมรสกับ
บุตร หรือผู้เยาว์กับผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้ที่ภาระหน้าที่ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
การชาระหนี้ดังกล่าว้ะต้องเกิดขึ้นโดยสุ้ริตด้วย ้ากการศึกษาผู้วิ้ัยพบว่า มูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันครอบครัวควรได้รับการคุ้มครอง เนื่อง้ากผู้ที่ได้รับผลร้าย คือ ผู้เยาว์ ที่ควรต้องได้รับการ
ปกป้อง้ากสังคม กระทบต่อผู้เยาว์ได้ ยกตั วอย่างเช่น ในกรณีที่บิดามารดาของผู้เยาว์หย่าร้างกัน
ศาลกาหนดให้บิดาเป็นผู้้่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูทุกเดือน้นกว่าผู้เยาว์้ะบรรลุนิติภาวะ เช่นนี้ หาก
ปรากฏว่า ต่อมาบิดาถูกร้องขอให้ล้มละลาย และศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ผู้เยาว์ถือได้ว่าเป็น
เ้้าหนี้คนหนึ่ง ดังนั้น หากบิดา้่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรในระยะเวลาให้เปรียบแล้ว เ้้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์สามารถเพิกถอนการดังกล่าวได้ ผู้ที่ได้รับผลร้าย คือ ผู้เยาว์ ที่อา้ประสบปัญหาในเรื่อง
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ค่าใช้้่ ายที่ ้ าเป็ น ได้ ดั งนั้ น ผู้ วิ้ั ย เห็ น ว่า ควรน าบทยกเว้น ตาม Section 547 (c)(7) มาใช้ เป็ น
ข้อยกเว้นการเพิกถอนการโอนที่เป็นการให้เปรียบอย่างยิ่ง
4.1.8 การโอนทรัพย์สินที่มีมูลค่าน้อย
Section 547 (c)(8) เป็นข้อยกเว้นการโอนที่มีมูลค่าเล็กน้อยซึ่งเป็นการชาระหนี้
บริโภคของบุคคลธรรมดา หรือหนี้ใดๆ ก็ตามที่รวมกันแล้วไม่เกิน้านวนที่ไม่เกิน้านวนที่ กฎหมาย
กาหนด ผู้วิ้ัยเห็ นว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวสามารถนามาใช้เป็นข้อยกเว้นการให้เปรียบในกฎหมาย
ล้ มละลายไทยได้ แต่ ห าก้ะน ามาใช้ ต้องบั ญ ญั ติให้ ้านวนเงิน สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ง่าย อา้
กาหนดให้มีการกาหนดมูลค่าโดยกฎหมายลาดับรองในลั กษณะเดียวกับประมวลกฎหมายรัษฎากร
4.1.9 สัญญาทางการเงิน (Financial Transaction)
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มิได้บัญญัติไว้ว่าหมายความเช่นไร
อีกทั้งไม่ได้บั ญ ญั ติวิธีการที่ ้ะปฏิบั ติต่อสั ญ ญาดังกล่ าวไว้โดยเฉพาะ และยังไม่มีการให้ คานิ ยาม
สัญญาทางการเงิน มีความหมายเช่นไร แต่ทั้ง UNCITRAL และ World Bank ต่างให้คาแนะนาว่า
กฎหมายล้มละลายนานาประเทศควรบัญญัติให้ การชาระหนี้ตามสัญญาทางการเงินควรได้รับการ
ยกเว้น้ากการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
UNCITRAL ได้ให้นิยามสัญญาทางการเงินว่า หมายถึง สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญาซื้อสินค้าการเกษตรล่ว งหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาออปชั่น สัญญาสว๊อป สัญญาซื้อ
คืนหลักทรัพย์ สัญญาหักบัญชีหลัก และสัญญาอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
้ากการศึกษาผู้วิ้ัยพบว่า สัญญาทางการเงินมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ มีกฎเกณฑ์
ควบคุมการซื้อขายโดยเฉพาะภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบั ญ ญั ติ ซื้ อ ขายสิ น ค้ าเกษตรล่ ว งหน้ า พ.ศ. 2542 และพระราชบั ญ ญั ติ ซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
พุทธศักราช 2546 นอก้ากนี้ สัญญาทางการเงินยังมีคู่สัญญาหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือ
การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ในแต่ ล ะครั้ง้ าเป็ น ้ะต้ อ งซื้ อ ขายผ่ านคนกลางซึ่ ง เรีย กว่า ตั ว แทนขาย
หลักทรัพย์ (Broker) และสถาบันการเงินที่ประมูลซื้อขายตราสารหนี้ตลาดแรก (Primary Dealer)
ทั้งนี้ วิธีการซื้อขาย แบ่งได้้ากลักษณะของตราสารดังนี้
ก. ตราสารทุน โดยผู้ซื้อ หรือผู้ขาย้ะทาคาสั่งซื้อ (Bid) หรือ ขาย (Offer) เข้าไป
ในระบบการซื้ อขายของตลาดหลั กทรัพ ย์ ซึ่งระบบคอมพิ ว เตอร์ของตลาดหลั กทรัพ ย์้ะทาการ
เรียงลาดับ และ้ับคู่คาสั่งซื้อขายให้โดยอัตโนมัติ (Automatic Order Matching : AOM) หรือ การ
ซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก (Trade Report) โดยมีการเ้ร้าตกลงกัน และแ้้งผลการซื้อขาย
ผ่านเข้ามาในระบบซื้อขาย ซึ่งสมาชิกสามารถประกาศโฆษณาการเสนอซื้อ หรือเสนอขายของตน
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ผ่ านระบบการซื้ อขายได้ 61 การช าระเงิน และการโอนหลั กทรัพ ย์ ในระบบตลาดหลั กทรัพ ย์้ ะ
ดาเนินการโดยบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) ้ากัด (Thailand Clearing House Co.,Ltd. :
TCH) ้ะเกิดขึ้นในวันทาการที่ 3 ถัด้ากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ (T+3)62
ข. ตราสารหนี้ ระบบซื้อขายตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) โดยนัก
ลงทุน้ะต้องซื้อขายผ่านคนกลางซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
- เปิดบัญชีซื้อขาย หากมีบัญชีซื้อตราสารทุนอยู่แล้ว ให้ผู้ซื้อแสดงความ
้านงว่าประสงค์้ะซื้อตราสารทุนเพิ่ม ผ่านตัวแทนขายหลักทรัพย์ เพื่อดาเนินการต่อไป
- การสั่งซื้อหรือสั่งขายต้องทาผ่ านตัวแทนขายหลั กทรัพ ย์ หลั ง้ากนั้ น
ตัวแทนดังกล่าว้ะทาคาสั่งเสนอซื้อ หรือคาสั่งเสนอขายผ่านเข้าระบบซื้อขายตลาดหลักทรัพย์
- ระบบซื้อขาย้ะทาการ้ับคู่คาเสนอซื้อและเสนอขายที่ตรงกัน โดยใช้
ระบบ AOM โดยผู้ลงทุน้ะทราบผลทันทีเมื่อการ้ับคู่ของตนเกิดขึ้นผ่านตัวแทนขายหลักทรัพย์ของ
ตน
- การชาระราคาและการส่งมองซื้อขายหุ้นกู้ ในระบบตลาดหลักทรัพย์้ะ
ดาเนินการโดยบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) ้ากัด โดยกาหนดให้การชาระเงิน และโอนหุ้นกู้
เกิดขึ้นในวันทาการที่ 2 ถัด้ากวันทาการ (T+2)
ค. ตราสารอนุพันธ์63 การซื้อขายตราสารอนุพันธ์มีความคล้ายคลึงกับการซื้อขาย
หลั กทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ กล่ าวคือ การซื้อขายตราสารอนุพันธ์้ะซื้อขายใน บริษัท ตลาด
อนุ พั น ธ์ (ประเทศไทย) ้ ากั ด (มหาชน) หรือ TFEX ซึ่ งซื้ อขายตราสารด้ ว ยกั น 2 ประเภท คื อ
ฟิวเ้อร์ (Future)64 และ ออปชั่น (Option)6566 ผู้ลงทุน้ะต้องเปิ ดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์
61

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การซื้อขายตราสารทุน, http://www.set.ot.th, 13 November 2014.
บ ริ ษั ท ส า นั ก หั ก บั ญ ชี ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) ้ า กั ด , Clearing and Settlement System,
http://www.thaiclearing.com/th/equity/services.html, 13 November 2014.
63 ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับ สินค้า ที่
อนุพันธ์ใช้อ้างอิง เรียกว่า สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) โดยสัญญาซื้อขายอนุพันธ์้ะมีอายุ้ากัด และมูลค่าของอนุพันธ์ นั้นก็้ะ
หมดลงด้วย.
64 ฟิวเ้อร์ (Futures) คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายผ่านตลาดอนุพันธ์ที่มีการ้ัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อถึงเวลาที่
กาหนด ผู้ซื้อและผู้ขายมีพันธะที่ต้องซื้อขายกันตามที่ตกลงในสัญญา
65 ออปชั่น (Options) คือ สัญญาสิทธิ โดยผู้ซื้อและผู้ข าย้ะกาหนดซื้อขายสินค้าชนิดหนึ่งในตัวอ้างอิ งเป็นดัชนี SET50
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการกาหนดอายุสัญญา ราคาผู้ขายมีภาระต้องปฏิบัติตามสัญญา โดยที่ผู้ซื้อมีสิทธิที่้ะเลือกใช้
สิทธินั้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้วันสิ้นสิทธิในแต่ละงวดแบ่งเป็นสี่งวดในเวลา 1 ปี
66 Thailand Future Exchange ( TFEX) , Derivatives , http://tfex.co.tth/th/education/files/2011-09Derivativs-Th.pdf. 20 November 2014.
62
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และซื้อขายผ่านตัวแทนขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ทั้งนี้ สานักหั ก
บัญชี (ประเทศไทย) ้ากัด ้ะกาหนดให้ตัวแทนขายหลักทรัพย์วางประกัน (Margin) เพื่อลดความ
เสียหายที่เกิด้ากการผิดสัญญา อย่างไรก็ตาม ตัวแทนขายหลักทรัพย์ก็้ะเรียกให้ผู้ลงทุนวางเงิน
ประกันแก่ตนอีกทอดหนึ่ง
ตราสารอนุ พั น ธ์ มี ค วามพิ เศษกว่ า การซื้ อ ขายตราสารประเภทอื่ น เนื่ อ ง้าก
สานักงานหักบัญชี้ะกาหนดให้ผู้ที่มีฐานะซื้อ และฐานะขายในตลาดอนุพันธ์ ้ะต้องรับรู้กาไร และ
ขาดทุน้ากฐานะของทุกวันก่อนที่สัญญา้ะถูกปิด (Market to Market) โดยในทุกๆวันเมื่อตลาดปิด
ตลาด้ะกาหนดราคาให้ชาระสาหรับอนุพัน ธ์แต่ละตัว (Settlement Price) หลัง้ากนั้น สานักงาน
หักบัญชี ้ะทาการหักกาไรขาดทุน และ โอนเข้า หรือหักออก ้ากบัญชีหลักประกันที่ผู้มีฐานะวางไว้
ซึ่งหาก้านวนเงินที่ประกันลดลงต่ากว่าระดับที่กาหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า หลักประกันรักษาสถานะสภาพ
(Maintenance Margin) ตัวแทนขายหลักทรัพย์้ะต้องเรียกให้ผู้ซื้อวางเงินประกันเพิ่มเติม (Margin
Call) อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ซื้อลงทุนในตราสารออปชั่น ผู้ซื้อไม่้าต้องวางเงินประกัน เนื่อง้าก
ผู้ซื้อสามารถกาหนดผลขาดทุน ได้ ดังนั้น การซื้อขายตราสารชนิดนี้ในส่วนผู้ซื้อ้ึงไม่มีความเสี่ยง
เหมื อ นกั บ ตราสารฟิ ว เ้อร์ แต่ ทั้ ง นี้ ผู้ ข ายตราสารออปชั่ น เป็ น ผู้ ที่ มี โ อกาสผิ ด สั ญ ญาได้ ม าก
ที่สุด ดังนั้นการซื้อขายออปชั่น ผู้ขาย้ะต้องวางเงินประกันแก่ตัวแทนขายหลักทรัพย์ก่อน
สัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ นั้น ผู้ลงทุนสามารถปิดสถานะของตนได้ตลอดเวลา
โดยไม่้าเป็นต้องรอให้สัญญาครบกาหนด กล่าวคือ ผู้ซื้ออา้ขายตราสารดังกล่าวทิ้งไป หรือผู้ขาย
อา้ซื้อตราสารที่ตนขายเพื่อให้สัญญา้บลงก็ได้
สาหรับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ชนิดอื่น ได้แก่
ฟอร์เวิร์ด (Forward) ้ะมีลักษณะคล้ายกับการซื้อขายตราสารฟิวเ้อร์ แต่การซื้อ
ขาย้ะเกิดขึ้นนอกตลาดตราสารอนุพันธ์ (Over The Counter) และ
สวอป (Swap) เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างคู่สั ญญาเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมในการดาเนินธุรกิ้ โดยก่อภาระผูกพันที่คู่สัญญา้ะต้องปฏิบัติตามในการส่งมอบ
กระแสเงินสดระหว่างกันตามงวดที่กาหนดในสัญญา้นกว่า้ะครบอายุสัญญา การซื้อขายสวอป้ะ
ทากันในตลาดเงิน (Money Market) หรือ ธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งสั ญญาสวอป้ะช่วยบริห ารความ
เสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่มีความผันผวนไม่แน่นอน
้ะเห็นได้ว่าลูกหนี้ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงินมีลักษณะพิเศษ
แตกต่ าง้ากสั ญ ญาปกติ กล่ าวคื อ มี วิ ธี ก ารช าระหนี้ โดยเฉพาะ การซื้ อ ขายท าโดยผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ กล่าวคือ ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของตนผ่านตัวแทนขายหลักทรัพย์
และตัวแทนหลักทรัพย์้ ะนาคาสั่ งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวป้อนเข้าสู่ระบบของตลาดขาย
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หลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ ต่อไป ระบบการซื้อขาย้ะทาการ้ับคู่คาเสนอซื้อและคาเสนอขายที่ตรงกัน
ก็เกิดเป็นสัญญาซื้อขาย ซึ่งการชาระราคา และการโอนหลักทรัพย์้ะเกิดขึ้นโดยระบบหักบัญชีของ
สานักหักบัญชีตามประเภทของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เข้ามาทาสัญญากันนั้น้ะไม่อา้ทราบมา
ก่อนว่าคู่สัญญาของตนเป็นใคร และมีสถานะทางการเงินเช่นไร ดังนั้น หากมีการเพิกถอนสัญญาอา้
กระทบต่อบุคคลหลายฝ่าย ้นอา้ทาให้เกิดความเสียหายต่อตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ อีก
ทั้ง หากการชาระหนี้ตามสัญญาทางการเงินดังกล่าวถูกเพิกถอน ย่อมกระทบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
กล่าวคือ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวทาสัญญาต่อบุคคลอื่น และมีการทาสัญญาเช่นนั้นต่อไปเป็น
ทอดๆ การชาระหนี้ที่ถูกเพิกถอนย่อมทาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถชาระหนี้ตามสัญญาที่ตนได้ก่อ
ไว้กับบุคคลอื่นได้ ดังนั้น ้ึงเกิดผลกระทบต่อไปเป็นทอดๆ ต่อเนื่องกันไป แม้ว่าการเพิ กถอนการ
กระท าเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 ้ะมี
ความสาคัญต่อเ้้าหนี้ทั้งหลาย แต่ทั้งนี้ ความอยู่รอดของตลาดการเงินก็มีความสาคัญเช่นกัน ้าก
การศึกษาผู้วิ้ัยเห็นว่า ควรยกเว้นสัญญาทางการเงินมิให้ถูกเพิกถอนในฐานะที่เป็นการโอนทรัพย์สิน
ที่เป็นการให้เปรียบเ้้าหนี้ตามมาตรา 115 ด้วย
4.2 บัญญัติให้การเพิกถอนการฉ้อฉลเจ้าหนี้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศัก ราช 2483 มาตรา 113 และมาตรา 114 ก าหนดให้
เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถเพิกถอนการโอนทรัพย์สิน หรือการกระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่
เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ของลูกหนี้ได้ ซึ่งหากพิ้ารณาการใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวของศาล
แล้ว หากลูกหนี้กระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย 1 ปี หรือภายหลัง้าก
เวลาดังกล่าว้นถึงวันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้แล้ว เว้นแต่้ะพิสู้น์ได้ว่าผู้รับโอน้ะ
สุ้ริตไม่รู้ว่าการกระทาเช่นนั้ น เป็นการทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบ ซึ่งการทาให้ เ้้าหนี้เสี ยเปรียบทั้ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก็ไม่ได้นิยาม
เอาไว้แต่อย่างใด แต่้ ากการศึกษาคาพิพ ากษาศาลฎีกา 67 และตาราทางกฎหมาย พบว่า คาว่า
“เ้้าหนี้เสียเปรียบ” หมายถึง การที่ลูกหนี้กระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งทาให้กองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ “ลดน้อยถอยลง” ทั้งนี้ ผู้รับโอน้ะต้องทราบด้วยว่าการที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินดังกล่าวมานั้น
เป็นการทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบด้วย เช่นนี้ ปัญหา คือ การเพิกถอนการการฉ้อฉลนั้น อย่างไรถือว่า
เป็นกรณีที่ผู้รับโอนได้ให้ “ค่าตอบแทนตามสมควร” พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
ไม่ได้บัญญัตินิยามเอาไว้ เป็นดุลพินิ้ของเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ละคน ้ึงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน
ว่าการดังกล่าว้ะถูกเพิกถอนหรือไม่นั่นเอง
67

คาพิพากษาฎีกาที่ 6524/2550.
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้ากการศึ ก ษาผู้ วิ ้ั ย พบว่ ากฎหมายล้ ม ละลายญี่ ปุ่ น กฎหมายล้ ม ละลายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกฎหมายล้มละลายอังกฤษ มีแนวทางในการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่น The Bankruptcy Act 2004 Section 161 (1) กาหนดว่า การ
ที่ลูกหนี้้าหน่ าย ้่าย โอนทรัพย์สินโดยที่ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่สมควรย่อมทาให้เ้้าหนี้เสียหาย
ในทางตรงข้ามหากเป็นการ้าหน่ายทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนตามสมควรแล้ว “ย่อมไม่ถือ
ว่าทาให้เ้้าหนี้เสียหาย”
กฎหมายล้มละลายของอังกฤษ The Insolvency Act 1986 Section 238 และ Section
339 ก็ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ นท านองเดี ย วกั น ว่ า การ้ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ สมมู ล ค่ า (Transaction at
Undervalue) เป็น การกระทาที่ทาให้ กองทรัพย์สินของลูกหนี้ล ดน้อยลง เ้้าหนี้ไม่มีประกันย่อม
ได้ รั บ ความเสี ย หาย้ากการกระท าเช่ น นั่ น ควรเป็ น การกระท าที่ ถู ก เพิ ก ถอน หากท าภายใน
ระยะเวลาที่ Section 240 และ Section 341 ซึ่งการทาสัญญาที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร
นั้ น Section 248 (4) กรณี ลู ก หนี้ เป็ น บริษั ท และ Section 339 กรณี ลู กหนี้ เป็ น บุ คคลธรรมดา
บัญญัติให้ การให้เปล่า การทาสัญญาที่กาหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน้ากสัญญานั้น
และการทาสัญญาที่กาหนดให้ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร เป็นการทาสัญญาที่ได้รับ
ค่ าตอบแทนน้ อ ยเกิ น สมควร อย่ างไรก็ ต าม ในกรณี บุ ค คลธรรมดากฎหมายล้ ม ละลายอั งกฤษ
กาหนดให้ การทาสัญญาสมรสโดยให้ค่าตอบแทนแก่คู่สัญญาเป็นการทาสัญญาที่ได้รับค่าตอบแทน
น้อยเกินสมควรด้วย นอก้ากนี้กรณีลูกหนี้ ที่เป็นบริษัท The Insolvency Act 1986 Section 238
(5) บัญญัติยกเว้นให้กรณีลูกหนี้เข้าทาสัญญาโดยสุ้ริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ธุรกิ้ของตน
สามารถดาเดินต่อได้ และ ในเวลาที่ลูกหนี้เข้าทาสัญญาเช่นนั้น มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสัญญานั้ นทา
ขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่ง้ะเห็นได้ว่า กฎหมายเล็งเห็นถึงกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้อา้ไม่
้าหน่ ายทรัพย์ สิน ของตนโดยได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ในขณะที่ไม่มีตลาดรองรับการขาย
ทรัพย์สินดังกล่าว หรือ ในทางตรงข้ามอา้เป็นกรณีที่ปริมาณทรัพย์สินดังกล่าวล้นตลาด ทาให้ขาย
ได้ราคาต่าก็ได้เช่นกัน ซึ่งค่าตอบแทนที่เหมาะสมนั้น กฎหมายล้มละลายอังกฤษไม่ได้ให้นิยามคาว่า
หมายความว่าอย่างไร แต่้ากคาพิพากษาของศาลพบว่า ค่าตอบแทนที่เหมาะสมนั้นให้พิ้ารณา้าก
“ราคาตลาด”เป็นสาคัญ
สาหรับ กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา U.S.C, Title 11 ได้บัญ ญัติให้การ
กระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ไว้ 2 ลักษณะ คือ
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ก. การฉ้อฉลโดยแท้้ริง (Actual Fraud) กล่าวคือ เป็นกรณีที่ลูกหนี้้าหน่าย ้่าย
โอนทรัพย์สินโดยมี “เ้ตนา” ที่้ะซ่อนเร้น ทาให้ล่าช้า หรือฉ้อฉลเ้้าหนี้ การกระทาดังกล่าวย่อม
ถูกเพิกถอนได้ และ
ข. การฉ้อฉลโดยผลของกฎหมาย (Constructive Fraud) กล่าวคือ การที่กฎหมาย
กาหนดให้สถานการณ์ต่างๆ ที่ลูกหนี้ทาให้เ้้าหนี้เสียหาย และสมควรต้องถูกเพิกถอนหากลูกหนี้ได้
ทาการโอนทรัพย์สินภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนเริ่มกระบวนการล้มละลาย โดย
- การที่ลูกหนี้กระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นนั้นในขณะที่มีหนี้สินล้นพ้น
ตัว หรือเป็นเหตุให้ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- ในขณะที่เข้ากระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นลูกหนี้มีทรัพย์สินเหลืออยู่
น้อยเกินกว่าที่้ะกระทาการดังกล่าวได้
- ลู กหนี้เ้ตนาที่้ะก่อหนี้โดยรู้ว่าตนไม่สามารถที่้ะช าระได้ หรือโอน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ในทรัพย์สินให้แก่บุคคลภายในของลูกหนี้ภายใต้สัญญา้้างแรงงานและไม่ใช่
การโอนที่เกิดขึ้นตามปกติประเพณีการค้า
การที่กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา การเพิกถอนการกระทาที่เป็น
การฉ้อฉลเ้้าหนี้ไว้ 2 ลักษณะ เพื่อให้ทรัสตีสามารถเลือกพิสู้น์ได้ว่าการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้มี
โอกาส้ะถู ก เพิ ก ถอนตามกรณี ใดได้ ม ากกว่ ากั น นอก้ากนี้ กฎหมายล้ ม ละลายของประเทศ
สหรัฐอเมริกายังกาหนดระยะเวลาแห่งการเพิกถอนไว้ด้วยว่า การโอนทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น้ะต้อง
เป็นการโอนที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนเริ่มกระบวนการล้มละลาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการพิ้ารณาการกระทาที่เข้าข่ายว่าลูกหนี้ทาการโอนโดยฉ้อฉลเ้้าหนี้ อย่างไรก็ดี การโอน
นั้นลูกหนี้้ะต้องกระทาในขณะที่ตนมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการโอนเช่นนั้นทาให้ลูกหนี้มีหนี้สินล้น
พ้นตัวด้วย หากไม่มีองค์ป ระกอบดังกล่าวแล้ว ก็ไม่มีความ้าเป็นที่กฎหมายล้มละลาย้ะต้องเข้าไป
้ัดการการโอนทรัพย์สินนั้นแต่อย่างใด เนื่อง้ากไม่กระทบต่อสิทธิในการได้รับชาระหนี้ของเ้้าหนี้
ทั้งหลายแต่อย่างใด
นอก้ากนี้ กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยังบัญญัติให้สิทธิลูกหนี้
สามารถบริ้าคทรัพย์สินเพื่อศาสนา เพื่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยแท้ หรือบริ้าคให้แก่องค์กรนั้น แต่
้ะต้ อ งไม่ ใช่ ก ารโอนที่ ส ามารถเพิ ก ถอนได้ ต ามที่ ก าหนดใน Section 548 (1)(b) ซึ่ งการบริ ้าค
เช่น นั้น ้ะต้องไม่เกิน ร้อยละ 15 ของรายได้ของลู กหนี้ในปีที่มีการโอนเพื่อบริ้าค หรือ หากการ
บริ ้าคดังกล่ าวเกิน ร้ อยละ 15 ของรายได้ของลู กหนี้ ในปีที่ มีการบริ้าค แต่้านวนที่ ลู กหนี้เคย
บริ้าคเป็นประ้ากฎหมายล้มละลายก็ยกเว้นให้การดังกล่าวไม่สามารถถูกเพิกถอนได้
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เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกฎหมายล้ ม ละลายไทยว่ าด้ ว ยเรื่อ ง การเพิ ก ถอนการกระท า
เกี่ยวกับ ทรัพย์ สิน ของลูก หนี้ตามพระราชบัญ ญั ติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 113 และ
มาตรา 114 กั บ กฎหมายล้ ม ละลายต่างประเทศที่ ผู้ วิ ้ัยศึ ก ษาแล้ ว แม้ม าตรา 114 ที่ บั ญ ญั ติว่ า
การทานิติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลตามมาตรา 113 ซึ่งเกิดก่อนที่ลูกหนี้้ะถูกร้องขอให้ละลาย 1 ปี หรือ
ภายหลั งนั้ น การให้ เปล่ า หรื อ การท านิ ติ ก รรมที่ ลู ก หนี้ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนน้ อ ยเกิ น สมควร ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้รับประโยชน์รู้ว่าการดังกล่าวทาให้เ้้าหนี้เสียเปรียบ ้ะเห็นได้ว่า กฎหมาย
วางบทสันนิษฐานเอาไว้ ผู้รับโอน้ะต้องหาหลักฐานมาพิสู้น์หักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวว่าตนรับ
โอนทรัพย์สินมาโดยสุ้ริต้ริงๆ ซึ่งหากพิ้ารณาตามตัว บทกฎหมาย มาตรา 114 มีความคล้ายคลึง
กับ กฎหมายล้มละลายอังกฤษ The Insolvency Act 1986 Section 238 และ Section 339 ใน
เรื่อง The Transaction at Undervalue ซึ่งผู้วิ้ัยพิเคราะห์แล้วว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีความเป็น
สากลดีแล้ว กล่าวคือ มิใช่บทบัญญัติที่มุ่งเน้นแต่การติดตามทรัพย์สินคืนสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้
โดยพิ้ารณาแต่ว่าการ้าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวทาในเวลาที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น แต่ได้บัญญัติ
ทางออกให้ แก่ผู้รับ โอนที่สุ้ ริตที่้ะพิสู้น์ว่าตนเองรับโอนมาโดยสุ ้ริตด้วย แต่เนื่อง้าก การใช้
การตี ค วาม เป็ น เรื่ อ งการใช้ ดุ ล พิ นิ ้ ของเ้้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ผู้ วิ ้ั ย พิ เคราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า
กฎหมายล้มละลายไทยในส่วนการเพิกถอนการโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นการฉ้อฉล
เ้้ าหนี้ นั้ น ยั งไม่ชัดเ้นพอที่้ะทาให้ เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้ดุล พินิ้ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
กล่าวคือ บทบัญญัติมาตรา 113 และ มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพียงแต่กาหนดให้
(1) นิติกรรมที่ลูกหนี้กระทาลงเพื่อฉ้อฉลเ้้าหนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนเริ่ม
กระบวนการล้ มละลาย หรือภายหลั งนั้น โดยผู กติด ตามมาตรา 237 แห่งประมวลกฎหมายและ
พาณิชย์ ซึ่งผู้วิ้ัยมองว่าไม่ได้ตอบสนองต่อแนวคิดตามกฎหมายล้มละลายที่ต้องการเพิกถอนการ
กระทาที่ทาให้ “กองทรัพย์สินลดน้อยถอยลง” เท่านั้น อีกทั้ง มาตรา 114 เพียงแต่วางระยะเวลา
สั น นิ ษ ฐานว่ าการท านิ ติ ก รรมตามมาตรา 113 ซึ่ งหากเปรีย บเที ย บกั บ กฎหมายล้ ม ละลายของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า Section 548 แล้ ว Section 548 ก าหนดองค์ ป ระกอบการโอนที่ อ ยู่ใ น
ขอบข่ายที่เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้เอาไว้อย่างชัดเ้น ตั้งแต่ระยะเวลาที่การโอนเกิดขึ้น และลักษณะ
การโอนที่เป็นการฉ้อฉล ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า การโอนที่เป็นการฉ้อฉลตามกฎหมายล้มละลายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีด้วยกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ การโอนทรัพย์สินโดยการฉ้อฉลโดยแท้ และการ
โอนที่เป็นการฉ้อฉลโดยผลของหมายซึ่งทั้ง 2 ลักษณะ ต่างมีกรอบเวลาด้วยกันทั้งสิ้น ในส่วนของการ
เพิกถอนการฉ้อฉลโดยกฎหมายตาม Section 548 (a)(1)(B)(i) กาหนดให้การโอนที่้ะเป็นการฉ้อฉล
เ้้าหนี้นั้น ลูกหนี้ต้องได้รับค่าตอบแทนที่มูลค่าน้อยกว่ามูลค่าที่เท่าเทียมกันตามสมควร (Less Than
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Reasonably Equivalent Value) ด้วย ดังนั้น หากลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินโดยได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมแล้ว การโอนดังกล่าวย่อ มไม่ใช่การโอนทรัพย์สิน ที่เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้นั่นเอง ประการ
ต่อมา การโอนดังกล่าวต้องทาขึ้น “ในขณะที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” หรือ การโอนดังกล่าว “ทาให้
ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” ด้วย โดยที่การดังกล่าวนั้น ลูกหนี้ทาลงโดยรู้ว่าตนเองมีทรัพย์สินเหลือน้อย
และรู้ว่าตนเองไม่มีกาลังพอที่้ะชาระหนี้ที่ตนก่อขึ้นได้ หรือ โอนประโยชน์ในทรัพย์สินของตนให้แก่
บุ ค คลภายในของตน ซึ่ ง เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมายล้ ม ละลายอี ก ด้ ว ย ซึ่ งกฎหมาย
ล้มละลายไทยควรบัญญัตอิ งค์ประกอบการโอนทรัพย์สินที่เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้ให้ชัดเ้นเช่นเดียวกัน
กับกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) การให้เปล่า ก็เช่นเดียวกัน กฎหมายล้มละลายไทยไม่มีการกาหนดระยะเวลา
แห่งการเพิกถอนไว้ และไม่ได้กาหนดให้ การที่้ะเพิกถอนนิติกรรมการให้ของลูกหนี้ได้ ลูกหนี้ต้อง
กระทาในขณะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการให้ดังกล่าวเป็นเหตุที่ทาให้ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเท่านั้น
(3) การโอนทรัพย์สิน หรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทน
น้อยเกินสมควรก็เช่นเดียวกัน ไม่มีกรอบระยะเวลา และลักษณะแห่งการกระทาที่ชัดเ้นเดียวกับการ
ให้เปล่า และยังมีปัญหาที่ น่าพิ้ารณาต่อไปว่า ค่าตอบแทนน้อยเกินสมควรนั้ น ้าเป็นที่้ะต้องให้
คานิยามไว้หรือไม่ เนื่อง้ากเป็นปั้้ัยสาคัญที่เ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์้ะต้องนามาพิ้ารณาว่า
อย่างไรได้ค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร ทั้งนี้ ้ากการศึกษากฎหมายล้มละลายต่างประเทศแล้ว ไม่ได้
บัญญัตินิยามของ “ค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร” ว่ามีความหมายเช่นไร แต่ปล่อยให้เป็นดุลพินิ้ของ
ผู้ มี อ านา้พิ ้ ารณาเท่ านั้ น ซึ่ งหากสกั ด เอาใ้ความส าคั ญ ้ากค าพิ พ ากษาในเรื่อ งดั งกล่ าวแล้ ว
ศาลอังกฤษพิ้ารณา้ากราคาตลาดเป็นสาคัญ ส่วนกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาแม้
ศาล้ะมีความพยายามที่้ะหาความหมายของค่าตอบแทนที่น้อยกว่ามูลค่าที่เท่าเทียมกันตามสมควร
ก็ตาม แต่ก็ไม่มีหลักวิธีการคิดที่ชัดเ้น เช่นนี้ ผู้วิ้ัยเห็นว่ากฎหมายล้มละลายไทยก็ควรปล่อยให้เป็น
ดุลพินิ้ของเ้้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และศาลที่้ะพิ้ารณาว่าอย่างไร้ึง้ะเป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้รับ
ค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร เนื่อง้าก หากบัญญั ติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ชัดเ้น อา้เกิดความไม่
เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น ในกรณีที่ทรัพย์ดังกล่าว้าหน่าย ้่าย โอนยาก และลูกหนี้
้าเป็นต้องใช้เงินสดในขณะนั้น หรือลูกหนี้ยอมโอนทรัพย์สินเพื่อสร้างความนิยมให้แก่ธุรกิ้ของตน
เช่น การลดราคาสินค้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินตามปกติการค้าของตนนั้น กฎหมายล้มละลาย้ะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยว เนื่อง้าก หลักในการเพิกถอนการกระทาที่เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้มุ่งเน้นแต่เพียงการ
กระทาที่ “ผิดปกติ” เท่านั้น ดังนั้น ผู้วิ้ัย้ึงขอเสนอให้เพิ่มเติมข้อยกเว้นว่า แม้ว่าการโอนทรัพย์้ะ
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เข้าองค์ประกอบแห่งการเพิกถอนก็ตาม แต่หากการโอนนั้นเป็นไปตามปกติการค้าของลูกหนี้แล้วก็
ไม่ควร้ะไปเพิกถอนการดังกล่าวด้วย
อนึ่ง ้ากกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกามีกรณียกเว้นการที่ลูกหนี้บริ้าคเงิน
ให้แก่องค์กรศาสนาของตน แม้ว่า้ะทาภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนเริ่มกระบวนการล้มละลาย และ
ลูกหนี้ทาในขณะมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการบริ้าคดังกล่าวเป็นผลให้ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ตาม
แต่ ทั้ งนี้ หากบริ ้ าคไม่ เกิ น ร้ อยละ 15 ของรายได้ ในปี ที่ บ ริ้าคของลู ก หนี้ หรือ แม้ ก ารบริ้ าค
ดังกล่าว้ะเกิน้านวนที่กาหนดกฎหมายกาหนดไว้ แต่ถ้าเป็นการบริ้าคที่ลูกหนี้ทาเป็นกระ้าอยู่
แล้ว ทรัสตีก็ไม่อา้เพิกถอนการบริ้าคดังกล่าวได้ ตาม Section 548 (2) นั้น ไม่ควรนามาปรับใช้
กับกฎมายล้มละลายไทย เนื่อง้ากผู้วิ้ัยมองว่า โดยหลักแล้วผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีปัญหาทาง
การเงินย่อมไม่นาทรัพย์สินของตนไปใช้้่ายในทางที่ไม่เกิดประโยชน์แก่กองทรัพย์สินของตน หากมี
ข้อยกเว้นนี้ ลูกหนี้้ะใช้เป็นช่องทางหลบเลี่ยงไม่ให้เ้้าหนี้ได้รับชาระหนี้้ากทรัพย์สินของตนได้ และ
้ะเป็นการทาลายหลักการเพิกถอนการโอนทรัพย์สินที่เป็นการฉ้อฉลเ้้าหนี้อีกด้วย

บทที่ 11
สถานะบุคคลล้มละลาย
1. สภาพปัญหา
ภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและลูกหนี้ไม่สามารถประนอมหนี้กับบรรดา
เจ้าหนี้ในขั้นตอนการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายแล้ว ศาลจะมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้คนนั้นเป็น
บุคคลล้มละลายเสมอ และผลจากการที่ศาลมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย จะส่งผลให้ลูกหนี้ต้องตกอยู่
ในสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย และถูกจากัดสิทธิต่างๆหลายประการ เช่น การขาดคุณสมบัติเข้ารับ
ราชการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้าราชการพลเรือ น พ.ศ.2551 มาตรา 36 อี ก ทั้ งยั งเป็ น
ข้อจากัดที่ทาให้บุคคลที่เข้ารับราชการแล้ว ต่อมาถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายก็ต้องออก
จากราชการด้ว ย ซึ่งตามความเป็น จริงแล้ ว คุณ สมบั ติในการรับ ราชการในตาแหน่งต่างๆอาจไม่
เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนกระทั่งถูกฟ้องร้องให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายก็ได้ และ
การตกเป็ น บุ คคลล้ มละลายดังกล่ าวก็มิ ได้ทาให้ ความสามารถในการท างานของบุคคลนั้น ลดลง
แต่ อ ย่ างใด และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระจ าในต าแหน่ งของบุ ค คลดั งกล่ าวด้ ว ย
นอกจากนี้
กฎหมายปัจจุบันหลายฉบับได้นาเอาสาเหตุของการตกเป็นบุคคลล้มละลายเป็นข้อห้ามหรือข้อจากัด
ในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่ตาแหน่งต่ างๆด้วย เมื่อกฎหมายต่างๆกาหนดให้การตกเป็น
บุคคลล้มละลายเป็นเหตุให้ต้องออกจากราชการหรือพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ จึงทาให้บุคคลดังกล่าว
กลายเป็นผู้ว่างงาน และต้องหาอาชีพใหม่ แทนที่ บุคคลนั้นจะสามารถทางานเดิมต่อไปได้ และยัง คง
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อนาเข้าสู่กองทรัพย์สินในคดีล้มละลายเพื่อนาไปแบ่งเฉลี่ย
ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้ต่อไป ทาให้ ไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของลูกหนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยเร็ว อัน
เป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่ต้องการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อนามาแบ่งเฉลี่ยให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ และเปิดโอกาสให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ได้โดยเร็วและ
สามารถตั้งตัวใหม่ได้
นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันก็มีความซับซ้อนมาก การทาธุรกิจการค้าต่างๆย่อม
ต้องดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างยิ่ง แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะมีความพยายาม
ต่อการจัดการปั ญหาต่างๆทางธุรกิจสักเพียงใดก็ตาม ก็อาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นๆที่ทาให้เกิดปัญหา
ทางธุรกิจ ของตนขึ้น มาได้ และปั ญ หาต่างๆดังกล่ าวอาจส่ งผลต่อสถานะทางการเงิน และปั ญ หา
สภาพคล่องของธุรกิจได้ ดังนั้น การมีห นี้สินล้นพ้นตัวของบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจก็ ไม่ได้แสดงว่า
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บุ ค คลดังกล่ าวไม่ มีค วามรู้ ความสามารถทางธุรกิจแต่ อย่างใด และยิ่ งไปกว่านั้ น บุ คคลที่ ป ระสบ
ความสาเร็จทางธุรกิจจานวนมาก ก็เคยประสบปัญหาทางธุรกิจมาก่อน
เมื่ อ พิ จ ารณ าจากความหมายของค าว่ า “ล้ ม ละลาย” (Bankruptcy) แล้ ว ค าว่ า
“Bankruptcy” มาจากคาว่า “banca rupta” ซึ่งเป็นคาที่ใช้ในยุคกลางในรัฐอิตาลี หมายถึง บุคคล
ที่เป็นพ่อค้าหรือผู้ซึ่งทาธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา ไม่ชาระหนี้และหลบหนีไปกับทรัพย์สินของ
บรรดาเจ้าหนี้1 ก่อนหน้าที่จะมีมาตรการในการรวบรวมหนี้สินและทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น เจ้าหนี้
ทั้งหลายจะฟ้องลูกหนี้ทั้งต่อทรัพย์สินของลูกหนี้และต่อตัวลูกหนี้เอง โดยบรรดาเจ้าหนี้เลือกที่จะยึด
ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือจับกุมลูกหนี้ และจาคุกลูกหนี้จนกว่าลูกหนี้จะชาระหนี้นั้นก็ได้
กฎหมายล้มละลายมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยโรมัน โดยในยุคโรมันลูกหนี้ต้องผูกพันต่อ
สัญญาด้วยชีวิตและร่างกาย ถ้าหากลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือไม่สามารถรักษาข้อผูกพันอัน
ถือเป็นเกียรติยศไว้ได้ ลูกหนี้ก็จะถูกประหารชีวิต ถูกนามาเป็นทาส ถูกจาคุก หรือแม้กระทั่งถูกขับไล่
แต่ในระยะเวลาต่อมามาตรการรุนแรงเหล่านี้ได้ถูกยกเลิกไป 2 เมื่อเศรษฐกิจการค้าพัฒนามากขึ้น
กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาและระบบเศรษฐกิจก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วย การผิดนัดชาระหนี้ซึ่งแต่เดิมนั้นอาจ
ต้องถูกประหารชีวิตหรือตกเป็นทาส ก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการที่มุ่งประสงค์ไปที่ทรัพย์สินของลูกหนี้
แทนที่ตัวลูกหนี้เอง
กระบวนการล้มละลายในระยะแรกมีวัตถุประสงค์เพื่ อการแก้ไขปัญหาการไม่เป็นธรรมและ
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ เพราะหาก
บังคับชาระหนี้ตามกฎหมายแพ่งปกติ เจ้าหนี้ที่ได้รับชาระหนี้จนเต็มจานวนจากลูกหนี้ที่มีทรัพย์สิน
ไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมด ย่อมเป็นเหตุให้เจ้าหนี้อื่นๆไม่ได้รับชาระหนี้ กฎหมาย
ล้มละลายจึงมีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะทาให้มั่นใจได้ว่าบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้จะได้รับ
การปฏิ บั ติ อ ย่ างเป็ น ธรรม แต่ มิ ได้ ห มายความว่าจะต้ อ งได้ รับ ช าระหนี้ เท่ าเที ยมกั น การได้ รั บ
ชาระหนี้จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนแห่งหนี้ที่ลูกหนี้เป็นอยู่ด้วย ฉะนั้น เจ้าหนี้กลุ่มหนึ่งอาจได้รับชาระหนี้
มากกว่าเจ้าหนี้อีกกลุ่มหนึ่งได้3
การพิจารณาถึงการกาหนดสถานะบุคคลล้มละลาย มีความจาเป็นต้องศึกษาถึง วิวัฒนาการ
ของการก าหนดสถานะบุ ค คลล้ ม ละลาย ซึ่ ง มี ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยาวนาน มี ก ารคลี่ ค ลาย
แนวความคิดของการกาหนดสถานะบุคคลล้มละลาย ซึ่งจะทาให้เห็นถึงแนวทางการกาหนดสถานะ
บุคคลล้มละลายต่อไปได้ โดยมีข้อควรพิจารณา ดังนี้

1

Fiona Tolmie, Introduction to Corporate and Personal Insolvency Law, (London : Sweet &
Maxwell.1998), p.35.
2 J.H. Dalhuisen, Composition in Bankruptcy, (A.W. Sijhoff Leyden, 1968), p.6.
3 David T. Stanley and Marjorie Girtlt, Bankruptcy problem, Process, Reform, (Washington D.C. : The
Brookings Institution., 1971), p.9.
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ตามแนวความคิดเดิม ยึดถือหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ กล่าวคือ ผู้ใดเป็นหนี้ก็ต้อง
ชาระหนี้ให้ครบถ้วน เมื่อชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินได้ไม่ครบถ้วน ก็ต้องขายตัวเอง ภรรยา และบุตร เพื่อ
ชาระหนี้ด้วยจนกว่าจะครบถ้วน ทฤษฎีนี้เป็นไปตามหลักศาสนา
แต่หากทรัพย์ที่มีอยู่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ครบทั้งหมด จึงเกิดปัญหาว่ามีเจ้าหนี้เพียงบางคน
ที่ได้รับชาระหนี้ได้ครบถ้วน ส่วนเจ้าหนี้อื่นได้รับชาระหนี้ไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างบรรดาเจ้ าหนี้ จึ งเกิดแนวคิดที่ ต้องมีการแบ่ งทรัพย์ สิ นของลู กหนี้ ให้ เจ้าหนี้ทุ กคนได้รั บ
เท่าเทียมกัน จึงเกิดหลักการ “แบ่งเฉลี่ยหนี้ให้เจ้าหนี้ทุกคน” ตามหลัก pari-passu principal แต่ก็
ต้องมีการแบ่งเฉลี่ยทรั พย์สินของลูกหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทุกคนให้ได้รับส่วนแบ่งโดยเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ดีลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับผิดชดใช้หนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทุกคนจนกว่าบรรดาเจ้าหนี้จะได้รับ
ชาระหนี้ครบถ้วน
ยุคปลายยุคกลาง เป็นช่วงของการต่อต้านศาสนา เกิดทฤษฎีเหตุผลนิยม (Rationalism) ขึ้น
โดยมีแนวคิดว่าคนเป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ความรู้ของบุคคลเกิดมาจากบุคคลผู้นั้นโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละ
บุคคลมีตรรกะของตนเองโดยเฉพาะ ความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้า ส่งผลให้เกิดหลักปรัชญาหนึ่ง
เกิดขึ้น เรียกว่า หลักปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) โดย Jeramy Bentum กล่าวว่า
ทุกคนเวลาที่จะทาอะไรขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง ในสมองของคนจะไตร่ตรองผลดีผลเสียตลอดเวลา ทุกคน
จะพิจารณาผลดีผลเสีย เมื่อไหร่ก็ตามที่ มีทั้งผลดีและผลเสีย คนก็จะชั่งน้าหนักว่าอะไรได้อะไรเสีย
แล้วคนก็จะเลือกทาในส่วนที่ได้ การบัญญัติกฎหมายต้องบัญญั ติให้มีผลเสียหรือผลร้ายมากกว่าผลดี
ถ้าไม่ อยากให้ คนทาอะไร ก็กาหนดตาชั่งในทางผลร้ายให้ มีม ากกว่า เพราะคนจะท าในสิ่ งที่ เป็ น
ประโยชน์มากกว่า แนวความคิดนี้ส่งผลต่อการบัญญัติกฎหมายหลายเรื่องรวมทั้งกฎหมายล้มละลาย
ในสมัยนั้น ที่กาหนดให้บุคคลที่เป็นหนี้ซึ่งไม่สามารถชาระหนี้ได้ต้องรับผิดรุนแรง และกาหนดผลร้าย
ในเรื่องสถานะเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น จึงกาหนดให้มีมาตรการประจาน เพื่อให้สังคมใช้
ความระมัดระวังในการค้าขายกับบุคคลนี้ จึงกาหนดสถานะของบุคคลขึ้นให้มีสิทธิด้อยกว่าสามัญชน
โดยทั่วไป
เหตุที่มีการกาหนดสถานะของบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) กาหนดสถานะของบุคคลเพื่อให้บุคคลอื่นทราบและใช้ความระมัดระวังในการติดต่อ
ค้าขายกับบุคคลดังกล่าว
(2) ป้องปรามบุคคลดังกล่าวให้จัดการทรัพย์สินด้วยความรอบคอบระมัดระวัง อย่าให้เกิด
ภาระแก่สังคม
ดังนั้น กฎหมายล้มละลายจึงเป็นการกาหนด “สถานะ” (Status) ของบุคคล ในกรณีที่ไม่
สามารถชาระหนี้ได้ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ต่อมามีวิวัฒนาการจากกฎหมายพาณิชย์ อันเนื่องมาจากการค้าที่เริ่มเจริญเติบโตขึ้น พ่อค้า
ที่ทาธุรกิจแล้วเกิดประสบปัญหาทางธุรกิจ จนมีหนี้สินล้นพ้นตัวทาให้ถูกฟ้องร้องจนตกเป็นบุคคล
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ล้มละลาย ทาให้ไม่สามารถค้าขายได้อีก จึงเห็นว่าบุคคลที่ล้มละลายอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย เกิดจาก
เคราะห์กรรม แนวคิดจึงเปลี่ยนแปลงไปในทางให้อภัยมากกว่าลงโทษ จึงเริ่มมีแนวความคิดว่าภาย
หลั งจากที่ลู กหนี้ มีห นี้ สิน ล้ น พ้นตัว ก็ให้มีการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และชาระหนี้ คืนให้ แก่
บรรดาเจ้าหนี้ตามหลักสัดส่วน และพิจารณาต่อไปว่าเป็นลูกหนี้เป็นพ่อค้า (Trader) หรือบุคคลทั่วไป
(Non-trader) ถ้าลูกหนี้เป็นบุคคลทั่วไป (Non-trader) ก็ต้องให้มีการพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคล
ล้มละลายซึ่งมีผ ลกระทบต่อสถานะของบุคคล และลูกหนี้ไม่มีโอกาสหลุ ดพ้นจากการเป็นบุคคล
ล้มละลาย แต่ หากลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายเป็นพ่อค้าก็ควรที่จะให้มีการปลดจากล้มละลาย
เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ต่อมาตามกฎหมายอังกฤษจึงได้มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยมองว่าไม่ว่าลูกหนี้จะเป็นพ่อค้าหรือ
บุคคลทั่วไปก็เป็นบุคคลธรรมดา และมีการรวมกระบวนการที่แยกระหว่างศาลแพ่งซึ่งพิจารณาคดี
สาหรับบุคคลทั่วไป และศาลพาณิชย์ซึ่งพิจารณาคดีสาหรับพ่อค้าให้อยู่ในกระบวนการเดียวกัน และ
มีการพิจารณาให้ลูกหนี้ทั้งที่เป็นพ่อค้าและลูกหนี้บุคคลทั่วไปมีโอกาสได้เริ่มต้นชี วิตใหม่ด้วยการปลด
จากล้ ม ละลาย โดยการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายขึ้ น มาใหม่ ซึ่ งก็ คื อ Bankruptcy Act 1914 ซึ่ ง มี ก าร
คลี่คลายความเคร่งครัดตามแนวคิดเดิม โดยการนาเอากระบวนการล้มละลายมาเป็นเครื่องมือที่จะ
ปลดปล่อยลูกหนี้ที่สุจริตแต่โชคไม่ดี ลูกหนี้ผู้ซึ่งตัดสินใจผิดพลาดทาให้มีหนี้ ซึ่งไม่สามารถชาระหนี้ได้
โดยกฎหมายล้มละลายเริ่มมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปลดลูกหนี้จากล้มละลาย มีการไต่สวนบุคคล
ล้มละลายและบัญชีของบุคคลล้มละลาย เพื่อสืบสวนถึงวิธีการในการจัดการทรัพย์สินในช่วงเวลา
ก่อนที่จะกลายมาเป็นบุคคลล้มละลาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการไต่สวนว่ ามีหลักฐานการประพฤติ
มิชอบของลูกหนี้หรือไม่
ทั้งนี้ก่อนปี ค.ศ.1985 การล้มละลายของประเทศอังกฤษมีแต่เฉพาะบุคคลธรรมดา เพราะ
กฎหมายล้มละลายเป็นเรื่องการกาหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคล ส่วนลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล
เช่ น บริ ษั ท เมื่ อ มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว ศาลก็ จ ะมี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ แ ละรวบรวมทรัพ ย์ สิ น กั บ น า
ทรัพย์สินมาแบ่งให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ก็เป็นการเพียงพอ โดยสภาพบุคคลของบริษัทย่อมสิ้นสุดลงด้วย
การชาระบัญชี ไม่จาเป็นต้องมีคาพิพากษาให้ล้มละลายแต่อย่างใด จนกระทั่งถึงปี ค.ศ.1985 จึงมี
การนาเอากระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลมารวมกันแล้ว โดยการบัญญั ติ
กฎหมายขึ้นมาใหม่เป็น Insolvency Act 1985
ในยุคต่อมาเมื่อเศรษฐกิจเริ่มเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ก็เริ่มมีแนวคิดว่าแม้กฎหมายล้มละลาย
จะคุ้มครองเจ้าหนี้และให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ แต่การล้มละลายบางครั้งก็ยังสร้างผลกระทบต่อสังคม
ด้วย เพราะกรณีที่ลูกหนี้รายใดตกเป็นบุคคลล้มละลาย ก็จะส่งผลให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ไม่ครบถ้วน
และหากเจ้าหนี้นั้นมีลูกหนี้หลายราย และลูกหนี้หลายรายดังกล่าวนั้น ต่างตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ย่อมทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ไม่ครบถ้วน และส่งผลให้เจ้าหนี้นั้นอาจตกเป็ นบุคคลล้มละลายต่อไป
ก็ได้ สภาพการณ์เช่นนี้จึงเป็นเหมือนโดมิโนที่มีการล้มทับกันต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อป้องกันสังคม
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มิให้เกิดสภาพการณ์เช่นนี้ จึงได้เกิดมีแนวคิดใหม่ในกฎหมายล้มละลายว่าแทนที่จะให้บุคคลต้อง
ล้มละลาย ก็ให้ใช้มาตรการเพื่อเสริมสร้างให้บุคคลนั้นสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ แนวคิดเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูกิจการจึงได้เกิดมีขึ้น4

2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพิพากษา
ให้บุคคลล้มละลายไว้ในหมวดที่ 1 ส่วนที่ 7 คาพิพากษาให้ล้มละลาย ดังนี้
ม าต รา 6 1 “ เมื่ อ ศ าล ได้ มี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ข อ งลู ก ห นี้ เด็ ด ข าด แ ล้ ว แ ล ะ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่า เจ้าหนี้ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้
เลื่อนไป ขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ดี หรือไม่ลงมติประการใดก็ดี หรือไม่ มีเจ้าหนี้ไป
ประชุมก็ดี หรือการประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบก็ดี ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคาพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและในหนั งสือพิมพ์
รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในคาโฆษณาให้ระบุชื่อ ตาบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้และวันที่ศาลได้มี
คาพิพากษา”
มาตรา 62 “การล้มละลายของลูกหนี้เริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์”
เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาดแล้ ว และลู ก หนี้ ไม่ ส ามารถขอประนอมหนี้ ก่ อ น
ล้มละลายได้สาเร็จ กฎหมายกาหนดให้ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายทุกราย โดยมิได้มีการ
แบ่งแยกว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะเหตุใด
แต่เดิมนั้นระบบล้มละลายจะเริ่มต้นจากการที่ผู้นาชุมชน หรือผู้อาวุโสของหมู่บ้านออกคาสั่ง
ยึดทรัพย์มาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเป็นธรรม ธรรมชาติของเจ้าหนี้คือการติดตามทวงหนี้สิน
ส่วนธรรมชาติของลูกหนี้คือการพยายามหาทางหลุดจากหนี้สิน แนวคิดที่ต่างกันของทั้งสองฝ่ายนี้
เป็นรากฐานของกฎหมายล้มละลาย โดยการติดตามหนี้สินเป็นหลักเบื้องต้นของระบบล้มละลายที่
กาหนดให้มีการเก็บรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และให้นามาจัดสรรแบ่งปันด้วยความเป็นธรรมให้แก่
บรรดาเจ้าหนี้ ส่วนการหลุดพ้นจากหนี้สินตามระบบล้มละลายได้พัฒนาจากการลงโทษลูกหนี้อย่าง
รุนแรงมาสู่การให้อภัย ระบบล้มละลายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันจึงแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก
เพราะในอดีตระบบล้มละลายมีรูปแบบในการมุ่งที่จะลงโทษลูกหนี้ยิ่งกว่าการให้อภัย5
ประเทศไทยมีวิวัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายมาอย่างยาวนานดังที่กล่าวไว้
แล้วในบทที่ 2 โดยในอดีตกฎหมายล้มละลายมุ่งที่จะบังคับเอากับลูกหนี้เป็นสาคัญ โดยมีวิธีการ
4

รายงานฉบับสมบูรณ์, “บทบาทของกฎหมายล้มละลายและศาลล้มละลายต่อระบบเศรษฐกิจไทย”, เสนอศาลล้มละลาย

กลาง, น.25.
5

สุกัญญา ประดิษฐ์วิทยา, “ข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณี
การประกอบอาชีพรับราชการ”, (สารนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น.21.
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บังคับลูกหนี้อย่างรุนแรง ต่อมาก็มีการคลี่คลายมากขึ้น โดยมุ่งหมายให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสในการตั้งตัว
ใหม่ได้
ในยุคกฎหมายลักษณะกู้หนี้ ได้กาหนดวิธีปฏิบัติในการติดตามทวงหนี้ของลูกหนี้ไว้รุนแรง
กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ที่ถูกฟ้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว ให้ลูกหนี้ผัดใช้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งแรก 3 วัน ครั้งที่
สอง 5 วัน ครั้งที่สาม 7 วัน รวมทั้งสิ้น 15 วัน ถ้าภายในกาหนดลูกหนี้ยังหาเงินมาชาระหนี้ไม่ได้
ลูกหนี้จะต้องถูกจาใส่ขื่อแช่น้า 3 วัน ตากแดด 3 วัน เร่งเอาเงิน เมื่อเร่งตามวิธีนี้ยังไม่ได้ ให้ยึดลูกเต้า
ข้าคน และทรัพย์ สิ น อื่น ๆของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดเอาเงินใช้ห นี้จนครบ และหากวิธีนี้ยังไม่
สามารถชาระหนี้ได้ครบ ก็ให้เอาตัวลูกหนี้ออกขายทอดตลาด ได้เงินเท่าใดให้เอาแบ่งเฉลี่ยใช้หนี้แก่
เจ้าหนี้ตามส่วนมากน้อยโดยให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้สองส่วน เจ้าหนี้อื่นๆได้คนละส่วนเดียว ถ้ายัง
ขาดเงินอีกเท่าใดก็ให้เป็นพับแก่เจ้าหนี้จะไปเรียกร้องเอาเงินจากลูกหนี้อีกไม่ได้ แม้เขาจะมีทรัพย์สิน
เพิ่ ม ขึ้ น ในภายหลั ง แต่ ต่ อ มาใน ร.ศ.110 ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายลั ก ษณะกู้ ห นี้ ยื ม สิ น
เนื่องจากเห็นว่าการค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้น จึงเป็นการสมควรที่จะช่วยเหลือบุคคลที่เคราะห์ร้ายทา
การค้าขายขาดทุนโดยไม่ได้ฉ้อฉลผู้ใด เพื่อมิให้มีการใช้อานาจเร่งรัดเอาหนี้สินอย่างโหดร้ายตาม
วิธีการในกฎหมายฉบับ เดิม จึงได้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม และบัญ ญัติถึงวิธีการล้ มละลาย
ขึ้นมาใหม่แทน ซึ่งในกฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้ มีการกาหนดให้บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่เป็นนิ ติบุคคล
ซึ่งรู้ตัวว่ามีห นี้สิ น ล้น พ้น ตัว มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งให้ ตนเป็นบุคคลล้ มละลายได้ เพื่อให้ มีการตั้ง
เจ้าพนักงานรวบรวมทรัพย์สินและทาบัญชีกาไรขาดทุน ซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานรวบรวมทรัพย์สินของ
ผู้ร้องขอล้มละลายได้เท่าใดแล้ว ให้เฉลี่ยให้เจ้าหนี้ทั้งปวงตามส่วนมากและน้อย เมื่อได้เอาทรัพย์สิน
ของผู้ร้องแบ่งใช้เจ้าหนี้ไปจนสิ้นเชิงแล้ว ให้ศาลพิพากษาว่าผู้นั้นล้มละลายใช้หนี้สินเสร็จไปแล้ว6
ต่อมาในยุคพระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 และพระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.130 ได้มี
การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามแบบอารยประเทศมากยิ่งขึ้นโดยในยุคพระราชบัญญัติล้มละลาย
ร.ศ.127 ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ บ ทวิเคราะห์ ศั พ ท์ ค าว่า “ล้ ม ละลาย” เป็ น ครั้ งแรก โดยบั ญ ญั ติ ไว้ ว่ า
หมายถึง ภาวะแห่งการที่ไม่สามารถชาระหนี้สินทั้งหลายได้ และผู้ล้มละลายคือผู้ที่ศาลสั่งว่าอยู่ใน
ภาวะเช่นนี้ และได้มีการกาหนดจานวนหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้ ยอมให้ลูกหนี้
แสดงหลักฐานประกอบคาต่อสู้ของตนว่าสามารถชาระหนี้ได้ ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ทั้งหมด
ก็ให้ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ ล้มละลาย และเมื่อลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ให้ ศาลบังคับให้
ลู กหนี้ ส่ งบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และเอกสารส าคัญ แก่เจ้าพนั กงาน และให้ ท าค าชี้ แจงเกี่ ยวกั บ
ทรัพย์สิน ต่อมาในยุคพระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.130 ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้โอกาส
ลูกหนี้ ที่สุ จ ริตขอปลดจากการล้ มละลาย เพิ่มเติมบทบัญ ญั ติในเรื่องการประนอมหนี้เพื่ อเลิ กคดี

6

เสนอ บุญเกียรติ, คาบรรยาย วิชากฎหมายล้มละลาย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร, 2514),น.2-3.
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ล้มละลาย กาหนดอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ วางระเบียบวิธีการจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ รวมทั้งกาหนดบทลงโทษลูกหนี้ที่ทุจริต7
กฎหมายล้มละลายในยุคปัจจุบันได้มีการคลี่คลายจากการบังคับเอากับตัวลูกหนี้โดยตรง
มาเป็ น การให้ โอกาสแก่ลู กหนี้ ที่สุ จริตได้มีโอกาสตั้งตัว ใหม่ได้ โดยได้รับ อิท ธิพลมาจากกฎหมาย
ล้มละลายของของประเทศอังกฤษ กล่าวคือได้มีการนา Bankruptcy Act 1914 มาเป็นต้นร่างของ
การร่างกฎหมายล้มละลายของไทย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยต่อมามี
การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการยกเลิ กการล้ มละลาย และปลดจากล้ มละลาย อันเป็ นการผ่ อนคลาย
สถานะของบุคคลล้มละลายให้สามารถหลุดพ้นจากสถานะบุคคลล้มละลายได้เมื่อศาลพิพากษาให้
ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วสามปี รวมทั้งได้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ซึ่งใช้บังคับกับลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลโดยเฉพาะในกรณีที่กิจการของลูกหนี้เป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มี
อิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อันเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดครั้งใหญ่เกี่ยวกับกฎหมาย
ล้มละลายของไทย โดยมีแนวความคิดว่าการล้มละลายไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไป การพยายามดารง
ให้กิจการของลูกหนี้ดาเนินต่อไปได้นั้นย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อ ลูกจ้าง สังคม ธุรกิจ และสาธารณชน
ทั่วไปมากกว่า แนวคิดในการฟื้นฟูกิจการจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งของเจ้าหนี้ในเรื่องการเพิ่มมูลค่า
กองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อเจ้าหนี้จะได้รับส่วนแบ่งในกองทรัพย์สินที่เพิ่มมากขึ้น และลูกหนี้ในเรื่อง
ที่ไม่ต้องล้มละลายและสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ รวมถึงลูกจ้างและพนักงานของลูกหนี้ที่จะไม่
ต้องถูกเลิกจ้างเพราะกิจการล้มละลาย
ทั้งนี้ การมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายของประเทศไทยได้ถูกกาหนดไว้ใน
กฎหมายล้มละลายทุกยุคทุกสมัย โดยการกาหนดให้ลูกหนี้ต้องตกอยู่ในสถานะบุคคลล้มละลายใน
สมัยก่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง เนื่องจากในสมัยก่อนนั้น การมีหนี้สินแล้วไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ถือเป็นความผิด และการลงโทษในสมัยก่อนมีบทลงโทษที่รุนแรงนอกจากการบังคับเอา
กับทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว ยังสามารถบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายของลูกหนี้ รวมถึ งลูกเมียของลูกหนี้ก็
ต้องถูกบังคับชาระหนี้ด้วย ต่อมาแม้แนวคิดในการลงโทษลูกหนี้จะลดลง แต่เพื่อ มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง
แก่ บุ ค คลอื่ น จึ งได้ ก าหนดสถานะของบุ ค คลล้ ม ละลายขึ้ น มา ดั งจะเห็ น ได้ จ ากการที่ ก าหนดว่ า
“เมื่อเจ้าพนักงานรวบรวมทรัพย์สินของผู้ร้องขอล้มละลายได้เท่าใดแล้ว ให้เฉลี่ยให้เจ้าหนี้ทั้งปวงตาม
ส่วนมากและน้อย เมื่อได้เอาทรัพย์สินของผู้ร้องแบ่งใช้เจ้าหนี้ไปจนสิ้นเชิงแล้ว ให้ศาลพิพากษาว่าผู้
นั้น ล้มละลายใช้ห นี้ สิน เสร็จ ไปแล้ว ” คาว่า “ล้มละลาย” ในสมัยนั้น จึงหมายถึง การล้มหนี้ห รือ
ละลายหนี้สินที่มีอยู่ไป แต่เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลล้มละลาย
และบุ คคลทั่ วไปได้ จึ งได้ กาหนดสถานะบุ ค คลล้ มละลายขึ้น โดยให้ ศาลพิ พ ากษาว่าเป็ น บุ ค คล
ล้มละลาย แต่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 ได้กาหนดให้ลูกหนี้ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้

7

ปรีชา พาณิชวงศ์, คาอธิบายกฎหมายล้มละลาย, (กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2546), น.11-12.
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ทั้งหมดก็ให้ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ล้ม ละลาย แล้วจึงค่อยนาทรัพย์สินของลูกหนี้ออกจาหน่ายจ่ายแจก
ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้ต่อไป
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ศาลจะไม่พิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคล
ล้มละลายตั้งแต่ต้น แต่จะมีขั้น ตอนการให้ ศาลมีคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งหมดไว้ก่อน ใน
ขณะเดีย วกัน ก็ได้มีการเปิ ดโอกาสให้ ลู กหนี้ ขอประนอมหนี้กับ เจ้าหนี้ หากการประนอมหนี้ เป็ น
ผลสาเร็จ ลูกหนี้ก็จะไม่ถูกพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย แต่หากลูกหนี้ไม่ขอประนอมหนี้ หรือ
ขอประนอมหนี้แล้วแต่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบด้วย ลูกหนี้ก็จะถูกพิพากษาให้ ล้มละลาย เมื่อ
ลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว การแบ่งเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จะเริ่มขึ้น การคง
สถานะบุ คคลล้มละลายของลูกหนี้จะดาเนินอยู่ต่อไปตลอดเวลาที่ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้ก็แต่โดยคาสั่งของศาล ในกรณีของการขอปลดจาก
ล้มละลาย หรือการขอให้ยกเลิกการล้มละลาย หรือจะเป็นไปตามหลักการใหม่ที่ให้ลูกหนี้หลุดพ้น
จากการล้มละลายโดยอัตโนมัติ8
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่า กฎหมายล้ มละลายของไทยในปั จจุบันมีขั้นตอนส าคัญ ก่อนที่จะมีคา
พิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย อันอาจแบ่งออกได้ออกเป็น 2 ขั้นตอน กล่าวคือ
(1) คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมีขึ้นมาเพื่อต้องการมิให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลง
การที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะความสามารถในการจัดการทรัพย์สินไม่ดี จึงทาให้เกิดหนี้ หาก
ปล่อยให้ลูกหนี้จัดการทรัพย์สินต่อไป อาจทาให้กองทรัพย์สินลดน้อยถอยลง จึงต้องตั้งคนกลางเข้า
มาดูแล คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้ที่สามารถ
ขอรับชาระหนี้ได้ ต้องมายื่นคาขอรับชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด อันเป็นขั้นตอน
การรวบรวมหนี้ สิ น ให้ เป็ น ที่ ยุ ติ ว่ า เจ้ า หนี้ มี ทั้ ง สิ้ น กี่ ร าย และมี ห นี้ อ ยู่ เป็ น จ านวนเท่ า ใด ทั้ ง นี้
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมิได้มีผลต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่เป็นเพียงการถ่ายโอน
อานาจในการควบคุมทรัพย์สินของลูกหนี้ไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น
เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีอานาจจัดการ
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย ว 9 โดยเจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ มี อ านาจในการจั ด การและ
จาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระทาการที่จาเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่ ให้เสร็จสิ้นไป
เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น
ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ นอกจากนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีอานาจเข้าว่าคดีแพ่งทั้ งปวงอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งค้าง
8

สุธีร์ ศุภนิตย์, หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สานักพิมพ์วิญญู
ชน จากัด, 2543), น.23-24.
9 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22.
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พิ จ ารณาอยู่ ในศาลในขณะที่ มี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ส่ ว นลู ก หนี้ มี ห น้ าที่ คื อ ต้ อ งส่ งมอบทรัพ ย์ สิ น
ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารอันเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของตนซึ่งอยู่ในความครอบครอง
ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทั้งสิ้น และห้ามกระทาการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน
เว้นแต่จะได้กระทาตามคาสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์
หรือที่ประชุมเจ้าหนี้
เพื่อมิให้ ลูกหนี้ ทาความเสียหายแก่เจ้าหนี้ หรือสาธารณชนได้ต่อไป กฎหมายจึงบัญ ญั ติ
จากัดสิทธิลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว โดยผลของคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ต่อความสามารถของ
ลูกหนี้มีดังต่อไปนี้ คือ
(1) ลูกหนี้ไม่มีอานาจกระทาการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือธุรกิจของตน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบหรือปฏิบัติตามคาสั่งของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุม
เจ้าหนี้10
(2) ลู กหนี้ไม่มีอานาจฟ้องร้องต่อสู้คดีหรือดาเนินคดีทางศาล รวมทั้งการประนีประนอม
ยอมความ 11 แต่ มี ข้อ จ ากั ดเพี ย งแค่ เฉพาะในคดี แ พ่ งที่ เกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิ น ของลู กหนี้ เท่ านั้ น ที่ เจ้ า
พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เป็ น ผู้ ก ระท าการแทน หากเป็ น คดี อ าญาลู ก หนี้ มี อ านาจด าเนิ น การเอง
เช่นเดียวกับก่อนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
(3) ลู ก หนี้ ถู ก จ ากั ด เสรี ภ าพในการเดิ น ทาง โดยลู ก หนี้ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางออกนอก
ราชอาณาจักรได้ เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนัง งานพิทักษ์ทรัพย์จะอนุญาต รวมทั้งกรณีที่ลูกหนี้จะย้าย
ภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่นก็ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบถึงที่อยู่ใหม่ด้วย12
(4) ลูกหนี้จะต้องไปในการประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้งและตอบคาถามเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สิน
หรือหุ้นส่วนของตน และจะต้องกระทาการอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน หรือการแบ่งทรัพย์สิน
ในระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลายตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่ง หรือตามคาสั่งศาลแล้วแต่กรณี13
(5) ลูกหนี้ถูกจากัดสิทธิในการใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ โดยลูกหนี้จะต้องขอให้ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์กาหนดจานวนเงินเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป โดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้อนุญาตให้ลูกหนี้จ่ายจากเงินที่ลูกหนี้ได้มาในระหว่างล้มละลาย และ
ลูกหนี้ต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือนั้น ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์กาหนดพร้อมด้วยบัญชีรับจ่าย14
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พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 24.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 และมาตรา 25.
12 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 67(3).
13 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 64.
14 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 67(1).
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(6) ลูกหนี้ถูกจากัดสิทธิในการได้รับทรัพย์สิน เมื่อลูกหนี้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินอย่างใด ลูกหนี้
จะต้องรายงานเป็ น หนั งสื อให้ เจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ท ราบ และต้องส่ งบั ญ ชีรับ จ่ายเสนอต่ อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกหกเดือน15
(7) ลูกหนี้ไม่มีสิทธิรับสินเชื่อจากผู้อื่น โดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตนถูกพิ ทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลาย16
สาหรับทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว บรรดาทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ย่อมตกไปอยู่ในอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นับตั้งแต่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่ง
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่ าวถือเสมือนว่า เป็นหมายของศาลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจ
เข้ายึดดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารของลูกหนี้ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
ลูกหนี้ หรือของผู้ อื่น อัน อาจน ามาแบ่งได้ในคดีล้ มละลาย กล่าวคือ เมื่อศาลมีคาสั่ งพิทักษ์ทรัพ ย์
ลูกหนี้ และแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบตามมาตรา 159 แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็มี
อานาจดาเนินการโดยทันทีในการยึดและเข้าครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ และเมื่อลูกหนี้ทราบ
ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ แล้ ว ลู ก หนี้ มี ห น้ าที่ ต้ อ งส่ งมอบทรัพ ย์ สิ น ดวงตรา สมุ ด บั ญ ชี เอกสารต่ างๆ
อันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินและธุรกิจของลูกหนี้ ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และลูกหนี้มีหน้าที่ต้องทา
คาชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจของตนและทรัพย์สินของตนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งลูกหนี้ต้องไป
ประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้งเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินหรือหุ้นส่วนของตน การพิทักษ์ทรัพย์นี้
แม้ทรัพย์สินที่จะตกได้แก่ลูกหนี้ภายหลังศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องแสดง
รายละเอียดถึงการได้ทรัพย์สินนั้นมาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกระยะ 6 เดือน ในระหว่างที่
ลูกหนี้ยังไม่ได้ปลดจากล้มละลาย เพื่อมิให้ลูกหนี้เดือดร้อนในการครองชีพ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
มีอานาจกาหนดจานวนเงินให้ ใช้จ่ายเพื่อเลี้ ยงชีพลูกหนี้และครอบครัวตามฐานานุรูปได้ ส่วนเงิน
นอกเหนือไปจากจานวนนั้น ลูกหนี้ต้องส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
(2) คาพิพากษาให้บุคคลล้มละลาย
การล้มละลายเป็นสถานะทางกฎหมายของบุค คลธรรมดาซึ่งถูกศาลมีคาพิพากษาให้ตกเป็น
บุคคลล้มละลาย เนื่องจากไม่สามารถชาระหนี้ได้ โดยคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคลล้มละลายนี้
เป็นการประกาศว่าลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการ
จัดการทรัพย์สิ น ของตน และทรัพย์สิ นนั้นจะต้องถูกเก็บรวบรวมเพื่ อประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลายของลูกหนี้เท่านั้น การล้มละลายจึงต่างจากการมีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งมีความหมายเพียงว่า
ลูกหนี้นั้นมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน สภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงเป็นเพียงแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้น
ข้อนี้ทาให้เห็นได้ว่ า บุ คคลที่เป็น ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่จาเป็นต้องเป็นบุคคลล้ มละลาย แต่บุคคล
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พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 67(2).
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 165(1).
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ไม่อาจเป็นบุคคลล้มละลายได้โดยปราศจากสภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้นสถานะทางทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ซึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวกับสถานะของบุคคลล้มละลายจึงมีสถานะที่แตกต่างกัน
หลักเกณฑ์การมีคาพิพากษาให้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
ต้องปรากฏก่อนว่าศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้แล้วเท่านั้น ตามความในมาตรา 14 และ
มาตรา 61 โดยคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นคาสั่งชี้ขาดคดี ซึ่งศาลได้พิจารณาให้ได้ความจริงตาม
มาตรา 9 (กรณีเจ้าหนี้ โดยทั่วไป) หรือมาตรา 10 (กรณีเจ้าหนี้มีประกัน) แล้วจึงจะมีคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด แต่หากไม่ได้ความจริง หรือลูกหนี้พิสูจน์ได้ว่าอาจชาระหนี้ได้ทั้งหมด หรือมีเหตุอื่นที่
ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ให้ศาลพิพากษายกฟ้อง นอกจากนี้หากมีคาสั่งพิทักษ์ท รัพย์เด็ดขาดแล้ว
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกแล้ว และที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติขอศาลให้
พิ พ ากษาให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลาย หรื อไม่ มี เจ้าหนี้ ไปประชุ ม หรือ เจ้ าหนี้ ไม่ เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ การขอ
ประนอมหนี้ของลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ไม่ลงมติประการใด ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย เพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
ประกอบกับกรณีตามมาตรา 60 ซึ่งหากศาลมีการยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ศาลจะต้อง
พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของลูกหนี้ไม่
ส าเร็ จ หรือ ในการประชุ มเจ้ าหนี้ ครั้งแรกนั้ นไม่มี เจ้าหนี้ ไปประชุ ม หรือที่ ประชุมเจ้าหนี้ ไม่ ล งมติ
ประการใด หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ศาลล้มละลายจะต้องมี
คาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้น ศาลไม่มีอานาจกลับไปใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรา
14 ว่ามีเหตุที่ไม่สมควรให้ ลูกหนี้ ล้มละลายได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมีคาพิพากษาของศาลให้
ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้น เป็นบทบังคับให้ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าลูกหนี้สมควรเป็น
บุคคลล้มละลายหรือไม่อีก กระบวนการสาคัญในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายจึงอยู่ที่ขั้นตอนการ
มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้ซึ่งมีผลเด็ดขาดในการตัดสินคดี
ในส่วนของผลเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลล้มละลายนั้ น มีผลเช่นเดียวกันกับกรณีที่
ลู ก หนี้ ถู ก ศาลมี ค าสั่ ง ให้ พิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ เด็ ด ขาด เพราะเมื่ อ ศาลพิ พ ากษาให้ ลู ก หนี้ ต กเป็ น บุ ค คล
ล้มละลายแล้ว ผลแห่งคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้นยังคงมีผลอยู่ต่อไป เพื่อมิให้ลูกหนี้ทาความเสียหายแก่
เจ้าหนี้ หรือสาธารณชนได้ บุคคลล้มละลายจึงไม่มีอานาจกระทาการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของตนทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบหรือกระทาตามคาสั่งของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ผู้จั ดการทรั พย์ หรือที่ป ระชุมเจ้ าหนี้ นอกจากนี้ แล้ ว ผลของคาพิ พ ากษาให้ ลู กหนี้ตกเป็ นบุคคล
ล้มละลายยังมีผลต่อเนื่องอย่างอื่นอีก เช่น คุณสมบัติหรือความสามารถในการประกอบอาชีพการ
งาน ซึ่ งในปั จ จุ บั น ปรากฏว่า มี ทั้ งหน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนที่ น าเอาเหตุ ข องการเป็ น บุ ค คล
ล้มละลายมาเป็นคุณสมบัติของการดารงตาแหน่งหรือเป็นข้อจากัดในการเข้าทางาน
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ส าหรั บ ในส่ ว นของผลเกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ สิ น ของบุ ค คลล้ ม ละลายนั้ น ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คล
ล้มละลายทั้งหมดอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกันกับภายหลังที่ศาล
มี ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ บุ ค คลล้ ม ละลายไม่ มี อ านาจด าเนิ น การใดๆเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของตน
เจ้าพนั กงานพิทั กษ์ ทรัพ ย์แต่เพีย งผู้ เดียวที่มีอานาจจัดการกิจ การและทรัพ ย์สิน ของลู กหนี้ในคดี
ล้มละลาย ข้อแตกต่างจากขั้นตอนการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในส่วนของทรัพย์สินก็มีเพียงแต่หลังจาก
ที่ศาลได้มีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเท่านั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมี
อานาจเพื่อดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินของบุคคลล้ม ละลายภายหลังจากที่ได้มีการเก็บรวบรวม
ทรัพย์ สินตามที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องดาเนินการแบ่ง
ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลล้ ม ละลายทุ ก ระยะเวลาไม่ เกิ น หกเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ศ าลพิ พ ากษาให้ ลู ก หนี้
ล้มละลาย
เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้ มละลายในส่วนของการจัดการกิจการและ
รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้เพื่อนามาแบ่งเฉลี่ยแก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้แล้ ว
ขั้นตอนการมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ย่อมเป็นการเพียงพอในการเก็บรวบรวมทรัพย์สินและหยุด
การก่อหนี้สินของลูกหนี้ได้แล้ว หากจะกาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถนาทรัพย์สินที่เก็บ
รวบรวมได้ นาไปจาหน่ายโดยการขายทอดตลาดเพื่อนาเงินที่ได้มาแบ่งให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย
ของลูกหนี้ก็ย่อมกระทาได้ แต่เหตุที่กฎหมายล้มละลายยังคงขั้นตอนในส่วนที่ให้ศาลพิพากษาให้
ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายอยู่อีก เจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อต้องการกาหนดสถานะล้มละลาย
ให้กับลูกหนี้ ทั้งๆที่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ถูกควบคุมโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตั้งแต่ศาลมีคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้แล้ว การกาหนดให้ลูกหนี้มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลายจึงเป็นการ
ลงโทษและเป็น การกัน ลู กหนี้ให้ออกจากสังคมชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันมิให้ ลูกหนี้นั้นไปก่อ
ความเสียหายแก่สังคมขึ้นอีก โดยระยะเวลาที่กันมิให้ลูกหนี้ไปก่อความเสียหายให้แก่สังคมจะคงอยู่
ตลอดเวลาที่ลูกหนี้ตกอยู่ในสถานะบุคคลล้มละลาย เมื่อลูกหนี้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว
ลูกหนี้ก็สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่และกลับเข้าสู่สังคมได้ใหม่
แม้ว่าผลเกี่ยวกับความสามารถและทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นยังคงเป็นเช่นเดียวกับขั้นตอนที่
ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว โดยบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายของลูกหนี้อยู่ในความควบคุมและ
จัดการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย จะมีผล
ทาให้ลูกหนี้เปลี่ยนสถานะทางกฎหมายมาเป็นบุคคลล้มละลาย อันเป็นเหตุที่ทาให้ถูกจากัดสิทธิใน
การประกอบอาชีพบางอย่าง เช่น ขาดคุณสมบัติในการรับราชการ ตามพระราชบัญญั ติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เป็นต้น
การที่ลูกหนี้มีสถานะเป็ นบุคคลล้มละลาย ทาให้ลูกหนี้มีความสามารถอย่างจากัดในการ
จัดการดูแลทรัพย์สินของตนเอง อันมีความหมายถึง ความน่าเชื่อถือของตนในวงจรเศรษฐกิจที่ถูก
ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง อันจะส่งผลให้การดาเนินการประกอบธุรกิจด้วยตนเองย่อมจะเป็นไปด้วย
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ความยากลาบาก กระแสรายรับ ในอนาคตจะถูกนามาจัดสรรชาระหนี้ การสมัครเข้าทางานและ
โอกาสเข้ า ท างานทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชนย่ อ มถู ก จ ากั ด ทั้ ง โดยผลของกฎหมายและโดย
ข้อเท็จจริง โดยบุคคลที่ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย นับว่าเป็นการกระทบต่อชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้นเป็นอย่างมาก ทาให้สังคมมีความรังเกียจไม่ไว้วางใจ และต้องห้าม
ตามกฎหมายไม่ให้มีสิทธิบางประการ แม้ว่าลูกหนี้จะพ้นจากสถานะเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วก็
ตาม การประเมินความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ก็จะอยู่ในระดับต่า และโอกาสในการทางานของลูกหนี้ก็
มีน้อย จึงทาให้บุคคลล้มละลายได้รับตราบาปที่เสมือนถูกตัดออกจากสังคมไปตลอดชีวิต ตราบาปนี้
ส่งผลให้บุคคลล้มละลายสูญเสียสถานภาพความน่าเชื่อถือในสังคมไปในระดับที่รุนแรงมาก และมาก
เพียงพอที่ทาให้ไม่มีบุคคลใดปรารถนาที่จะตกอยู่ในสถานะบุคคลล้มละลาย จึงควรที่จะพิจารณาถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายล้มละลาย และความสาคัญจาเป็นในการกาหนดสถานะบุคคลล้มละลาย
ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
ตามหลักกฎหมายของต่างประเทศจะมีการแยกระบบการล้มละลายของบุคคลธรรมดาและ
การล้ ม ละลายของนิ ติ บุ ค คลออกจากกั น ในส่ ว นของการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ สถานะของบุ ค คล
ล้มละลายนี้จะพิจารณาถึงหลักกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศเฉพาะในส่วนของบุคคลธรรมดา
เท่านั้ น โดยในส่ วนของนิติบุ คคลนั้นสถานะบุคคลของนิติบุคคลย่อมสิ้ นสุดไปโดยการชาระบัญ ชี
อยู่แล้ว

3 .1 แ น ว ท างก ารร่ า งก ฎ ห ม าย ล้ ม ล ะล าย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
แนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL มิได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานะของบุคคล
ล้มละลายไว้แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ มุ่ งต่ อ การจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ เท่ า นั้ น ไม่ มี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งต่อสถานะของลูกหนี้ให้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด

3.2 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น ในส่วนกระบวนการล้มละลายของลูกหนี้บุคคล
ธรรมดา เมื่ อ มี ก ารยื่ น ค าขอเข้ า สู่ ก ระบวนการล้ ม ละลายแล้ ว ศาลจะมี ค าสั่ ง เริ่ม กระบวนการ
ล้มละลาย และแต่งตั้งผู้ จัดการทรัพ ย์สิ น ภายในระยะเวลา 1 สั ป ดาห์ นับ แต่มีการยื่น คาขอเข้าสู่
กระบวนการล้มละลาย และเมื่อมีการรวบรวมบรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้คดีล้มละลาย และรวบรวม
หนี้ ข องลู ก หนี้ โ ดยกระบวนการให้ บ รรดาเจ้ า หนี้ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ และการพิ จ ารณา
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คาขอรับชาระหนี้ของผู้จัดการทรัพย์ รวมถึงการรายงานต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ และจาหน่ายทรัพย์สินใน
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยขั้นตอนดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน แล้วผู้จัดการทรัพย์จะ
ดาเนินการแบ่งเงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินภายหลังหักค่าใช้จ่ายและหนี้บุริมสิทธิต่างๆ ให้แก่
บรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้ เมื่อมีการแบ่งชาระแก่บรรดาเจ้าหนี้จนหมดแล้ว ผู้จัดการทรัพย์จะรายงาน
บัญชีต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ และต่อศาลแล้ว ศาลจะมีคาสั่งปิดกระบวนการล้มละลาย อันเป็นการเสร็จ
สิ้นกระบวนการล้มละลาย ขั้นตอนในส่วนการแบ่งชาระหนี้สินให้แก่บรรดาเจ้าหนี้จนถึงขั้นตอนที่
ศาลมีคาสั่งปิ ดกระบวนการล้ มละลาย ใช้ระยะเวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์ ดังนั้นกระบวนการ
ล้มละลายของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 45 เดือนนับแต่มีการยื่นคาขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเท่านั้น
แต่หากภายหลังศาลมีคาสั่งเริ่มกระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้สามารถตกลงประนอมหนี้กับ
บรรดาเจ้าหนี้ได้ เมื่อศาลได้ทาการไต่ สวนแล้วและออกคาสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ ศาลก็ มี
คาสั่งปิดกระบวนการล้มละลายได้ทันที ซึ่งทาให้มีการยกเลิกกระบวนการล้มละลายไปโดยรวดเร็ว
โดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น
ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นมิได้มีบทบัญ ญัติให้ ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็น
บุ ค คลล้ ม ละลายแต่ อ ย่ างใด โดยกฎหมายล้ ม ละลายของประเทศญี่ ปุ่ น มี เพี ย งขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ
ทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น มิได้มีขั้นตอนเกี่ยวกับการกาหนดสถานะของลูกหนี้แต่อย่างใด ทาให้
ลูกหนี้สามารถหลุดพ้นจากกระบวนการล้มละลายและบรรดาหนี้สินและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยเร็ว
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายอย่างยิ่ง และไม่เป็นการสร้างตราบาปให้แก่ลูกหนี้
และมีแนวความคิดในทางคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของลูกหนี้ด้วย

3.3 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
กฎหมายล้มละลายได้เข้าสู่ประเทศอังกฤษในช่วงปี ค.ศ.1542 โดยมีการบัญญัติกฎหมายว่า
ด้ ว ย ก าร ก ร ะ ท าอั น เป็ น บุ ค ค ล ล้ ม ล ะ ล า ย “ Act Against Such Persons As Do Make
Bankruptcy” กฎหมายฉบับนี้ใช้เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้าและเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สมัครใจเพียง
อย่ างเดีย ว หากลู กหนี้ ร ายใดที่เป็น พ่อค้าและมีพฤติกรรมตามที่กฎหมายกาหนด บรรดาเจ้าหนี้
ก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อ Lord Chancellor เพื่อตั้งคณะกรรมการให้มีอานาจรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมด
ของลูกหนี้และขายเพื่อนาเงินมาชาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามจานวนหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละราย ฉะนั้น
แนวคิดกฎหมายล้มละลายในยุคนี้จึงมีลักษณะที่ต้องการแต่จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้
ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ให้ได้มากที่สุด โดยไม่คานึงว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
หรือไม่ ลูกหนี้ เหล่ านี้ จึงไม่ส ามารถที่จะประกอบอาชีพใดๆได้เลย จนถือเสมือนว่า “ตายในทาง
แพ่ง”17 แม้กฎหมายล้มละลายฉบับนี้จะมีมาตรการในการจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้และแจกจ่าย
17

รายงานฉบับสมบูรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.25.
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ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักสัดส่วนแห่งหนี้ (pari passu principal) แต่เนื้อหา
ส่วนใหญ่ก็ยังคงเน้นไปที่การเก็บรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้มากกว่าการจาหน่ายจ่ายแจก และแม้
จะจาหน่ายจ่ายแจกทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายไปจนหมดแล้วก็ตาม บุคคลล้มละลายก็ยังไม่พ้น
จากความรับผิดทั้งหมดที่มีอยู่
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวการล้มละลายถือเป็นความผิดกึ่งอาญา บทบัญญัติในสมัยนั้นบ่งชี้
ว่าลู กหนี้ ที่ห ลบหนี เป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด ซึ่งเป็ นเครื่อ งหมายที่แ สดงให้ เห็ นได้ว่าการล้ ม ละลาย
ใกล้ เคี ย งกั บ อาชญากรรม โดยการตกเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายจะถื อ ว่าเป็ น ตราบาป และตราบาป
ดังกล่าวจะติดอยู่ชั่วกาลนาน จะเห็นได้จาก Lord Kenyon ได้กล่าวไว้ในคดี Fowler v. Padget ใน
ปี ค.ศ.1978 ว่า “การล้มละลายเป็นอาชญากรรมและบุคคลล้มละลายในกฎหมายเก่าถูกเรียกว่า
ผู้ กระท าความผิ ด สิ่ งนี้ เองที่ ท าให้ เห็ น ว่าบุ คคลล้ ม ละลายเป็ นคนฉ้ อโกง” การล้ มละลายในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 16 จนถึงศตวรรษที่ 19 จากัดเฉพาะผู้ทาการค้า จึงไม่เป็นธรรม และไม่เป็นตามสภาพ
ความเป็นจริง ต่อมากฎหมายล้มละลายปี ค.ศ.1869 จึงได้แก้ไขให้เปิดกว้างสาหรับบุคคลทั่วไปไม่
เฉพาะผู้ทาการค้าเท่านั้น18
ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับการปลดจากล้มละลายเริ่มมีขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1705 โดยมีแนวคิดว่า
วิธีจัดการกับบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นเหตุให้บุคคลนั้นไม่สามารถที่จะกลับมาประกอบอาชีพใดๆ
ได้อีก อันเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคล ซึ่งล้วนแต่เป็นพ่อค้าที่มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพค้าขายโดยเฉพาะ หากต้องกาจัดบุคคลเหล่านี้ออกจากสังคม จะทาให้ผลประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจการค้าได้รับความกระทบกระเทือน กฎหมายอังกฤษในช่วงนี้จึงได้มีการบัญญัติบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปลดหนี้จากล้มละลายขึ้น โดยในระยะแรกมีแนวคิดเกี่ยวกับการปลดล้มละลาย เพื่อที่จะ
เป็นการพยายามชักจูงใจลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ในการให้ความร่วมมือในกระบวนการล้มละลาย
โดยให้ลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมือในการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้มีโอกาสหลุดพ้นจากหนี้เดิม (discharge)
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้จานวนสี่ในห้าของเจ้าหนี้ทั้งหมด คณะกรรมการ และ Lord
Chancellor เพื่ อ ปลดหนี้ จ ากการล้ ม ละลาย 19 และยั งได้ ก าหนดให้ ลู ก หนี้ ส ามารถคงทรัพ ย์ สิ น
บางอย่างบางประการที่จาเป็นแก่การดารงชีพไว้ได้ โดยในช่วงนั้นกาหนดเพื่อเป็นมาตรการตอบแทน
การให้ความร่วมมือของลูกหนี้ที่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ยอมสละทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชาระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายล้มละลายกาหนด นอกจากนี้ยังสร้างแรงจูงใจ
ให้กับ ลูกหนี้ เพิ่มขึ้น ด้ วยการตอบแทนคืนให้ ลูกหนี้ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลู กหนี้
รวบรวมมาในคดีเพื่อประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ แต่ในทางกลับกันหากลูกหนี้มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต ก็ให้มีโทษอาญาถึงขั้นประหารชีวิต กฎหมายได้บัญญัติพฤติกรรมที่ไม่สมควรของลูกหนี้ที่เป็น
18

Andrew Keay and Perter Walton, Insolvency law : Corporate and Personal, (Edinburgh : Pearson
Education Limited, 2003), p.7-8.
19 Fiona Tolmie, supra note 1, p.36.
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เหตุ ให้ ลู ก หนี้ ไม่ ห ลุ ด พ้ น จากหนี้ ไว้ด้ ว ย โดยบทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวยั งคงมี ป รากฏมาจนถึ งปั จ จุ บั น
การปลดจากล้มละลายนี้ให้โอกาสแก่ลูกหนี้ได้หลุดพ้นจากภาระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนถูกฟ้องล้มละลาย
หากลูกหนี้ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหนี้ในการรวบรวมทรัพย์สินของตนเพื่อชาระหนี้คืนให้แก่บรรดา
เจ้าหนี้ ทาให้ลูกหนี้มีโอกาสเริ่ มต้นใหม่ในทางการเงินได้ แนวคิดนี้มุ่งหวังเพื่อที่จะให้การรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด20 แต่อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายในยุคนี้จะมี
การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นตามข้อเรียกร้องของบุคคลล้มละลาย แต่ขณะเดียวกันก็ได้กาหนดโทษ
แก่ลูกหนี้ที่ทุจริตฉ้อโกงรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
กระบวนการที่ต้องได้รับความเห็นชอบเพื่อให้สามารถปลดหนี้จากล้มละลายได้นี้ยังคงมีอยู่
จนกระทั่งปี ค.ศ.1842 ซึ่งได้มีการโอนอานาจในการปลดล้มละลายไปให้ศาล ต่อมาในปี ค.ศ.1849
รัฐสภาก็พยายามแยกความแตกต่างระหว่างลูกหนี้ที่สมควรได้รับการปลดล้มละลาย กับลูกหนี้ที่ไม่
สมควรได้รับการปลดล้มละลาย โดยมีการแยกบุคคลล้มละลายออกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริสุทธิ์ ผู้ที่
ประสบโชคไม่ดี และผู้ที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย21
ต่อมาเริ่มมีแนวคิดว่าการล้มละลายไม่ใช่อาชญากรรมอีกต่อไป แต่เป็นการกระทาที่ต้องมี
คาอธิบายต่อสาธารณชน โดยบทบัญญัติใน Bankruptcy Act 1914 ได้เริ่มแบ่งแยกความแตกต่าง
ระหว่างลูกหนี้ที่ล้มละลายโดยสุจริตแต่ประสบโชคไม่ดี (misfortune) และลูกหนี้ที่ล้มละลายโดย
ทุจริต โดยให้อานาจศาลในการพิจารณาปลดลูกหนี้จากการล้มละลายได้
ในยุคต่อมา เริ่มมีแนวคิดเรื่องการมีหนี้สินล้นพ้นตัว (Insolvency) ซึ่งหมายถึงการที่ลูกหนี้
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ โดยพิจารณาจากจานวนทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีอยู่กับจานวนหนี้สินของลูกหนี้
หากลูกหนี้มีจานวนทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีห นี้สินล้นพ้นตัว แต่หาก
ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของตน จนทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ทั้งหมด ลูกหนี้นั้น
ก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งจะเป็นคนละกรณีกับการที่ลูกหนี้ไม่ยอมชาระหนี้เพราะมี
เจตนาจงใจหลีกเลี่ยงไม่ยอมชาระหนี้นั้น ไม่ใช่ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ได้ กฎหมายในช่วงนี้
ผ่อนคลายความรุนแรงลงไปในเรื่องการลงโทษลูกหนี้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีความ
ซับ ซ้อ นมากขึ้น การที่ จ ะท าธุร กิ จ การค้ าย่อ มต้ อ งด าเนิ น ไปด้ ว ยความรอบคอบและระมั ด ระวั ง
แต่ถึงแม้ผู้ประกอบการจะมีความพยายามจัดการต่อธุรกิจเพียงใดก็อาจมีเหตุ ปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้
ธุรกิจเกิดปัญหาขึ้นได้ จึงเริ่มมีการพัฒนากฎหมายให้มีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การจัดการกับสภาวการณ์ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ โดยพัฒนาจากการลงโทษมาสู่การให้อภัย
โดยเริ่ ม มี แ นวคิ ด ที่ จ ะฟื้ น ฟู ลู ก หนี้ แ ต่ ก็ ยั ง คงเจตนารมณ์ ในการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องเจ้ า หนี้
ทั้งหลายด้วย

20
21

รายงานฉบับสมบูรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.26.
สุกัญญา ประดิษฐ์วิทยา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น.10
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นอกจากนั้น กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษฉบับปัจจุบัน (Insolvency Act 1986)
ยังได้แบ่งแยกบทบัญญัติในส่วนของการล้มละลายของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาออกจากลูกหนี้ที่
เป็นนิติบุคคลอย่างชัดเจน โดยการล้มละลายของบุคคลธรรมดานั้นมิได้ทาให้สภาพของบุคคลนั้ น
สูญสิ้นไป แต่มีการกาหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคลล้มละลาย โดยมีการจากัดสิทธิบางประการ
ของบุคคลธรรมดาในการดารงตาแหน่งหรือการดาเนินการบางอย่างเมื่อเสร็จสิ้นจากกระบวนการ
ล้มละลายแล้ว โดยให้โอกาสลูกหนี้ที่สุจริตแต่ประสบโชคไม่ดีให้หลุดพ้นจากหนี้ที่ตนไม่สามารถชาระ
หนี้ทั้งหมดได้ โดยการปลดจากล้มละลาย ส่วนการล้มละลายของนิติบุคคลนั้นจะมีผลให้นิติบุคคล
ต้องสิ้นสภาพทางกฎหมายไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการชาระบัญชีเลิกกิจการ (winding up)
การล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษมีการพัฒนาขึ้นมาเป็น 2 ระบบ
โดยแยกการล้มละลายของบุคคลธรรมดาและการล้มละลายของนิติบุคคลออกจากกัน โดยกฎหมาย
ล้ ม ละลายของประเทศอั งกฤษได้ป รับ ปรุงแก้ ไขขึ้ น มาโดยคานึ งถึ งประโยชน์ ข องบรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลายที่จะได้รับ รวมทั้งประโยชน์ของลูกหนี้ ในการปลดปล่อยตนเองจากการทนทุกข์เพราะภาระ
หนี้สิน และสามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้ และที่สาคัญคือคานึงถึงประโยชน์มหาชนในการตรวจสอบ
การมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยในกรณีที่พบว่าการมีหนี้สินล้นพ้นตัวเกิดขึ้นจากความไม่สุจริตหรือการ
ละเลยของลูกหนี้ ก็จะได้ลงโทษลูกหนี้นั้นต่อไป22
นอกจากนี้ ยั งมีแ นวความคิ ดในการให้ ลู กหนี้ ส ามารถตั้งตั วได้ใหม่ (fresh start) ได้ โดย
อัตโนมัติเมื่อพ้นระยะเวลาไประยะหนึ่ง โดยกฎหมายล้มละลายแม้จะมีแนวโน้มที่จะได้รับการมอง
จากสังคมในทางลบ ด้วยการที่สังคมสร้างตราบาปให้กับบุคคลล้มละลายด้วยการกาหนดสถานะ
ล้มละลายขึ้นก็ตาม แต่ในความเป็นจริงกระบวนการนี้บ่อยครั้งก็เป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์
ต่อลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้มีหนี้เกินกว่าที่จะสามารถชาระหนี้ได้ ทางออกเดียวของลูกหนี้ที่จะหลุดพ้นจาก
หนี้สินเหล่านั้น ก็คือการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย การล้มละลายจึงเป็นกระบวนการที่มีผลต่อ
ลูกหนี้ ไม่ว่าลูกหนี้นั้นจะมีทรั พย์สินในมือมากน้อยเพียงใด ทรัสตี (Trustee) ก็จะทาหน้าที่ในการ
ขายทรัพย์สินเหล่านั้นของลูกหนี้และแจกจ่ายไปให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ โดยจะทาหน้าที่
เพิ่มมูลค่าให้แก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ และพยายามชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายซึ่งสามารถพิสูจน์
หนี้ของตนในกระบวนการล้มละลายได้ และเมื่อทรัพย์สินได้จาหน่ายจ่ายแจกไปทั้งหมดแล้ว ทรัสตีก็
จะสิ้นสุ ดหน้ าที่ลง หลังจากสิ้น สุดระยะเวลาหนึ่งแล้ว บุคคลล้มละลายที่ยังไม่ได้รับการปลดจาก
ล้มละลายก็จะหลุดพ้นจากการล้มละลายโดยอัตโนมัติ หรือบุคคลล้มละลายอาจยื่นคาร้องต่อศาล
ขอให้ปลดจากล้มละลายก็ได้ ผลจากการปลดจากล้มละลาย คือ บุคคลล้มละลายจะหลุดพ้นจาก
หนี้ สิ น ทั้ งปวงที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นล้ ม ละลายจนถึ งเวลาที่ ศ าลมี ค าสั่ งให้ ล้ ม ละลาย และสิ่ งนี้ เองที่ เป็ น
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย23
22
23

Fiona Tolmie, supra note 1, p.35.
Andrew Keay and Perter Walton, supra note 18, p.38-39
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โดยที่การล้มละลายเป็นกระบวนการสาหรับบุ คคลธรรมดาซึ่งมีหนี้เกินกว่าความสามารถ
ในการชาระหนี้ และหนี้นั้นถึงกาหนดชาระ กระบวนการล้มละลายจะเริ่มขึ้นโดยมีการร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้ล้มละลาย (Bankruptcy Order) บุคคลที่เป็นผู้ร้องขอให้ศาลมีคาสั่งจะเป็นฝ่าย
เจ้าหนี้ไม่ว่าคนเดียวหรือหลายคน หรือเป็นฝ่ายตัวลูกหนี้เองก็ได้ โดยตามกฎหมายอังกฤษบัญญัติให้
ศาลมี ค าพิ พ ากษาให้ ลู ก หนี้ บุ ค คลธรรมดาตกเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย ซึ่ งบทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า วเป็ น
บทบั ญ ญั ติ ที่ มี เพื่ อ ป้ อ งกั น บุ ค คลล้ ม ละลายไม่ ให้ ก ลั บ เข้ าสู่ สั ง คม เพื่ อ มิ ให้ บุ ค คลล้ ม ละลายนั้ น
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นอีก โดยหลังจากที่ศาลได้มีคาพิพากษาแล้วเท่านั้น ที่จะทาให้ลูกหนี้ตกเป็น
บุคคลล้มละลาย และผลแห่งการตกเป็นบุคคลล้มละลายจะทาให้ลูกหนี้กลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือเป็นผู้ไม่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งหรือประกอบอาชีพบางอย่างในทันที
แต่ถ้าเมื่อใดที่ศาลมีคาสั่งปลดจากล้มละลายจะทาให้บทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่
ติดมากับการเป็นบุคคลล้มละลายสิ้นสุดลงด้วย เว้นแต่ในบางกรณีอาจยังต้องถูกจากัดต่อไปอีกช่วง
ระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่เกิน 5 ปี24
แม้ว่าการล้มละลายจะมีประโยชน์ก็ตาม แต่ก็มีผลเสียต่อชื่อเสียงที่ยังคงติดตัวของลูกหนี้อยู่
ผลเสี ย ซึ่ งเป็ น เพราะสั งคมสร้ างตราบาปติ ด ไว้ ให้ กั บ การล้ ม ละลาย ช่ ว งเวลาที่ ยั งคงเป็ น บุ ค คล
ล้ ม ละลายอยู่ ยั ง มิ ได้ ถู ก ปลดจากการล้ ม ละลายนั้ น การไม่ มี ค วามสามารถและการตั ด สิ ท ธิ
บางประการยังคงติดอยู่กับบุคคลล้มละลาย แม้หลังจากถูกปลดจากล้มละลายแล้วก็ตาม ประวัติ
ความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจต่อบุคคลล้มละลายก็จะถูกทาลาย ผู้ให้กู้ในภายหน้าอาจสืบเสาะ
ประวัติเครดิต และเมื่อพบว่าเคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายก็จะทาให้ผู้ ให้กู้ในภายหน้าไม่เต็มใจที่จะ
ให้บุคคลล้มละลายกู้ยืมเงิน แม้จะถูกปลดจากล้มละลายแล้วก็ตาม25
ต่อมาเมื่อมี The Enterprise Act 2002 ทาให้ มีการคลี่คลายความเคร่งครัดเกี่ยวกับการ
กาหนดสถานะบุคคลล้มละลายมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปลดจากล้มละลายโดย
ทันที ซึ่งจะมีผลใช้บังคับกับบุคคลล้มละลายทั้งหมด ทั้งนี้ การปลดจากล้มละลายเป็นการปลดบุคคล
ล้มละลายจากสภาพบุคคลที่ถูก จากัดสิทธิ และความไม่เหมาะสมบางประการในการดารงตาแหน่ง
บางอย่าง ที่ต้องอาศัยความเชื่อถือหรือความไว้วางใจเป็นสาคัญ เช่น การเป็นกรรมการ การปลด
จากล้ มละลายนอกจากเป็ น การปลดบุ ค คลล้ มละลายจากสถานะอัน ถู กจากั ดแล้ ว
ใน
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการปลดปล่อยบุคคลล้มละลายจากหนี้สินทั้งปวงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การ
ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในกระบวนการล้มละลายยังคงดาเนินการต่อไป เพราะการปลดจาก
ล้มละลายเป็นเพียงการยกเลิกสิ่งซึ่งมีผลกระทบจากการล้มละลายโดยตรงเท่านั้น ทรัพย์สินยังคงอยู่
ในความดู แ ลของทรั ส ตี ในระบบล้ ม ละลาย โดยบทบั ญ ญั ติ ใน The Enterprise Act 2002 ได้
กาหนดให้ ล ดระยะเวลาปลดจากล้ ม ละลายลงมาเหลื อ เพี ย งหนึ่ งปี โดยจุ ด ประสงค์ ข องการลด
24
25

Belsham & Taylor, A Summary of Bankruptcy Law, (London : Macdonald & Evans, 1927), p.27.
AnDrew Keay and Peter Walton, supra note 18, p.302.
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ระยะเวลาปลดจากล้มละลายลงมาเหลื อเพียงหนึ่งปีเพราะต้องการให้บุคคลล้มละลายที่สุจริตได้
กลั บ มาเริ่ มต้น ใหม่ (fresh start) ได้รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้ ระยะเวลาของการถูกกาหนด
สถานะให้เป็นบุคคลล้มละลายก็ลดลงเป็นเพียงหนึ่งปีเท่านั้น
แต่ อย่ างไรก็ตามมิใช่ว่าลู กหนี้ ทุกคนจะได้รับการปลดจากล้ ม ละลายโดยทั น ที โดยไม่ ถูก
ควบคุมหรือจากัดสิทธิต่างๆอีก โดยหากลูกหนี้ที่ไม่สุจริตหรือบุคคลล้มละลายที่มีความผิดก็จะต้องถูก
ควบคุ ม ต่ อ ไปอี ก ระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ งได้ มี ก ารก าหนดบทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ ค าสั่ งจ ากั ด สิ ท ธิ ในการ
ล้มละลาย (Bankruptcy Restrictions Order) ไว้ โดยตัดสิทธิบางประการของบุคคลล้มละลายซึ่ง
ถูกปลดจากล้มละลายแล้วได้ในบางประการ โดยต้องกาหนดระยะเวลาจากัดสิทธิหลังจากการปลด
จากล้มละลายไว้ด้วย เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะจากบุคคลที่ไม่มีคุณธรรม และปกป้องสังคม
จากลูกหนี้ผู้ไม่สุจริตหรือบุคคลล้มละลายที่มีความผิดนั่นเอง
ตามกฎหมายอังกฤษ นอกจากคาสั่งให้บุคคลเป็นบุคคลล้มละลาย (Bankruptcy Order)
จะมีผลเป็นการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ ว ยังมีผลเป็นคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ด้วย เพื่อป้องกันบุคคลล้มละลายกลับเข้าสู่สังคมเพื่อมิให้บุคคลล้มละลายนั้นก่อให้เกิด ความเสียหาย
ขึ้นอีก โดยผลของคาพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะทาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย การล้มละลาย
จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ศาลมีคามีคาพิพากษาให้ล้มละลายต่อเนื่องไปจนกระทั่งวันที่ถูกปลดจากการ
ล้มละลาย 26 และผลแห่งการตกเป็นบุคคลล้มละลายจะทาให้ลูกหนี้กลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือ
เป็นผู้ไม่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งหรือประกอบอาชีพบางอย่างในทันที เช่น
(1) กรรมการบริษัท (Company directors) การที่ฝ่าฝืนไปดารงตาแหน่งกรรมการ ไม่ว่าจะ
เป็นการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท หรือไปกระทาการบริหารจัดการบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม หรือมีส่วนเกี่ยวพันใดๆกับการบริหารจัดการ การฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นความผิด อาญา เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากศาล 27 ทั้งนี้ ความผิดอาญาของการฝ่าฝืนข้อกาหนดนี้ไม่ต้องการองค์ประกอบ
เรื่องเจตนา (mens rea) กล่าวคือบุคคลล้มละลายซึ่งยังมิได้ถูกปลดจากล้มละลายจะมีความผิดทาง
อาญา หากถูกพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทาการ (actus reus) เป็นกรรมการ หรือมีส่วนในการบริหาร
จัดการบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่เท่านั้น
(2) ผู้รักษาทรัพย์ (Receiver) บุคคลล้มละลายซึ่งยังมิได้ถูกปลดจากล้มละลายจะกระทา
การเป็นผู้รักษาทรัพย์มิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล28
(3) บุคคลย่อมไม่มีสิทธิกระทาการเป็น Insolvency Practitioner ไม่ว่าเวลาใดๆขณะที่ยัง
มิได้ถูกปลดจากล้มละลาย29

26

The Insolvency Act 1986, Section 278.
Company Director Disqualification Act 1986, Section 11.
28 Ibid.
29 Insolvency Act 1986, Section 390 (4)
27
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(4) สมาชิกรัฐสภา หรือการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง (Elected Officer) บุคคลล้มละลายที่ยัง
ไม่ได้ถูกปลดจากการล้มละลาย ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง หรือมีสิทธิที่
จะนั่งหรือออกเสียงในรัฐสภา การห้ามดารงตาแหน่งดังกล่าวล้วนต้องเป็นกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้
ตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเท่านั้น 30 ฐานะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงถ้าการถูก
ตัดสิทธิจากการที่ศาลมีคาวินิจฉัยให้การล้มละลายยังไม่ถูกยกเลิกไปภายในหกเดือนนับแต่วันที่มีคา
พิพากษาให้ล้มละลาย
(5) บุคคลล้มละลายซึ่งยังไม่ถูกปลดจากล้มละลายจะไม่มีสิทธิถูกเลือกหรือเป็นสมาชิกใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) บุคคลล้ มละลายซึ่งยั งไม่ถูกปลดจากล้มละลายจะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ เป็น
ผู้พิพากษา และไม่สามารถกระทาการเป็นผู้พิพากษาในท้องถิ่นได้
(7) บุคคลล้มละลายซึ่งยังไม่ถูกปลดจากล้มละลายจะไม่สามารถกระทาการเป็นทนายความ
ตามใบอนุญาตได้
ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารบั ญ ญั ติ The Enterprise Act 2002 ท าให้ ก ารปลดจากล้ ม ละลายโดย
อัตโนมัติมีผลใช้บังคับกับบุคคลล้มละลายทั้งหมด โดยลดระยะเวลาปลดล้มละลายลงมาเหลือเพียง
หนึ่ งปี เพราะต้องการให้ บุ คคลผู้ ถูกศาลมีค าสั่ งให้ ล้ มละลายซึ่ งมิ ได้ ทุจริตกลั บฟื้ นคืน ตัวได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ปลดล้มละลายแล้วลูกหนี้อาจถูกจากัดสิทธิบางอย่างได้ โดย
กฎหมายอั งกฤษได้ ให้ อ านาจศาลในการออกค าสั่ งบางประการ โดยศาลอาจมี คาสั่ งจ ากัด สิ ท ธิ
เกี่ ย วกั บ การล้ ม ละลาย (Bankruptcy Restrictions Order; BROs’) และข้ อ ผู ก พั น จ ากั ด สิ ท ธิ
เกี่ยวกับการล้มละลาย (Bankruptcy Restrictions Under–takings; BRUs’)31 กับบุคคลล้มละลาย
ที่ ได้ รั บ การปลดจากล้ ม ละลายแล้ ว ได้ ซึ่ งท าให้ บุ ค คลนั้ น ถู ก จ ากั ด สิ ท ธิ บ างประการไปอี ก ช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง32 กล่าวคือ ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Official Receiver) พิจารณาแล้วเห็นว่า
บุคคลล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตหรือมีพฤติการณ์ไปในทางทุจริต เช่น
- ไม่มีการเก็บข้อมูลหรือทาบันทึกซึ่งจะอธิบายถึงการสูญหายของเงินสดและทรัพย์สินได้
-

ให้ทรัพย์สินแก่บุคคลอื่นหรือขายทรัพย์สินไปให้ผู้อื่นในราคาต่ากว่ามูลค่าปกติ

-

ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางรายซึ่งมีลักษณะเป็นการให้เปรียบกว่าเจ้าหนี้อื่น

-

ไม่รับสินค้าหรือบริการที่ได้มีการชาระราคาหรือวางมัดจาแล้ว

-

ดาเนินธุรกิจต่อไปโดยรู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถชาระหนี้ได้

-

ก่อหนี้โดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีโอกาสที่จะชาระหนี้ได้

30

Christopher Berry, Edward Barley, Bankruptcy Law and Practice, (London : Butterworths, 1987), p.64–

31

The Insolvency Act 1986, Section 281A.
Andrew Keay and Peter Walton, supra note 18 , p.302.

65.
32
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-

เล่นการพนันหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย

-

ก่อหนี้จากการดาเนินธุรกิจโดยประมาทเลินเล่อ

-

มีพฤติการณ์เป็นกลฉ้อฉล

-

ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์

นอกจากนี้ หากลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายซ้าอีกเป็นครั้งที่สองภายในระยะเวลาหกปีนับ
จากการตกเป็นบุคคลล้มละลายในครั้งแรก และมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ก็เป็นเหตุ ให้
เจ้าพนั กงานพิ ทักษ์ ทรั พย์ อาจท าคาร้องและรายงานต่ อศาลได้ ทั้งนี้ แม้ว่าบุคคลล้ มละลายจะมี
พฤติการณ์ดังกล่าวแล้ว ก็มิได้หมายความว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทาคาร้องและรายงานต่อ
ศาลเพื่ อ ขอให้ ศ าลมี ค าสั่ ง จ ากั ด สิ ท ธิเกี่ ย วกั บ การล้ ม ละลาย (Bankruptcy Restrictions Order;
BRO) ในทุกกรณี โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบรรดา
เจ้ าหนี้ ในคดี ล้ ม ละลาย และสถานการณ์ ข องบุ ค คลล้ ม ละลายในขณะนั้ น และโอกาสที่ บุ ค คล
ล้มละลายจะกระทาซ้าอีก โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะพิจารณาด้วยว่าควรที่จะปกป้องสังคม
จากการกระทาของบุคคลล้มละลายดังกล่าวหรือไม่
เมื่อเจ้ าพนั กงานพิ ทัก ษ์ท รัพ ย์พิ จารณาแล้ ว เห็ น สมควรที่จะขอให้ ศาลมี คาสั่ งจากั ดสิ ท ธิ
เกี่ยวกับการล้มละลาย (Bankruptcy Restrictions Order; BRO) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทา
คาร้องและรายงานต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมี คาสั่งจากัดสิทธิเกี่ยวกับการล้มละลาย โดยเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะต้องยื่นคาร้องขอให้ศาลทาการไต่สวนภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งให้
ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะส่งสาเนาคาร้อ งพร้อมรายงานให้บุคคลล้มละลายด้วย ถ้า
บุคคลล้มละลายต้องการที่จะคัดค้านต้องยื่นคาคัดค้านและพยานหลักฐานต่อศาลภายใน 28 วัน เมื่อ
ถึงวันไต่สวนแม้ว่าบุคคลล้มละลายจะไม่มาศาล ศาลก็มีอานาจทาคาสั่งได้ทันที โดยศาลจะพิจารณา
ถึงการกระทาของบุคคลล้มละลายทั้งก่อนและภายหลังตกเป็นบุคคลล้มละลายด้วย คาสั่งของศาล
ดังกล่าวศาลอาจกาหนดระยะเวลาได้ระหว่าง 2-15 ปี เมื่อศาลมีคาสั่งแล้วก็จะส่งไปที่สานักทะเบียน
สาธารณะ ซึ่งจะมีผลอยู่ตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดผลของคาสั่ง
ส่วนข้อผูกพันจากัดสิทธิเกี่ยวกับการล้มละลาย (Bankruptcy Restrictions Undertaking;
BRU) มีผลเช่นเดียวกันกับคาสั่งจากัดสิทธิเกี่ยวกับการล้มละลาย แต่ไม่ต้องให้ศาลทาคาสั่ง โดยเมื่อ
บุ คคลล้มละลายได้รับ สาเนาคาร้องพร้อมรายงานแล้ว ยอมรับข้อกาหนดต่างๆของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลายอาจเสนอเข้า ตกลงในการทาข้อ ผู กพันยับยั้งการกระทาของบุค คล
ล้มละลายได้ โดยบุคคลล้มละลายลงชื่อยอมรับและส่งไปที่สานักทะเบียนสาธารณะ ซึ่งข้อผูกพันนี้มี
กาหนดระยะเวลา 2-15 ปี เช่นเดียวกันกับคาสั่งจากัดสิทธิเกี่ยวกับการล้มละลาย แต่ขั้นตอนจะสั้น
กว่าเพราะไม่ต้องให้ศาลทาการไต่สวนและทาคาสั่งแต่อย่างใด
ทั้งนี้ หากบุคคลล้มละลายละเมิดคาสั่งจากัดสิทธิเกี่ยวกับการล้มละลายหรือข้อผูกพันจากัด
สิทธิเกี่ยวกับการล้มละลายดังกล่าวจะมีความผิดทางอาญา และต้องรับโทษทางอาญา
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ข้อกาหนดในคาสั่งจากัดสิทธิเกี่ยวกับการล้มละลายหรือข้อผูกพันจากัดสิทธิเกี่ยวกับการ
ล้มละลาย เช่น
(1) บุคคลนั้นต้องเปิดเผยสถานะของตนต่อผู้ให้สินเชื่อถ้าต้องการรับสินเชื่อจานวนมากกว่า
500 ปอนด์
(2) บุคคลนั้นต้องห้ามมิให้ดาเนินธุรกิจในชื่ออื่นที่แตกต่างจากชื่อธุรกิจเดิมที่ล้มละลาย และ
ต้องดาเนินธุรกิจในรูแปแบบเดิมด้วย
(3) บุคคลนั้นต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการของบริษัท หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดกับการเลื่อน
ตาแหน่ง ข้อมูล และการจัดการภายในบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
(4) บุคคลนั้นต้องห้ามมิให้ทาหน้าที่เป็น Insolvency Practitioner หรือผู้จัดการทรัพย์สิน
หรือผู้จัดการของบริษัท
(5) บุคคลนั้นต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกรัฐสภาในประเทศอังกฤษและเวลส์
(6) บุคคลนั้นต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) บุ ค คลนั้ น ต้ อ งห้ า มมิ ให้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งานผู้ ว่ า การการศึ ก ษา (The office of
school governor)
(8) บุคคลนั้นต้องห้ามมิให้เกี่ยวข้องกับองค์กรนิติบัญญัติ
เมื่อมีคาสั่งจากัดสิทธิเกี่ยวกับการล้มละลายหรือข้อผูกพันจากัดสิทธิเกี่ยวกับการล้มละลาย
(BRO/BRU) แล้ว จะมีการแจ้งให้บรรดาเจ้าหนี้ทราบถึงรายละเอียดของคาสั่งหรือข้อผูกพันดังกล่าว
และประกาศคาสั่งทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่แพร่หลาย และแจ้งไปยังฐานข้อมูลในการค้นหาข้อมูล
บุคคลล้มละลายด้วย33
ดังนั้น ทั้งกฎหมายล้มละลายของไทยและของประเทศอังกฤษ ล้วนแต่ยังคงกาหนดให้ต้องมี
คาพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายอยู่ทั้งๆที่พ้นขั้นตอนการเก็บรวบรวมทรัพย์สินและหนี้สิน
มาแล้ว การมีคาพิพากษาให้ล้มละลายจึงเป็นเพียงการกาหนดสถานะของบุคคล และกาหนดจากัด
สิทธิบางประการแก่บุคคลล้มละลาย เช่น ประเทศอังกฤษ กาหนดจากัดสิทธิบุคคลล้มละลายโดย
ห้ามกระทาการเป็นกรรมการบริษัท หากฝ่าฝืนดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท หรือไปกระทาการบริหารกิจการหรือบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือมีส่วนเกี่ยวพันใดๆกั บการบริหารจัดการ การฝ่าฝืนดังกล่าวลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายจะมี
ความผิดทางอาญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว

3.4 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

33

_________,Search on 12 January 2015, From http://www.insolvency.gov.uk/insolvency/personalinsolvency/bros-and-brus
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สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อศาลมีคาสั่งชาระกิจการและทรัพย์สิน(Order for Relief)
ทาให้เกิดสภาวะพักการบังคับชาระหนี้ (Automatic Stay) กล่าวคือ เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องหรือ
บังคับคดีใดๆกับลูกหนี้ได้ และลูกหนี้ก็ไม่มีอานาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนเองได้อีก
อานาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ตกอยู่กับผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
(Trustee) และศาลไม่ต้องมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายอีก
ค าสั่ ง ให้ ช าระกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว มิ ไ ด้ จ ากั ด สิ ท ธิ ข องลู ก หนี้ ใ นทางอื่ น
นอกเหนือจากการจัดการทรัพย์สิน ดังนั้นลูกหนี้จึงสามารถดารงตาแหน่งต่างๆตามกฎหมาย รวมถึง
เดินทางออกนอกประเทศได้ นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่าตัวบทล้ มละลายของสหรัฐอเมริกา ไม่มีคาว่า
บุ คคลล้ มละลาย (Bankrupt) แต่อย่างใด คงมี แต่ คาว่าลู กหนี้ (Debtor) และกฎหมายห้ ามเลื อ ก
ปฏิบั ติกับ ลู กหนี้ เพียงเพราะเขาถูกหรือเคยถูกบังคับคดีล้ มละลายโดยเด็ดขาด 34 กรณี จึงเป็นบท
สะท้ อ นหนึ่ งถึ งแนวคิ ด ของกฎหมายที่ ไม่ ต้ อ งการให้ ก ารล้ ม ละลายเป็ น ตราบาป (Stigma) ของ
ลูกหนี้35

4. ข้อเสนอแนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสถานะของบุคคลล้มละลาย สรุปได้ดังนี้
(1) กฎหมายในสมัยเดิม ต้องการที่จะแยกบุคคลล้มละลายออกจากสังคม เพราะเห็นว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้กระทาผิด การไม่สามารถชาระหนี้ได้เกิดจากการฉ้อโกงหรือการหลอกลวง จึงเห็นว่า
หากปล่อยให้บุคคลนั้นกลับเข้าสู่สังคมอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะได้อีก และด้วยเหตุที่
มีแนวคิดว่าการล้มละลายนั้นเป็นอาชญากรรม จึงได้มีการกาหนดสถานะล้มละลายขึ้นมาเพื่อเป็น
การลงโทษและเป็นเสมือนตราบาปทางสังคมที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปแยกความแตกต่างระหว่าง
บุคคลล้มละลายกับบุคคลทั่วไปได้
(2) ในระยะต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการล้มละลายเป็นอาชญากรรมได้เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ความเสี่ยงทางธุรกิจก็สูงมากขึ้นตามไปด้วย ลูกหนี้
ที่ ก ระท าการโดยสุ จ ริ ต แต่ ป ระสบโชคไม่ ดี ท างการเงิน ท าให้ ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ได้ กฎหมาย
ล้มละลายจึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและปลดปล่อยลูกหนี้ให้สามารถกลับเข้าไปดาเนินชีวิตใน
สังคมและทาธุรกิจได้อย่างปกติ และหลุดพ้นจากหนี้สินเดิม ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมอีก
ครั้ง จึงได้ริเริ่มแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างลูกหนี้ที่ล้มละลายโดยสุจริตและลูกหนี้ที่ล้มละลายโดย
ทุจริต โดยให้อานาจศาลปลดลูกหนี้ที่สุจริตแต่ต้องอยู่ในสถานะเป็นบุคคลล้มละลายเพราะประสบ
โชคไม่ดีได้ แต่ก็ยังคงเห็นว่าการกาหนดสถานะบุคคลล้มละลายยังคงจาเป็นอยู่เพื่อป้องกันสังคม
34

U.S. Code Title 11 Chapter 5 Subchapter II § 525 – Protection against discriminatory treatment
ธัญ ญานุ ช ตั น ติ กุ ล, “คดี ล้ ม ละลายของลู ก หนี้ บุ ค คลธรรมดาในประเทศสหรั ฐอเมริก า,” ดุ ลพาห, , น. 89 – 90
(มกราคม – เมษายน 2552).
35
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และประโยชน์สาธารณะ ไม่ให้ลูกหนี้เข้า ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาธารณะและกิจกรรมต่างๆที่ต้อง
อาศัยความไว้วางใจ
แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วความประพฤติของบุคคลล้มละลายอาจมิได้เป็นอันตรายต่อสังคม
ปั จ จุ บั น จึ งมี แ นวคิ ด ว่าข้อ ห้ ามและการตั ด สิ ท ธิบ างประการต่ อ บุ ค คลล้ ม ละลายน่ าจะได้ รับ การ
พิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยลดภาพลักษณ์ในเรื่องตราบาปแห่งความล้มเหลวลง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคง
ต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือสังคม และผลกระทบต่อธุรกิจในชุมชนในขณะเดียวกันด้วย 36
แม้จะมีการปลดลูกหนี้จากล้มละลายแล้วก็ตาม แต่ผลของกฎหมายซึ่งกาหนดข้อห้ามต่างๆ และ
จากัดสิทธิของบุคคลล้มละลายไว้ ยั งคงส่งผลต่อความรู้สึกของคนในสังคมว่าบุคคลล้มละลายเป็น
บุคคลที่หมดความน่าเชื่อถือทางสังคมโดยทั่วไปโดยปริยาย เนื่องจากแม้คาว่า “ล้มละลาย” จะเป็นที่
คุ้ น หู กั บ สาธารณชนทั่ ว ไปก็ ต าม แต่ ใ นทางเทคนิ ค แล้ ว ยั ง ไม่ เป็ น ที่ เข้ า ใจกั น ดี ปั จ จุ บั น ค าว่ า
“ล้มละลาย” และคาว่า “บุคคลล้มละลาย” ยังคงนามาซึ่งความหมายที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อสังคมและ
ประชาชนทั่วไป โดยสังคมสร้างตราบาปให้แก่บุคคลล้มละลายว่า บุคคลล้มละลายเป็นพวกฉ้อโกง
หลอกลวง ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยง โดยที่สังคมตั้งแต่ในอดีตมีการกาหนดสถานะล้มละลายขึ้นมาเพื่อ
สร้างความแตกต่างและต้องการลงโทษบุคคลล้มละลาย จึงกาหนดสถานะของบุคคลล้มละลายขึ้น
การตกเป็นบุคคลล้มละลายจึงกระทบต่อความไว้วางใจของสังคมอย่างมาก37
(3) แนวคิดเกี่ยวกับสถานะของบุคคลล้มละลายในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่พิจารณาว่าลูกหนี้
ส่วนใหญ่มิใช่ลูกหนี้ที่ทุจริต การล้มละลายจึงไม่ควรเป็นมาตรการลงโทษลูกหนี้เหล่านี้ แต่ควรที่จะให้
โอกาสลู กหนี้ ที่ สุ จ ริ ตได้มีโอกาสเริ่มต้ นชี วิต ใหม่ได้โดยเร็ว จึงได้ มีการก าหนดมาตรการเกี่ย วกั บ
การปลดลูกหนี้จากการล้มละลายโดยทันทีเพื่อให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ ล้มละลายโดยทุจริต จะต้องมีมาตรการป้องกันทางสังคมให้พ้นจาก
การกระทาผิดซ้าของลูกหนี้ โดยตามกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษได้กาหนดให้มีมาตรการ
เป็ น ค าสั่ ง จ ากั ด สิ ท ธิ เกี่ ย วกั บ การล้ ม ละลายหรื อ ข้ อ ผู ก พั น จ ากั ด สิ ท ธิ เกี่ ย วกั บ การล้ ม ละลาย
(BRO/BRU) ทั้งนี้ เมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าลูกหนี้ทุจริตกระทาการฉ้อฉลเจ้าหนี้ซึ่งไม่สมควรที่จะ
ได้รับอนุญาตให้ปลดจากล้มละลาย ก็ควรที่จะยับยั้งมิให้บุคคลดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อสังคม
อีก
ตามระบบกฎหมายล้ ม ละลายของประเทศอั ง กฤษ และของประเทศไทย ศาลจะมี
คาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายในทุกคดี ซึ่งเป็นการกาหนดสถานะบุคคลล้มละลายโดยผลบังคับตาม
กฎหมาย ย่อมกระทบต่อสถานะของบุคคลดังกล่าวโดยตรง โดยศาลไม่อาจพิจารณาถึงการกระทา
ของลู กหนี้ ในแต่ล ะรายได้ แต่ส าหรับระบบกฎหมายล้ มละลายของประเทศสหรัฐ อเมริกา กลั บ
เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ กฎหมายไม่ต้ องการให้มีตราบาปแก่ลูกหนี้ โดยมีพื้นฐานว่า
36
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ลูกหนี้ทุกคนประสบปัญหาทางการเงินได้โดยสุจริต จึงควรที่จะให้ลูกหนี้กลับคืนฟื้นตัวใหม่ได้โดยเร็ว
ดังนั้น ศาลไม่มีอานาจที่จะพิพากษาถึงสถานะของลูกหนี้แต่อย่างใด และยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายยัง
รับรองด้วยว่าห้ามเลือกปฏิบัติกับลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดีล้มละลายโดยเด็ดขาด สาหรับระบบกฎหมาย
ล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า กล่ า วคื อ ไม่ มี ก ารก าหนดสถานะของบุ ค คลล้ ม ละลายแต่ อย่ างใด โดยกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์ต่อการให้ลูกหนี้สามารถหลุดพ้นจากหนี้สินได้โดยรวดเร็ว และสามารถตั้งตัวใหม่ใน
สังคมได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ดังจะเห็นได้จากระยะเวลาในการสิ้นสุดกระบวนการล้มละลายของ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นมาก
อย่ างไรก็ดี มี ข้อสั งเกตว่าตามระบบกฎหมายล้ มละลายของประเทศญี่ ปุ่ นและประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น มุ่งคุ้มครองตัวลูกหนี้โดยมีมุมมองว่าลูกหนี้เป็นผู้สุจริต ควรได้รับโอกาสให้ตั้งตัว
ใหม่ได้โดยเร็ว และไม่ควรสร้างตราบาปให้แก่ตัวลูกหนี้เพียงเพราะลูกหนี้ตกเป็นหนี้จนไม่สามารถ
ชาระให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ได้ครบถ้วนเท่านั้น ซึ่งต้องพิจารณาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศด้ ว ย หากน าเอารู ป แบบตามระบบกฎหมายล้ ม ละลายของประเทศญี่ ปุ่ น และประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใช้โดยตรง อาจทาให้ลูกหนี้ใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวและ
อาจเป็ น ช่องทางให้ เกิดการเป็ น หนี้ โดยทุ จริตได้โดยง่าย ซึ่งอาจเป็ นการสร้างปั ญ หาขึ้นมาในอีก
รูปแบบหนึ่งได้
นอกจากนี้ มีข้อควรพิจ ารณาตามระบบกฎหมายล้ มละลายของฝรั่งเศส ในส่ วนของการ
บัญญัติเกี่ยวกับการพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมายฝรั่งเศส ซึ่งจากัดเฉพาะบุคคลที่
กระทาการอันเป็ นการขัดต่อกฎหมายเท่านั้น มิใช่ลูกหนี้ทั่วไปจะตกเป็นบุคคลล้ มละลายได้ การ
กาหนดสถานะล้มละลายตามกฎหมายฝรั่งเศส จึงมีขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการป้องกัน
ประโยชน์ ส าธารณะจากบุ คคลล้ ม ละลาย โดยกัน บุคคลล้ มละลายออกจากสั งคม เนื่อ งจากการ
ล้มละลายเกิดจากการประพฤติไม่ชอบของตัวบุคคลล้มละลายเอง 38 ตามระบบกฎหมายล้มละลาย
ของไทยในปัจจุบัน หากลูกหนี้ไม่สามารถขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายกับบรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้
แล้ว ศาลก็จะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้นั้นตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งกระทบต่อสถานะของบุคคลของ
ลูกหนี้ และย่อมส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของลูกหนี้ด้วย อาจทาให้ลูกหนี้ขาดคุณสมบัติในการ
ทางานในตาแหน่งนั้นๆ และไม่สามารถทางานของตนได้ต่อไป ทาให้ลูกหนี้ขาดรายได้ที่จะเลี้ยงชีพ
และย่อมเป็นการขาดรายได้ที่จะรวบรวมเข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายด้วย จึงเป็น
ผลกระทบต่อลู กหนี้ เป็ น อย่ างมาก ทั้งนี้ หากลูกหนี้ กระทาโดยสุ จริตแล้ วก็ควรที่จะให้ มีการเปิ ด
โอกาสลูกหนี้ ในการฟื้น คืนตัวโดยเร็ว กฎหมายจึงควรที่จะให้ ศาลมีการพิจารณาการกระทาของ
ลูกหนี้แต่ละรายในการพิจารณากาหนดสถานะของบุคคลล้มละลายด้วย แต่หากลูกหนี้กระทาโดย
ทุจริตหรือมีพฤติการณ์ ในทางทุจริตทาให้ ตนเองไม่ส ามารถช าระหนี้ให้ แก่บรรดาเจ้าหนี้ได้ หรือ
38
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กระทาการที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือเป็นการขัดขวางกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินเข้าสู่กองทรัพย์สิน
ของลู ก หนี้ ก็ค วรที่ จ ะมี การพิ จ ารณาให้ ศ าลมี คาพิ พ ากษาถึงสถานะของลู ก หนี้ ให้ ตกเป็ น บุ ค คล
ล้มละลายต่อไป
อย่างไรก็ดีควรที่จ ะมีการพิ จารณาถึงข้อดีและข้อเสี ยของการกาหนดสถานะของบุคคล
ล้มละลายไว้ด้วย โดยอาจพิจารณาได้ดังนี้
ข้อดีของการกาหนดสถานะบุคคลล้มละลาย
(1) ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถทราบได้ว่าบุคคลใดศาลมีคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
มาก่อน
(2) เป็นการทาให้บุคคลล้มละลายตระหนักถึงสถานะของตน
(3) สอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆ ที่นาสถานะบุคคลล้มละลายเป็นข้อกาหนด
(4) ท าให้ ลู ก หนี้ พ ยายามแก้ ไขปั ญ หาทางด้ า นการเงิน ของตนมากขึ้ น และพิ จ ารณาถึ ง
แนวทางอื่นๆที่จะทาให้ตนไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อเสียของการกาหนดสถานะบุคคลล้มละลาย
(1) สร้ า งตราบาปให้ กั บ ลู ก หนี้ โ ดยไม่ ค านึ ง ว่ า ลู ก หนี้ ที่ ถู ก ศาลพิ พ ากษาให้ เป็ น บุ ค คล
ล้มละลายนั้นเป็นลูกหนี้โดยสุจริตหรือไม่
(2) ลูกหนี้อาจขาดคุณสมบัติตามระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ ทาให้ลูกหนี้ต้องพ้นจากอาชีพ
หรือตาแหน่งนั้นๆ ทั้งๆ ที่อาชีพหรือตาแหน่งของลูกหนี้อาจไม่เกี่ยวพันกับการเป็นหนี้ของลูกหนี้เลย
ก็ตาม
(3) เมื่อลูกหนี้ไม่มีอาชีพแล้วย่อมทาให้ขาดรายได้ ซึ่งทาให้รายได้ที่จะเข้าสู่กองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้น้อยลงไปด้วย
(4) อาจทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถตั้งตัวใหม่ได้แม้ว่าจะมีการปลดจากล้มละลายแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากาหนดสถานะบุคคลล้มละลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของลูกหนี้
ที่กระทาการทุจริตแล้ว ก็ควรมีมาตรการลงโทษในทางอาญากับลูกหนี้ที่กระทาการทุจริตดังกล่าว
ด้วย โดยมีข้อสังเกตว่าบทบัญญัติในส่วนของความผิดอาญาเกี่ยวกับล้มละลายในปัจจุบันมีโทษต่า
เนื่องจากเป็นบทบัญญัติตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2483 และบทบัญญัติบางประการก็ไม่ครอบคลุมถึงการ
กระทาของลูกหนี้ที่ทุจริตบางประการ อาทิเช่น ในระหว่างที่ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์อยู่นั้น หากลูกหนี้
รั บ สิ น เชื่ อ จากผู้ อื่น มี จ านวนตั้ งแต่ ห นึ่ งร้อ ยบาทขึ้ น ไป โดยไม่ ได้ แ จ้ งว่ าตนถู ก พิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ห รื อ
ล้มละลาย การกระทาของลูกหนี้เป็นความผิดตามมาตรา 165 (1) โดยการตีความกฎหมายอาญา
ย่อมต้องตีความอย่างเคร่งครัด เมื่อกฎหมายบัญญัติให้เฉพาะแต่การ “รับสินเชื่อ” เป็นความผิดตาม
กฎหมาย จึงอาจมีปัญหาในการตีความถ้อยคาว่าการกระทาของลูกหนี้อย่างไรจึงเป็นการ “การรับ
สินเชื่อ” และขอบเขตเพียงใด เช่น กรณีที่ลูกหนี้กระทานิติกรรมที่ได้ทรัพย์สิน จากบุคคลภายนอก
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จากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยไม่ได้แจ้งว่าตนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย จะเป็นการรับ
สินเชื่อตามความหมายของมาตรา 165(1) หรือไม่
ในกรณีดังกล่าวแม้ว่าลูกหนี้จะไม่ได้รับเงินสินเชื่อจากเจ้าหนี้โดยตรง แต่ในการทานิติกรรม
เช่าซื้อยานพาหนะในปัจจุบัน การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อยานพาหนะ มักจะกระทากันในรูปของสัญญา
เช่าซื้อ โดยลูกหนี้ผู้รับสินเชื่อจะอยู่ในฐานะเป็นผู้เช่าซื้อยานพาหนะจากผู้ให้เช่าซื้อ และต้องผ่อน
ชาระค่าเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าจะครบ ดังนี้ มีปัญหาว่ากรณีดังกล่าวเป็นการรับสินเชื่อ ตาม
มาตรา 165 (1) หรื อ ไม่ ซึ่ งความไม่ แ น่ น อนดั งกล่ าวนั้ น คณะผู้ วิจั ยเห็ น ว่าควรที่ จ ะมี การแก้ ไข
ปรับปรุงกฎหมายล้มละลายในส่วนของความผิดอาญาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วย โดยเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษตาม Insolvency Act 1986 Section 251S
จะเห็ น ได้ ว่ า มี ก ารบั ญ ญั ติ ข ยายความของค าว่ า การรั บ สิ น เชื่ อ “obtaining credit” ไว้ โดยให้
หมายความรวมถึง (1) การได้รับทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลา และ (2) การที่ลูกหนี้ได้วางมัดจาหรือชาระหนี้บางส่วนเพื่อได้รับสินค้าหรือบริการใดๆด้วย
ทั้งนี้ กฎหมายล้ มละลายของไทยในส่ วนนี้ได้นาต้นแบบมาจากกฎหมายล้ มละลายของ
อังกฤษเดิมคือ Bankruptcy Act 1914 แต่ภายหลังเมื่อกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษได้
ปรับแก้และประกาศใช้กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่คือ Insolvency Act 1986 แล้วประเทศไทยยัง
มิได้ ท าการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายล้ ม ละลายให้ มี รายละเอี ยดเพิ่ ม เติม เช่น เดี ย วกัน กับ กฎหมาย
ล้มละลายของประเทศอังกฤษ ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้เข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้
และเป็นการป้องปรามมิให้ลูกหนี้ ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เข้าทานิติกรรมที่จะได้ทรัพย์สินจาก
บุคคลภายนอกตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา หรือตามนิติกรรมที่
ลูกหนี้ได้วางมัดจาหรือชาระหนี้บางส่วนเพื่อได้รับสินค้าหรือบริการ โดยการกาหนดให้ลูกหนี้มีหน้าที่
ทาการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบว่าตนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือมีคาสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว หาก
ลูกหนี้ไม่แจ้งให้คู่สัญญาผู้ที่จะให้ทรัพย์สินแก่ลูกหนี้ตามสัญญาดังกล่าว ลูกหนี้ย่อมมีความผิดทาง
อาญาตามกฎหมายล้มละลายด้วย
นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาว่าควรจะก าหนดให้ คงเหลื อเฉพาะคาสั่ งที่ มี ผ ลต่อ การจัด การ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายเท่านั้น ไม่ควรที่จะกาหนดให้ศาลต้องพิ พากษาให้ลูกหนี้ตกเป็น
บุ คคลล้ มละลายในทุกคดีห ากไม่ส ามารถขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้ ก็จาต้องพิจารณาถึง
กระบวนการทางกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ขั้นตอนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
และขั้ น ตอนการประนอมหนี้ ภ ายหลั ง ล้ ม ละลาย โดยเมื่ อ ขั้ น ตอนสิ้ น สุ ด ที่ ก ารที่ ศ าลมี ค าสั่ ง
กระบวนการจัดการทรัพย์สิน โดยให้ มีเฉพาะคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และไม่มีขั้นตอนการพิพากษาให้
ลูกหนี้ ตกเป็นบุ คคลล้ มละลายแล้ว ก็ควรที่จะให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จาหน่ายทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ได้ทันที ภายหลังจากที่ศาลทาการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยแล้ว โดยไม่ต้องรอถึงขั้นตอนให้
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายอีก และขั้นตอนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายก็ให้คง
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เป็นสิทธิของลูกหนี้ว่าจะขอประนอมหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้พิจารณา
ภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ว่าจะรับคาขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ห รือไม่
เพื่อที่ลูกหนี้จะได้พ้นจากการถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์ได้โดยเร็ว ไม่ต้องรอระยะเวลาปลดจากการชาระ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้เป็นขั้นตอนที่อาจทาให้ขั้นตอนการชาระ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ล่าช้าออกไป จึงควรกาหนดเวลาให้ลูกหนี้มีสิทธิยื่นคาขอประนอมหนี้
ก่ อ นล้ ม ละลายต่ อ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ภ ายในระยะเวลาอั น สั้ น ภายหลั ง จากพ้ น ก าหนด
ระยะเวลาที่ให้เจ้าหนี้ยื่นคาขอรับชาระหนี้แล้ว โดยหากบรรดาเจ้าหนี้ยอมรับคาขอประนอมหนี้ของ
ลูกหนี้ก็จะทาให้กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายเสร็จสิ้นไปโดยเร็วได้ กรณีนี้จะมีความคล้ายคลึง
กับกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น
ส่วนการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย เมื่อพิจารณาว่าควรให้มีเฉพาะกระบวนการขั้นตอน
การชาระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น โดยไม่ต้องให้ลูกหนี้ต้องตกอยู่ในสถานะเป็นบุคคล
ล้มละลายทุกคดี ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีกระบวนการนี้อีก เพราะลูกหนี้สามารถหลุดพ้นจาก
กระบวนการได้โดยการปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินหรือการปลดจากล้มละลายอยู่แล้ว
อีกทั้งคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่ากระบวนการล้มละลายในปัจจุบันมีปัญหาความล่าช้าในการ
รวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลู กหนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการไม่ให้ความร่วมมือของลูกหนี้เอง การ
แก้ไขปัญหาในส่วนนี้จึงควรที่จะมีกระบวนการบังคับให้ลูกหนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและทรัพย์สิน
ของตนเอง โดยให้ ลู ก หนี้ ม าชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของตนต่ อ
เจ้าพนักงานพิ ทักษ์ทรัพย์ หากลูกหนี้ไม่มาชี้แจงหรือชี้แจงไม่ครบถ้วน ก็อาจกาหนดให้เป็นเหตุให้
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งส่งผลให้มีผลต่อการขยายระยะเวลาปลดจาก
การล้มละลายของลูกหนี้ออกไปด้วย
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความเห็นในส่วนของปัญหาว่า ควรยกเลิกคาพิพากษาให้
ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือเพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนทั้งสิ้น 37 ท่านที่ให้ความเห็นในส่วนนี้ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า มีจานวนผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยกับการยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ต กเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กัน โดยฝ่ายที่เห็นด้วยมีจานวนน้อยกว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็น
บุคคลล้มละลายในคดีล้มละลาย กล่าวคือ ฝ่ายที่เห็นด้วยมีจานวนรวม 17 ท่าน และฝ่ายที่ไม่เห็น
ด้วยมีจ านวนรวม 20 ท่าน โดยฝ่ายที่เห็ น ด้วยให้มีการยกเลิกคาพิพากษาให้ลู กหนี้ตกเป็นบุคคล
ล้มละลายนั้น มีทั้งผู้ที่เห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษากาหนดสถานะให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
คงเหลือเฉพาะคาพิพากษาที่มีผลเฉพาะการจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเท่านั้น และบางท่านเห็นว่า
ควรยกเลิกคาพิพากษากาหนดสถานะให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในทุกคดี โดยในคดีที่ลูกหนี้มี
หนี้สินล้นพ้นตัวโดยสุจริตก็ให้ยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย แต่ในคดีที่ลูกหนี้
กระทาการโดยทุจริตก็ควรจะคงคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นคนล้มละลายในส่วนนี้ไว้
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ในฝ่ ายที่เห็ น ด้วยกับการคงคาพิ พากษาให้ลู กหนี้ตกเป็นบุคคลล้ มละลายไว้ ได้ให้เหตุผ ล
ต่างๆไว้ เช่น กลไกของกฎหมายล้มละลายที่มีอยู่เดิมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้หลุดจากสถานะความเป็น
บุคคลล้มละลายได้หลายช่องทางอยู่แล้ว และเพื่อเป็นมาตรการในเชิงลงโทษลูกหนี้ และมีความเห็น
ด้วยว่าหากจะแก้ไขควรไปแก้ไขในกฎหมายว่าด้วยการดารงตาแหน่งตามแต่ละฉบับมากกว่า
โดยมีความคิดเห็นที่ควรพิจารณาจากนางนีรชา ชูโต ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า “ควรยกเลิก
คาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายออกไปและแทนที่ด้วยคาสั่งให้จัดการทรัพย์สินแทน ซึ่งมีผลเท่ากัน
และทาให้คดีล้มละลายดาเนินไปด้วยความกระชั บขึ้น เพราะกระบวนการกว่าจะมีคาพิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลายต้องผ่านหลายขั้นตอนจึงจะดาเนินการชาระบัญชีของลูกหนี้ได้ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง
กินเวลาและอาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการดาเนินการดังกล่าวได้ ทั้งเป็นตราบาปของบุคคลที่
ได้ชื่อว่าตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยคนส่วนใหญ่จะมีทัศนคติว่าบุคคลล้มละลายเป็นคนสุรุ่ยสุร่าย
คดโกง อั น อาจเกิ ด การกี ด กั น ทางการจ้ า งงาน ทั้ ง อาจเกิ ด จากกฎหมายจ านวนมากที่ ก าหนด
คุณสมบัติผู้ดารงตาแหน่งสาคัญว่าต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนกระบวนการ
พิจารณาคดีล้มละลายโดยอาจไม่ใช้คาว่าล้มละลาย ใช้เป็นว่าการชาระหนี้และการจัดการทรัพย์สิน
เพื่อเป็นการลดทัศนคติในส่วนนี้”
และอาจารย์วิรัตน์ วิศิษฎ์วงศกร ได้ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจไว้ด้วยว่า “กฎหมายล้มละลายมี
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก่อนพิพากษาล้มละลายเพื่อให้โอกาสลูกหนี้ในการประนอมหนี้ หากสั่งจัดการ
ทรัพย์สินอย่างเดียวต้องแยกกฎหมายเป็นสองทาง โดยเน้นการเริ่มต้นคดีว่า หากลู กหนี้มีหนี้สินล้น
พ้นตัวให้สั่งจัดการทรัพย์สินอย่างเดียว โดยยึดทรัพย์แบ่งเจ้าหนี้ หากลูกหนี้เป็นผู้มีรายได้ประจา
และในอนาคตแน่นอนให้สั่งจัดการทรัพย์สินโดยวิธีประนอมหนี้
แต่คาว่า “บุ คคลล้มละลาย” ยังปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่น การยกเลิ กคาดังกล่าวจึงควร
พิจารณาให้รอบคอบ”
และนายไกรสร บารมีอวยชัย ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ด้วยว่า “...คาว่าล้มละลายก็มีความ
ชัดเจนในตัวเอง จริงๆ เรื่องนี้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายล้มละลาย กฎหมายฉบับต่างๆ เกี่ยวกับการ
กาหนดคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งต่างหากที่ระบุห้ามไว้ จะตามแก้ไขกฎหมายเหล่านั้นก็เป็นเรื่อง
ยาก การแก้ไขในกฎหมายล้มละลายน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว แต่ถึงกระนั้น หากความคิดและ
ทัศนคติของผู้คนในสังคมไม่ปรับเปลี่ยน กฎหมายฉบับต่างๆ เกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติของผู้
ดารงต าแหน่ งก็อ าจจะไปแก้ไขเพิ่ ม เติม อี ก เช่ น เมื่ อ ศาลมี คาสั่ งให้ จั ด การกิ จ การและทรัพ ย์ สิ น
กฎหมายเหล่านั้นก็อาจถือว่าให้ผู้ดารงตาแหน่งขาดคุณสมบัติได้ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ความ
พยายามในเรื่องนี้ก็จะไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไร”

บทที่ 12
หลักเกณฑ์ของลูกหนีใ้ นการขอฟื้นฟูกิจการ
1. สภาพปัญหา
การขอให้มีการฟื้นฟู กิจการตามกฎหมายล้มละลายในปัจจุบัน ได้เปิดโอกาสให้แก่เจ้าหนี้
ลูกหนี้ หรือหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด สามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้
โดยลูกหนี้มิต้องถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายก่อน ซึ่งเห็นได้ว่ากระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว เป็น
การเพิ่ มโอกาสให้ แก่กิจ การของลู กหนี้ที่ประสบปั ญ หาทางการเงิน ให้ ได้เข้าสู่ กระบวนการฟื้น ฟู
กิจการโดยการร้องขอของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้หลายทาง เป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้ได้รับการฟื้นฟู
กิ จ การได้ ง่ า ยขึ้ น แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม กฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การโดยเฉพาะในขั้ น ตอนของการเริ่ ม ต้ น
กระบวนการก็ยังมีข้อบกพร่องบางประการ อัน อาจทาให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการเกิดความล่าช้า
และในท้ายที่สุด กิจการของลูกหนี้ก็อาจต้องประสบกับปัญหาการล้มละลาย
การร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน จะต้องปรากฏ
ว่าลูกหนี้นั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัว และเป็นหนี้จานวนแน่นอนไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท ตามมาตรา 90/3
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ข้อกาหนดตามกฎหมายนี้เป็นการจากัดว่า ลูกหนี้
จะต้องมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ถือเป็นอุปสรรคสาคัญสาหรับลูกหนี้ที่มีหนี้สินน้อยกว่าทรัพย์สินแต่
ขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิน ลู ก หนี้ นั้ น อาจถูกเจ้าหนี้ ฟ้ องทางแพ่ งเพื่ อ ดาเนิ นการยึด หรืออายั ด
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และอาจถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายในเวลาต่อมา ทั้งๆ ที่หากลูกหนี้ซึ่ง
ขาดสภาพคล่ องทางการเงิน นั้ น ได้รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู กิจการและได้รับการ
คุ้มครองตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องแล้ว ธุรกิจของลูกหนี้ก็อาจจะสามารถดาเนินการต่อไปได้
คณะผู้วิจัยขอยกตัวอย่างสภาพปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของลูกหนี้ในการขอฟื้นฟูกิจการใน
รูปแบบอุทาหรณ์ ดังนี้
บริษัท ก. ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินทว่าอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน เจ้าหนี้
รายหนึ่ งกาลั งเตรี ย มการบั งคั บ คดีแพ่ งเพื่ อยึดเครื่องจักรส าคัญ ของบริษัท ก. มาขายทอดตลาด
บ ริ ษั ท ก . ซึ่ งมี ห นี้ สิ น เกิ น ก ว่ า 10 ล้ าน บ าท ต้ อ งก าร ที่ จ ะได้ รั บ ค ว าม คุ้ ม ค รอ งจ าก
สภาวะพักการชาระหนี้ (automatic stay) เนื่องจากกิจการยังมีช่องทางและความเป็นไปได้ที่จะ
ช าระหนี้ ใ ห้ กั บ บรรดาเจ้ า หนี้ ทั้ ง ปวง แต่ บริ ษั ท ก. ไม่ ส ามารถร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ ตั ว เองเข้ า สู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ เพราะข้อเท็จจริงยังไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่อง “ความมีหนี้สินล้นพ้ นตัว”
ตาม ม. 90/3 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
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2. หลักกฎหมายไทย
2.1 การยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
2.1.1 บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคาร้อง
บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้รายเดียวหรือหลายราย และมีจานวนหนี้ไม่น้อยกว่าสิบ
ล้านบาทตามมาตรา 90/4 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
(2) ลู กหนี้ หมายถึง ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด หรือนิติ
บุคคลอื่นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ปัจจุบัน มีกฎกระทรวงกาหนดให้ สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
(3) หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 90/4 (3) – (6) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรมการประกันภัย
จากหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า กฎหมายล้ ม ละลายของไทยใน
ปัจจุบัน บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้า งหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่น นอกจาก
บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ซึ่งไม่ได้รับการกาหนดไว้ในกฎกระทรวง ไม่สามารถยื่นคาร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการได้ โดยในส่วนของประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงอย่างละเอียดอีกครั้งในส่วนของ
บทที่ 16 เรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2.1.2 เงื่อนไขในการยื่นคาร้อง
มาตรา 90/3 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้กาหนดเงื่อนไข
ในการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้ 3 ประการ ได้แก่
(1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับคาว่า หนี้สินล้นพ้นตัว
ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 (1) พระราชบัญญัติล้ มละลาย พุทธศักราช 2483 กล่าวคือ ลู กหนี้มี
หนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน
(2) ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันเป็นจานวนแน่นอนไม่น้อย
กว่าสิบล้านบาท โดยหนี้ที่จะนามาร้องขอฟื้นฟูกิจการนั้น อาจจะเป็นหนี้ที่ถึงกาหนดชาระแล้ว หรือ
หนี้ที่จะถึงกาหนดชาระในอนาคต
(3) มีเหตุสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ โดยเหตุสมควรที่จะฟื้นฟูกิจการ
เช่น ลูกหนี้ต้องรับภาระหนี้สินจานวนมากเนื่องจากการปรับลดค่าเงิน ลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวภาคธุรกิจ1 เป็นต้น ส่วนช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ คือ วิธีการที่จะทาให้ลูกหนี้สามารถกลับสู่

1เอื้อน

ขุนแก้ว, กฎหมายฟื้นฟูกิจการ, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง, 2556), น.19.
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ภาวะการเงินปกติ เช่น การกู้ยืมเงินมาใช้ลงทุนเพิ่มเติม การขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลักของ
ธุรกิจ การปรับลักษณะของธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ2

2.2 ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการ
2.2.1 มาตรา 90/42 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนด
ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการไว้ ดังนี้
(1) เหตุที่ทาให้มีการฟื้นฟูกิจการ
(2) รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันต่างๆ ของลูกหนี้ ในขณะที่
ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
(3) หลักการและวิธีในการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมาตรา 90/58 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนดให้แผนฟื้นฟูกิจการสามารถปรับลดจานวนหนี้ได้ทุกประเภท
ไม่ ว่ า หนี้ นั้ น จะเกิ ด จากนิ ติ ก รรมหรื อ ผลของกฎหมาย และตามมาตรา 90/42 ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ยังกาหนดให้มีการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ซึ่งผู้ทาแผนสามารถ
กาหนดให้มีการชาระหนี้ให้เจ้าหนี้แต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไปได้3
(4) การไถ่ ถ อนหลั ก ประกั น ในกรณี ที่ มี เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น และความรั บ ผิ ด ของ
ผู้ค้าประกัน
(5) แนวทางในการแก้ปัญหากรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวในระหว่างการปฏิบัติ
ตามแผน
(6) วิธีการในการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้
(7) ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือของผู้บริหารแผนและค่าตอบแทน
(8) การแต่งตั้งและพ้นจากตาแหน่งของผู้บริหารแผน
(9) ระยะเวลาในการดาเนินการตามแผนซึ่งไม่เกิน 5 ปี
(10) การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือ
สิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

2
3

เพิ่งอ้าง., น.19–21.
เพิ่งอ้าง., น.147–151.
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3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3.1 แนวทางการร่ า งกฎหมายล้ ม ละล ายของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Legislative Guide on Insolvency Law)
คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law) มี เนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งปรากฏอยู่ ในส่ ว นของมาตรฐาน
การเริ่ ม กระบวนการทางกฎหมาย 4 ส่ ว นที่ ส อง ข้ อ บั ญ ญั ติ ห ลั ก ส าหรับ กฎหมายล้ ม ละลายที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อ B1 ดังนี้
3.1.1 เกณฑ์ทดสอบด้วยสภาพคล่อง กระแสเงินสด หรือการหยุดชาระหนี้เป็น
การทั่วไป
“23. มาตรฐานที่ ใ ช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายส าหรั บ การเริ่ ม ต้ น ด าเนิ น กระบวนการ
ล้มละลายได้แก่ สิ่งที่เรียกกันหลากหลายว่าเป็นเกณฑ์ทดสอบด้วยสภาพคล่อง กระแสเงินสด หรือ
การหยุดชาระหนี้เป็นการทั่วไป เกณฑ์ที่ว่านี้กาหนดไว้ว่า ลูกหนี้ได้หยุดชาระเงินเป็นการทั่วไป และ
จะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชาระหนี้ในทางปกติการค้าที่มีอยู่ของตนเมื่อถึงกาหนดชาระได้
ตั ว บ่ งชี้ ข องการหยุ ด ช าระหนี้ เป็ น การทั่ ว ไปของลู ก หนี้ อ าจจะรวมถึงการที่ ไม่ ช าระค่ าเช่ า ภาษี
เงินเดือน สิทธิประโยชน์ของพนักงาน เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายอันจาเป็นทางธุรกิจอื่นๆ ในสภาพ
เช่ น นั้ น เกณฑ์ ท ดสอบนี้ จึ ง ท าให้ เจ้ า หนี้ ส ามารถเข้ าถึ งปั จ จั ย ที่ เป็ น ตั ว ก าหนดได้ การใช้ เกณฑ์
ทดสอบนี้ กาหนดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เริ่มกระบวนการล้มละลายเสียแต่เนิ่นๆ ในช่วงเวลาที่ลูกหนี้เริ่ม
ประสบปัญหายุ่งยากทางการเงิน เพื่อให้ทรัพย์สินกระจัดกระจายไปให้น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงการ
แย่งชิงทรัพย์สินโดยบรรดาเจ้าหนี้ ซึ่งจะทาให้เกิดการตัดแบ่งกิจการของลูกหนี้ออกเป็นส่วนๆ อันจะ
เป็ น ผลเสี ย แก่เจ้ าหนี้ ทั้ งหมดโดยรวม หากปล่ อยให้ เริ่มต้ นกระบวนการล้ มละลายต่อเมื่อ ลู กหนี้
สามารถแสดงให้เห็นในงบดุลว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว อาจทาให้การได้รับชาระหนี้อันจาเป็นต้องล่าช้า
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังทาให้การได้รับชาระหนี้ลดน้อยลงไปด้วย”
3.1.2 เกณฑ์ทดสอบด้วยงบดุล
“25. มาตรฐานอันเป็นทางเลือก นอกเหนือจากการหยุดชาระหนี้เป็นการทั่วไป
ได้แก่ เกณฑ์ทดสอบด้วยงบดุล ซึ่งอาศัยการที่หนี้สินมากกว่าทรัพย์สินเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหายุ่งยาก
ทางการเงิน แต่เนื่ องจากต้องอาศัยข้อมูล ที่อยู่ภ ายใต้การควบคุมของลู กหนี้ จึงมีข้อจากัดในทาง
ปฏิบัติสาหรับเกณฑ์ทดสอบด้วยงบดุล กล่าวคือ แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่คู่กรณีฝ่ายอื่นจะตรวจสอบให้
ได้สภาพที่แท้จริงของสถานะทางการเงินของลูกหนี้ จนกว่าปัญหายุ่งยากนั้นจะเป็นอันยุติและเป็น
ข้อเท็ จ จริงที่ เปลี่ ย นแปลงไม่ได้แล้ ว ดังนั้ น จึงไม่ อาจเป็ นเกณฑ์ ส าหรับ การร้องขอโดยเจ้าหนี้ ได้
4

กรมบังคับคดี, แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL), (นนทบุร:ี บริษัท สหมิตรพิ้นติ้งแอนด์
พับลิสชิ่ง จากัด), น.60-64.
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โดยง่าย นอกจากนี้ ยั งอาจเป็ น ตัวบ่งชี้ที่ทาให้ เข้าใจผิ ดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของลู กหนี้ได้
เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ปัญหาทางการบัญชีว่าจะคิดมูลค่าทรัพย์สินอย่างไรเป็นสาคัญ (เช่น มูลค่าเมื่อมี
การชาระบัญชี ซึ่งมิใช่มูลค่าขณะที่ยังประกอบกิจการอยู่ ) ทั้งยังเป็นปัญหาว่า งบดุลของลูกหนี้นั้น
เชื่ อ ถือ ได้ ห รื อ ไม่ และเป็ น ตั ว บ่ งชี้ อั น แท้ จริงถึ งความสามารถในการช าระเงิน ของลู ก หนี้ ห รือ ไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มาตรฐานทางบัญชีและวิธีการคิดมูลค่าให้ผลที่ไม่สะท้อนถึงมูลค่าตลาด
ที่เป็ น ธรรมของทรั พย์ สิ น ของลู กหนี้ หรือในกรณี ที่ ตลาดยังไม่พั ฒ นาหรือมั่ นคงพอที่ จะสามารถ
กาหนดมูลค่าได้ ที่กล่าวนี้อาจเป็นความจริงโดยเฉพาะในกรณีของธุรกิจการบริการ ซึ่งตามเกณฑ์การ
ทดสอบนี้อาจมีหนี้สินล้นพ้นตัวในทางเทคนิค เนื่องจากการขาดทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าโดยสาระสาคัญ
แล้วธุรกิจยังสามารถดาเนินต่อไปได้ ส่วนอีกทางหนึ่ง ธุรกิจอาจจะมีงบดุลที่เป็นบวก แต่ไม่มีกระแส
เงินสดที่จาเป็นเพื่อให้ธุรกิจดาเนินต่อไปก็ได้
26. เกณฑ์ทดสอบนี้ยังสามารถนาไปสู่ความล่าช้าและความยุ่งยากในการพิสูจน์
เนื่ อ งจากว่ าโดยทั่ ว ไปแล้ ว จะต้ อ งใช้ ผู้ เชี่ ย วชาญในการตรวจสอบสมุ ด บั ญ ชี บั น ทึ ก และข้ อ มู ล
ทางการเงิน เพื่อให้สามารถกาหนดมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของธุรกิจได้ ซึ่งอาจจะยากเป็นพิเศษ ถ้า
การบันทึกเหล่านั้นทาขึ้นอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่มีบันทึกเหล่านั้นเตรียมไว้ ด้วยเหตุนี้ เกณฑ์ทดสอบ
ด้วยงบดุลมักนาไปสู่การเริ่มต้นดาเนินกระบวนการทางกฎหมายหลังจากที่การฟื้นฟูกิจการไม่มีความ
เป็นไปได้แล้ว และสามารถส่งผลในทางลบต่อความสามารถของลูกหนี้ที่จะเจรจากับเจ้าหนี้ของตน
โดยรวมเมื่ อ ลู ก หนี้ ยั งคงรั ก ษาธุ รกิ จ ที่ ยั ง ประกอบการอยู่ ข องตนไว้ ดั ง นั้ น จึ งเป็ น การขั ด ขวาง
วัตถุประสงค์ที่จะทาให้ได้มูลค่าสูงสุดไป ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจอาศัยเป็นเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวสาหรับ
กาหนดความมีหนี้สินล้นพ้นตัว และควรที่จะนามาใช้ร่วมกับเกณฑ์ทดสอบด้วยการระงับชาระหนี้
เมื่อมีการใช้ในลักษณะดังกล่าวนั้น เกณฑ์ทดสอบด้วยงบดุลจะสามารถช่วยในการกาหนดความมี
หนี้สินล้นพ้นตัวได้ โดยมุ่งไปดูว่าทรัพย์สิน (ไม่ว่าจะตีราคาอย่างไร) จะเพียงพอที่จะชาระหนี้หรือไม่
โดยหนี้นั้นให้รวมทั้งหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระด้วย”
3.1.3 การกาหนดมาตรฐานสาหรับการเริ่มต้นดาเนินกระบวนการทางกฎหมาย
“27. กฎหมายล้มละลายใช้เกณฑ์ทดสอบของการหยุดชาระหนี้เป็นการทั่วไป และ
เกณฑ์ทดสอบด้วยงบดุลในลักษณะผสมผสานในระดับที่ต่างกันไป เพื่อกาหนดมาตรฐานการเริ่มต้น
ดาเนินกระบวนการทางกฎหมาย กฎหมายบางฉบับใช้เกณฑ์ทดสอบของการหยุดชาระหนี้เป็นการ
ทั่วไปในรูป แบบธรรมดา โดยกาหนดว่าลู กหนี้ไม่ส ามารถชาระหนี้ของตนเมื่อถึงกาหนดช าระได้
ส่วนกฎหมายฉบับอื่นใช้เกณฑ์ทดสอบดังกล่าวนั้นแต่เพิ่มข้อกาหนดให้มากขึ้น เช่น การหยุดชาระหนี้
นั้ น จะต้ อ งสะท้ อ นสถานการณ์ ยุ่ ง ยากทางการเงิน อั น มิ ใช่ เป็ น การชั่ ว คราว ความน่ า เชื่ อ ถื อ ใน
ความสามารถในการชาระหนี้คืนของลูกหนี้จะต้องตกอยู่ในสภาวะหมิ่นเหม่ และจะต้องเป็นธรรม
ส าหรั บ ลู ก หนี้ ที่ จ ะถู ก ช าระบั ญ ชี ยิ่ งมี อ งค์ ป ระกอบของมาตรฐานส าหรับ การเริ่ ม กระบวนการ
ทางกฎหมายมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งจะยากลาบากในการปฏิบัติตามให้ได้เพียงนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในกรณีที่องค์ประกอบที่เพิ่มเข้าไปนั้นมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งอาจจะทาให้การร้องขอให้เริ่มต้น
ดาเนินกระบวนการล้มละลายถูกคัดค้าน เกิดความล่าช้า ความไม่แน่นอน และค่าใช้จ่าย ในทางตรง
ข้ามเกณฑ์ทดสอบที่ค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมาอาจมีแนวโน้มที่จะทาให้มีคดีความมากขึ้น แต่อาจ
ต้องชั่งน้าหนักกับความสะดวกที่มากขึ้นในการร้องขอ อันเป็นผลมาจากเกณฑ์ทดสอบดังกล่าว
28. อีกวิธีหนึ่ง เป็นการรวมเกณฑ์ทดสอบของการหยุดชาระหนี้กับเกณฑ์ทดสอบ
ด้วยงบดุลเข้าด้วยกัน ตัวอย่างหนึ่งกาหนดว่า นอกจากการหยุดชาระหนี้แล้ว ลูกหนี้จะต้องมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวด้วย โดยที่การมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นกาหนดจากกรณีเช่น การที่ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้
ของตนที่ ถึ งก าหนด เนื่ อ งจากลู ก หนี้ มี ห นี้ สิ น เกิ น กว่า ทรัพ ย์ สิ น วิธี ที่ ร วมเกณฑ์ ท ดสอบทั้ งสอง
เข้าด้วยกันนี้ อาจสนับสนุนการเริ่มต้นดาเนินกระบวนการทางกฎหมายในกรณีที่ขาดข้อมูลที่จะแสดง
ให้เห็นว่ามีการผิดนัดโดยทั่วไป และที่จะให้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของสถานะทางการเงินในปั จจุบัน
และในอนาคตของลูกหนี้ เกณฑ์ทดสอบด้วยงบดุลจะอานวยความสะดวก ยกตัวอย่างเช่น ในการ
พิ จ ารณาหนี้ ที่ ยั งไม่ ถึ งก าหนดช าระ ซึ่ งจะไม่ มี ก ารพิ จ ารณาภายใต้ เกณฑ์ ท ดสอบของการหยุ ด
ชาระหนี้ แต่มีความเกี่ยวพันอย่างมากกับความเป็นไปได้ของความสาเร็จในการฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น
29. กฎหมายล้มละลายอาจใช้มาตรฐานเดียวสาหรับการมีห นี้สิ นล้นพ้ นตัว ก็ได้
ในกรณีนี้ เกณฑ์ทดสอบของการหยุดชาระหนี้จะเป็นตัวเริ่มกลไกที่มีประสิทธิภาพสาหรับการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลาย ส่วนเกณฑ์ทดสอบด้วยงบดุลตามที่กล่าวข้างต้นจะมีข้อเสียหลายข้อ และไม่
ควรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ทดสอบเพียงเกณฑ์เดียว กฎหมายล้มละลายยังอาจใช้มาตรฐานที่มีทั้งเกณฑ์
ทดสอบของการหยุดช าระหนี้ และเกณฑ์ทดสอบด้วยงบดุล ด้วย ตามวิธีนี้ จะสามารถเริ่มดาเนิน
กระบวนการทางกฎหมายได้หากเข้าตามเกณฑ์ทดสอบอันใดอันหนึ่ง”
3.1.4 การใกล้ที่จะมีหนี้สินล้นพ้นตัว (การขาดสภาพคล่องที่น่าจะมีขึ้น)
“30. กฎหมายบางฉบั บ ซึ่งใช้ เฉพาะเกณฑ์ ท ดสอบของการหยุ ดช าระหนี้ ยังมี
ข้อกาหนดให้ลูกหนี้ขอเริ่มดาเนินกระบวนการทางกฎหมายโดยใช้เกณฑ์การใกล้ที่จะมีหนี้สินล้นพ้นตัว
หรือความเป็ น ไปได้ ว่าจะไม่ส ามารถช าระหนี้ ในกรณี ที่ลู กหนี้ จะไม่ส ามารถปฏิบั ติตามข้ อผู กพั น
ในอนาคตของตนได้เมื่อถึงกาหนดในขณะที่ในบางกรณี ความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถชาระหนี้อาจ
มีความเกี่ยวพันกับอนาคตในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็มีหลายกรณีที่ความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถ
ชาระหนี้นั้นเกี่ยวพันกับอนาคตที่ค่อนข้างยาวนานกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ
สภาพของข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ จ ะเป็ น การไม่ ส ามารถช าระหนี้ ในอนาคตนั้ น อาจรวมถึ งกรณี ที่ ลู ก หนี้
มีข้อผูกพันระยะยาวที่จะต้องชาระเงินตามหุ้นกู้ซึ่งลูกหนี้ทราบดีว่าตนจะไม่สามารถกระทาได้ หรือ
ลูกหนี้เป็นจาเลยในคดีละเมิดซึ่งมีผู้เรียกร้องสิ ทธิจานวนมาก ซึ่งลูกหนี้ทราบดีว่าตนไม่สามารถต่อสู้
คดีให้สาเร็จได้ และจะไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องได้”
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3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้ มละลาย
และระบบสิทธิของเจ้าหนี้ (The World Bank – Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกมีห ลั กการเกี่ยวกับ การให้ ความช่ วยเหลื อทางกฎหมายแก่ลู กหนี้ ซึ่งประสบ
ปั ญ หาทางการเงิน ไว้ ในส่ ว นของ Part C. การก าหนดกรอบหลั ก เกณฑ์ ท างกฎหมายล้ ม ละลาย
(Legal Framework for Insolvency) ในข้อ C4 การเข้าสู่กระบวนการ โดยมีสาระสาคัญว่า
(1) การเข้าสู่กระบวนการควรมีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายเหมาะสม ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้
ควรสามารถขอให้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้
(2) หลักเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการและข้อสันนิษฐานทางกฎหมายควรกาหนดชัดเจน และ
ควรกาหนดโดยพิจารณาจากความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้
(3) ลูกหนี้ควรที่จะสามารถเข้าถึงกระบวนการล้มละลายได้โดยง่าย
(4) กรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้ควรได้รับการแจ้ง
และสามารถทาการโต้แย้งได้ทันที
ในข้อ C14 กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยมีสาระสาคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า กระบวนการ
ควรส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีกระบวนการบริหารจัดการคดีที่มีประสิทธิภาพ
มีโครงสร้างที่ส่งเสริมการเจรจาโดยเป็นธรรมในเรื่องแผนการชาระหนี้ และโดยให้มีการอนุมัติแผน
โดยหลักเสียงข้างมากของบรรดาเจ้าหนี้
จากหลักการดังกล่าว ธนาคารโลกได้นามาใช้ เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมายของ
ประเทศไทยในเรื่ อ งการล้ ม ละลายและสิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ และจั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes - ROSC) โดยได้
พิจารณาตามประเด็นดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า ในส่วนของข้อ C4 หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ
ของประเทศไทยยั ง แตกต่ า งจากหลั ก การเป็ น อย่ า งมาก (Materially Not Observed) โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ประเทศไทยควรจัดให้มีการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยลูกหนี้และยกเลิ ก
ข้อจากัดการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน และควรปรับใช้หลั กเกณฑ์กระแส
เงินสด (cash flow test) ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
ในส่วนของข้อ C14 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance
of Standards and Codes - ROSC) เห็ น ว่า หลั ก เกณฑ์ ห รือ แนวทางปฏิ บั ติ ข องประเทศไทยมี
ข้อบกพร่องเล็กน้อยในการปฏิบัติตามหลักการ (Largely Observed) โดยมีข้อเสนอแนะในส่วนที่
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เกี่ยวข้องว่า กฎหมายของประเทศไทยควรเพิ่มเหตุข้อขัดข้องทางการเงินในหลักเกณฑ์การเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ5

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น6
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ หนี้ สินของลูกหนี้ ในการยื่นคาร้องตามมาตรา 30 แห่ งกฎหมายฟื้นฟู
บริษัทญี่ปนุ่ ได้กาหนดเงื่อนไขไว้ 2 ประการ คือ
(1) กรณี ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ที่ ถึ งก าหนดช าระแล้ ว โดยปราศจากการกระทบต่ อ การ
ประกอบกิจการ
การไม่สามารถช าระหนี้ ที่ถึงกาหนดชาระแล้ วโดยปราศจากการกระทบต่อการประกอบ
กิจการ หมายถึงบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ดาเนินกิจการของบริษัท และหากตัดสินใจจะหาเงิน
เพื่อชาระหนี้สิน จะมีการกระทบกระเทือนต่อการดาเนินการของบริษัท เช่น การต้องขายสินทรัพย์
ที่เป็นส่วนสาคัญของการผลิต การกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยสูงผิดปกติเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ที่ถึงกาหนด
ชาระ
(2) กรณีที่ใกล้จะถึงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการล้มละลาย
ตามมาตรา 126 แห่งกฎหมายฟื้นฟูบริษัทญี่ปุ่น กาหนดเหตุแห่งการล้มละลายไว้ คือการไม่
สามารถชาระหนี้ที่ถึงกาหนดชาระได้และมีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4.1 คุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะได้รับการฟื้นฟูกิจการ
ภายใต้ Insolvency Act 1986 มีการพิจารณาวัดจากความสามารถในการชาระ
หนี้ของลูกหนี้หรือเกณฑ์การพิจารณาความมีหนี้สินล้นพ้นตัว (Insolvency) ของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ที่จะ
ได้รับการฟื้นฟูกิจการนั้น ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน บริษัท และบุคคลธรรมดา สามารถร้องขอได้ภายใต้
กระบวนการ “การจัดชาระหนี้ของแต่ละบุคคลโดยสมัครใจ” และ “การจัดชาระหนี้ของบริษัทโดย
สมัครใจ” เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งให้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Administration Order) ได้ และลูกหนี้
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศอังกฤษ หรือประเทศเวลส์
(2) อยู่ในประเทศอังกฤษ หรือประเทศเวลส์ในวันที่มีการส่งฟ้อง

5

ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย ฉบับเดือนมิถุนายน 2555 (report on the observance
of standard and codes insolvency and creditors right; Thailand ,June 2012) กรมบังคับคดี
6คะซุฮิโกะ บันโนะ, “กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูบริษัท : ศึกษากฎหมายญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับหลักการของกฎหมายไทย”,
(วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), น.27-32.
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(3) เป็ น ผู้ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู่ หรื อ ประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศอั งกฤษ หรื อ
ประเทศเวลส์ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการยื่นคาร้อง
การประกอบธุรกิจมีความหมายรวมถึงการทาธุรกิจโดยบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่ง
ลูกหนี้เป็นสมาชิกอยู่ และการทาธุรกิจโดยตัวแทนหรือผู้จัดการให้กับลูกหนี้ หรือให้กับบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนซึ่งลูกหนี้เป็นสมาชิกอยู่
การจั ดการหนี้ สิ นด้วยความสมัครใจ (Voluntary Arrangement) เปิดโอกาสให้
ลูกหนี้ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งไม่สามารถชาระหนี้ได้สามารถร้องขอทาความตกลง
ในเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ก่อนที่จะถูกฟ้องล้มละลาย หากข้อเสนอของลูกหนี้เป็นที่ยอมรับ
ของที่ประชุมเจ้าหนี้ ลูกหนี้ก็ไม่ต้องล้มละลายและในขณะเดียวกัน ข้อตกลงจัดการชาระหนี้สินของ
ลู กหนี้ ดังกล่ าว หากต่ อมาภายหลั งได้ มีก ารขอให้ มี การฟื้ นฟู กิ จการศาลจะน าข้อตกลงช าระหนี้
ดังกล่าวมาพิจารณาในการออกคาสั่งให้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Administration Order)
3.4.2 ผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ในประเทศอังกฤษผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการขอลูกหนี้ ได้แก่ ลูกหนี้
บริษัทลูกหนี้ คณะกรรมการทุกคนของบริษัทลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือผู้ กากับดูแล (supervisor) ของ
บริษัทลูกหนี้ ตาม Section 264 ของ Insolvency Act 1986 การยื่นคาร้องขอให้ ศาลมีคาสั่ งให้
บริหารจัดการอาจยื่นคาร้องขอได้โดยบริษัท หรือกรรมการบริษัท หรือเจ้าหนี้ หรือเจ้าหน้าที่ศาล
หรื อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การจั ด การหนี้ สิ น โดยสมั ค รใจ (Voluntary Arrangement) โดยผู้ ยื่ น
คาร้องขอต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้
อนึ่ง ผู้ยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ อาจแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสารที่ แ สดงฐานะทางการเงิ น ของกิ จ การลู ก หนี้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความคุ้ ม ครอง หรื อ
หลักประกันใดๆ รวมถึงความยินยอมของเจ้าหนี้ โดยผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องทาการสาบานเพื่อรับรอง
ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการไต่สวนของศาล
3.4.3 เงื่อนไขในการขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
ประเทศอั ง กฤษ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการช าระบั ญ ชี ห รื อ เป็ น บริ ษั ท ภายใต้
พระราชบัญญัติ หลักประกัน ค.ศ. 1982 หรือสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติธนาคาร ค.ศ.
1987 ศาลไม่สามารถมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการดังกล่าวได้ หลักเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ประการสาคัญนั้น คือ ลูกหนี้จะต้องเป็นผู้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยพิจารณา
หลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ
1. พิจารณาถึงการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้สินทั้งปวงได้เมื่อหนี้นั้นถึงกาหนด
ชาระแล้ว
2. พิจารณามูลค่าของทรัพย์สินของลูกหนี้ว่าน้อยกว่าหนี้สินของลูกหนี้หรือไม่ โดย
คานึงถึงความรับผิดของลูกหนี้ที่มีจานวนไม่แน่นอน และที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าประกอบด้วย
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มาตรฐานในการวัดความไม่สามารถในการชาระหนี้นั้น พิจารณาจากการมีหนี้สิ น
ล้นพ้นตัวของลูกหนี้ ซึ่งมีความหมาย 2 ประการ คือ ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ทั้งปวงเมื่อหนี้นั้น
ถึงกาหนดชาระ กับมูลค่าของทรัพย์สินน้อยกว่าจานวนหนี้สินของลูกหนี้โดยคานึงถึงความรับผิดของ
ลูกหนี้ที่มีจานวนไม่แน่นอนและในภายหน้าด้วย ตาม Insolvency Act 1986 Section 341 (3) (a),
(b) สาหรับบุคคลธรรมดา และ Section 123 (1), (2) สาหรับบริษัท
ความหมายแรก ลู กหนี้ไม่ส ามารถช าระหนี้ทั้งปวงได้เมื่อหนี้นั้นถึงกาหนดช าระ
ซึ่งอาจตรวจสอบได้จากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของลูกหนี้เป็นการชั่วคราว อันเป็นผลให้มี
หนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว เพี ย งชั่ ว คราว ที่ มี ชื่ อ เรี ย กกัน ว่า Short–Term Insolvency หรื อ Commercial
Insolvency หรื อ Current Debt Insolvency โดยพิ จ ารณาจากความสามารถในการช าระหนี้
ทั้งปวงนั้นเมื่อถึงกาหนดชาระ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินของลูกหนี้น้อยกว่าหนี้สินหรือไม่ เป็น
การพิจารณาถึงแต่จานวนเงินสดของลูกหนี้ว่ามีเพียงพอที่จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ทั้งหมดหรือไม่
บางครั้ง หนี้แต่ละรายอาจถึงกาหนดชาระไม่พร้อมกัน แต่เมื่อหนี้บางรายถึงกาหนดชาระ ลูกหนี้ไม่มี
เงินสดเพียงพอที่จะจ่ายได้ ศาลจะมองว่าถ้าลูกหนี้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่จะจ่ายได้ในช่ วงระยะเวลา
ที่หนี้ดังกล่าวถึงกาหนดชาระจึงสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ความหมายที่สอง ตรวจจากบัญชีงบดุลของลูกหนี้พบว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
มากกว่ า ทรั พ ย์ ที่ มี อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การถาวร เรี ย กว่ า Balance Sheet Insolvency หรื อ
Absolute Insolvency โดยพิจารณาจากทรัพย์สินของลูกหนี้มีเพียงพอต่อการปลดเปลื้องหนี้สิ น
หรือมูลค่าของสินทรัพย์น้อยกว่าหนี้สินก็ถือว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นการถาวร
การที่ลูกหนี้จะต้องเป็นผู้ มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือลูกหนี้ขาดความสามารถในการ
ชาระหนี้สินของตน ตามกฎหมายของอังกฤษมิ ได้ถือว่ามันเป็นเงื่อนไขในทุกกรณีที่จะต้องมีก่อนยื่น
คาร้องขอฟื้น ฟูกิจการ เพียงมีหลักฐานยืนยันต่อศาลว่าลูกหนี้มีลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นผู้ มีห นี้สิ น
ล้นพ้นตัวหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้
เมื่อลูกหนี้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายจะไม่อนุญาตให้ลูกหนี้
ถอนคาร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกหนี้ใช้กระบวนการทางกฎหมายดังกล่าวเพื่อประวิง
เวลามิให้เจ้าหนี้ได้รับการชาระหนี้ หรือกระทาการไม่สุจริตใดๆ

3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.1 การยื่นคาร้องขอโดยสมัครใจ (Voluntary Petition)
การยื่นคาร้องขอโดยสมัครใจ (Voluntary Petition) คือการยื่นคาร้องขอให้มีการ
ฟื้นฟูกิจการโดยตัวลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้องขอเองด้วยความสมัครใจ แต่ลูกหนี้ที่จะยื่นคาร้องขอจะต้อง
ไม่ เป็ น นายหน้ าค้ าหุ้ น ธนาคาร บริ ษั ท ประกั น โดยลู ก หนี้ นั้ น อาจมี ส ถานะเป็ น บุ ค คลธรรมดา
ห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรื อ บริ ษั ท ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ เป็ น บริ ษั ท การยื่ น ค าร้ อ งขอต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
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คณะกรรมการของบริษัท คาขอดังกล่าวถือเป็นการขอคาสั่งศาลเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับกิจการของลูกหนี้เอง โดยลูกหนี้จะไม่ถูกห้ามมิให้ ดาเนินกิจการ หรือจัดการทรัพย์สินของ
ตนเองเมื่อมีการยื่นคาร้องขอโดยสมัครใจแล้ว การยื่นคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการโดยลูกหนี้สมัครใจ
ลูกหนี้สามารถร้องขอได้แม้จะไม่อยู่ในสถานะมีหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะการยื่นคาร้องขอโดยลูกหนี้
สมัครใจ ลู กหนี้ ไม่จาเป็ น ต้องอยู่ในสภาวะมี ห นี้สิ นล้ นพ้นตัว หรือไม่ส ามารถช าระหนี้ได้ การยื่น
คาร้องขอโดยวิธีการนี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้ศาลมีคาพิพากษาแต่เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งอนุมติให้ใช้
กระบวนการภายใต้ Chapter 11 ซึ่งส่ วนมากศาลก็จะอนุญ าตให้ ลู กหนี้เข้าสู่ กระบวนการฟื้ น ฟู
กิจการทันที โดยที่เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถคัดค้านได้
ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการด้วยตนเอง ลูกหนี้มีสิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวในการยื่นเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ โดยลูกหนี้ต้องยื่นเสนอแผนภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้
ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมถึงเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่ง ทรัสตี
หรือคณะกรรมการเจ้าหนี้ อาจยื่นเสนอแผนฟื้นฟูกิจการได้ ถ้าปรากฏว่า
(1) ทรัสตีได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมหรือดูแลกิจการของลูกหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
(2) ลูกหนี้ไม่ได้ยื่นเสนอแผนฟื้นฟูกิจการภายในกาหนด 120 วัน
(3) ลูกหนี้ยื่นเสนอแผนฟื้นฟูกิจการภายในกาหนดเวลา 120 วัน แต่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายที่อาจให้การยอมรับฟื้นฟูกิจการในกาหนด 180 วัน โดยฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอต่อศาลก่อนสิ้นระยะเวลา 120 วันหรือ 180 วัน และเมื่อไต่สวนพิจารณาแล้ ว
ศาลอาจมีเหตุย่นระยะเวลาหรือขยายระยะเวลา 120 วันหรือ 180 วันอีกก็ได้
อย่างไรก็ตาม กฎหมายฟื้นฟูกิจการของสหรัฐอเมริกาก็ยั งให้ อานาจศาลในการ
แต่งตั้งทรัสตี ให้เข้าไปบริหารจัดการบริษัทของลูกหนี้ได้ ถ้าศาลเห็นว่าบริษัทไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่มีความสามารถ หรือซื่อสัตย์ต่อการบริหารและจัดการทรัพย์สิน ทรัสตีที่ศาลแต่งตั้งนั้นจะต้อง
เป็นผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย แต่จะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ และความชานาญในด้านการบริหารทาง
ธุรกิจ
3.5.2 การยื่นคาร้องขอโดยไม่สมัครใจ (Involuntary Petition)
การยื่นคาร้องขอโดยไม่สมัครใจ (Involuntary Petition) คือการยื่นคาร้องขอโดย
เจ้าหนี้บังคับให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยลูกหนี้มีสิทธิยื่นคาให้การโต้แย้งคาขอได้
ซึ่งในกรณี ที่ลู กหนี้ เป็ น ชาวนา ครอบครัวเกษตร หรือองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าหากาไร
เจ้าหนี้จะยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่ได้
3.5.3 เงื่อนไขในการขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
ลู ก หนี้ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอหรื อ ถู ก ร้ อ งขอให้ มี ก ารฟื้ น ฟู กิ จ การได้ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(1 ) ลู ก ห นี้ ต้ อ ง เป็ น บุ ค ค ล โด ย ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถึ ง บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
ห้างหุ้น ส่วนจากัด บริ ษัทจากัด หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานของ
รัฐบาล กิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรที่ไม่ประกอบกิจการ
(2) ลูกหนี้ต้องไม่เป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์หรือนายหน้าค้าสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(3) คดีที่ขอให้ ฟื้นฟูกิจการภายใต้ Chapter 11 ลูกหนี้ต้องยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการ
ด้ว ยเจตนาสุ จ ริ ต (Good Faith) และไม่ มีวัต ถุป ระสงค์ อื่น ในการเข้าสู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จการ
นอกจากเพื่อให้การฟื้นฟูกิจการประสบความสาเร็จ การฟื้นฟูกิจการที่ไม่สุจริต (Bad Faith) อาจถูก
ยกคาร้องขอฟื้นฟูกิจการได้
(4) ภายในระยะเวลา 180 วันก่อนวันยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ต้องไม่ตกเป็น
ลูกหนี้ในคดีล้มละลายอื่นซึ่งศาลพิพากษายกคาร้องภายใต้เงื่อนไขที่ชัดแจ้ง
หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคาขอได้แก่ บัญ ชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บัญชี แสดง
ถึงสถานะทางการเงิน งบการเงิน บัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ ไม่มีประกันที่มีจานวนหนี้สูงเป็น 20 อันดับแรก
เป็ น ต้ น หากลู ก หนี้ เป็ น นิ ติ บุ ค คลก็ ต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ อ ยู่ จ านวนและชนิ ด ของ
ผลประโยชน์
ข้อกาหนดในเรื่องหลั กสุ จริตในการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ เป็นหลักที่ศาลได้
กาหนดขึ้นโดยพิจารณาได้จากบทบัญญัติใน Section 1112 (b) ได้กาหนดเงื่อนไขที่ศาลจะมีคาสั่ง
ยกคาร้องขอฟื้ นฟู กิจ การ ซึ่งเป็ น เงื่อนไขที่ลู กหนี้มีเจตนาไม่ประสงค์จะฟื้นฟูกิจการอย่างแท้จริง
เพียงแต่เป็นการหาผลประโยชน์จากบทบัญญัติที่กาหนด เจตนาจะเป็นสิ่งแสดงถึงความสุจริตของ
ลู กหนี้ ได้ ปั จ จั ย ที่ พ อจะแสดงให้ เห็ น ถึ งเจตนาของลู ก หนี้ ได้ เช่น หลั กฐานแสดงว่าลู กหนี้ อาศั ย
ระยะเวลาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่ และไม่ประสงค์จะฟื้นฟูกิจการที่ยังคง
อยู่ในปัจจุบัน หรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้พยายามถ่วงเวลา หรือเลี่ยงไม่ให้เจ้าหนี้มีประกัน
ใช้สิทธิบังคับชาระหนี้ หรือกิจการของลูกหนี้ไม่อาจฟื้นฟูกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ในการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการตาม Chapter 11 กฎหมายไม่ได้กาหนดเงื่อนไขว่า
ลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวและต้องมีภาระหนี้สินเป็นจานวนเท่าใด ดังนั้น ไม่ว่าลูกหนี้จะมีหนี้สิ น
ล้นพ้นตัวหรือไม่ก็ตามก็อาจยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ เมื่อลูกหนี้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วไม่
สามารถถอนคาร้องขอได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้ลูกหนี้ใช้กระบวนการไปในทางทุจริต
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4. ข้อเสนอแนะ
4.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้ในการขอฟื้นฟูกิจการ
จากการศึกษาพบว่าแนวความคิดในการฟื้นฟูกิจการของประเทศต่างๆ เกิดขึ้นเนื่องจาก
การหาทางออกมิ ให้ ลู ก หนี้ ต้ องล้ มละลาย หรือต้ อ งเลิ ก กิจ การไปเพื่ อรัก ษาเศรษฐกิ จและสั งคม
ส่วนรวม มิให้ต้องได้รับความเสียหายและเพื่อเพิ่มทางออกให้กับลูกหนี้ให้ได้มีโอกาสในการดาเนิน
กิจการต่อไปและชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย ซึ่งเป็นทางเลือกอีก วิธีหนึ่งนอกเหนือจากการ
ล้มละลาย ส่วนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของลูกหนี้เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ได้ นั้ น ระบบกฎหมายของญี่ ปุ่ น อเมริ ก าและอั งกฤษ รวมตลอดถึ ง แนวทางการร่ า งกฎหมาย
ล้มละลายของ UNCITRAL และข้อเสนอแนะจากรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report
on the Observance of Standards and Codes - ROSC) ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควร
ใช้หลักเกณฑ์ว่าด้วยการขาดสภาพคล่องของลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้เข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมาย
อย่างทันท่วงทีและมีโอกาสสูงที่จะประสบความสาเร็จในการฟื้นฟูกิจการ
ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในประเด็ น นี้ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า ควรมี ก าร
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยเปลี่ยนจาก “การมีหนี้สินล้นพ้นตัว”
เป็ น “ลู ก หนี้ อ ยู่ ในฐานะไม่ ส ามารถช าระหนี้ ได้ ” เพราะหากยั งคงหลั ก เกณฑ์ ให้ ลู ก หนี้ มี ห นี้ สิ น
ล้นพ้นตัวตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ย่อมยากที่จะสาเร็จตามแผน
ข้อมูลจากการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของร่างกฎหมายในเรื่องนี้ซึ่งมีความแตกต่าง
กันระหว่างคดีล้มละลาย (สภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว) และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (สภาวะที่ลูกหนี้ไม่
สามารถชาระหนี้ได้) คณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นฐานของกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นแท้จริง
แล้วแตกต่างจากกระบวนการล้มละลาย เพราะเป้าหมายของการฟื้นฟูกิจการนั้นต้องการให้ลูกหนี้มี
โอกาสในการดาเนิ น กิจการต่อไปได้ อันเป็นความชอบธรรมของลูกหนี้ที่ จะดูแลจัดการทรัพย์สิ น
ของตนเอง แตกต่างจากกระบวนการล้มละลายที่ต้องการให้นาทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ มารวมไว้
เพื่อจัดสรรชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ จึงเป็นความชอบธรรมของเจ้าหนี้ที่จะเข้ามาดูแลจั ดการกับกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ดังนั้น ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการหากจะรอให้ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิ น
เช่นเดียวกับกระบวนการล้มละลาย ก็อาจจะสายเกินกว่าที่ลูกหนี้นั้นจะฟื้นฟูกิจการของตนเองให้
กลับมาประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติ
คณะผู้ วิจั ย จึ งเสนอให้ มี การแก้ไขเพิ่ มเติม พระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย พุ ทธศักราช 2483
มาตรา 90/3 และมาตรา 90/6 โดยเปลี่ยนแปลงหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับหนี้สินของลู กหนี้ในการร้อง
ขอให้ มีการฟื้ น ฟู กิจ การ จากที่ ลู กหนี้ จ ะต้องมี “หนี้ สิ น ล้ นพ้ น ตัว ” เป็น “ลู กหนี้ อยู่ในฐานะที่ ไม่
สามารถชาระหนี้ได้”
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4.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการครั้งที่สอง
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยได้เสนอเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้หลักเกณฑ์ในการร้องขอฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ตามระบบกฎหมายไทย ปราศจากการแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการทาง
กฎหมายโดยผู้ มี เจตนาไม่สุ จ ริต อัน จะก่ อให้ เกิดความไม่ ธ รรมแก่ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย โดยในระหว่าง
การศึ ก ษา คณะผู้ วิ จั ย เห็ น ควรน าต้ น แบบมาจากกฎหมายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในเรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการครั้งที่ สองมาปรับปรุงในพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 ด้วยอีกส่วนหนึ่ง
เมื่ อ พิ จ ารณาการเข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ค รั้ ง ที่ ส องของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า พบว่ า ได้ มี ก ารก าหนดเงื่อ นไขในการเข้ าสู่ ก ระบวนการไว้ อ ย่ างชั ด เจนในกรณี ที่
ศาลยกฟ้องลูกหนี้ในคดี ล้มละลาย เพื่อเป็นการป้องกันการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของลูกหนี้ ในการ
อาศัยสภาวะพักการชาระหนี้เป็นเกราะคุ้มกันมิให้ถูกบังคับชาระหนี้จากเจ้าหนี้ แตกต่างจากประเทศ
ไทยที่พระราชบัญญัติล้ มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่ได้กาหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ เพียงแต่ระบุ
ข้อจากัดในการยื่ นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้ 2 กรณี กล่าวคือ (1) ศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ
ลูกหนี้เด็ดขาด (2) ศาลหรือนายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิก หรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้
หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอื่ น ทั้งนี้ ไม่ว่า
การชาระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่ 7 ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิยื่นคาร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้8 จะยื่นคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ไม่ได้
หากน าเงื่อนไขในการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาตาม 11 U.S.C
Section 109 (g) มาเพิ่มเติม ในบทบัญญัติของพระราชบัญญั ติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ของ
ประเทศไทย ในกรณีที่ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการครั้งที่สอง
ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอ กล่าวคือ ห้ามมิให้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งยกคาร้อง ซึ่งเป็นการป้องกันลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่ไม่สุจริตซึ่ง
อาศัยช่องทางในการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากสภาวะพัก
การชาระหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ หลุดพ้นจากการเร่งรัดหนี้สิน ของบรรดาเจ้าหนี้ หรือประวิง
เวลาหรือยืดระยะเวลาในการชาระหนี้ออกไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งๆ ที่ไม่มีเจตนาที่จะฟื้นฟูกิจการ
อย่างแท้จริง อันอาจทาให้เจ้าหนี้ที่ถูกจากัดสิทธิภายใต้สภาวะพักการชาระหนี้ได้รับความเสียหาย
อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 หมวด 1 กระบวน
พิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย ส่วนที่ 8 การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการเสนอคาขอประนอมหนี้ภายหลังจากลูกหนี้ล้มละลายครั้งที่สอง
7
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พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 90/5.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 90/4.
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เช่นเดียวกันกับ 11 U.S.C Section 109 (g) ซึ่งวางหลักไว้ว่า ถ้าลูกหนี้ได้เคยขอประนอมหนี้ไม่เป็น
ผลมาแล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ภายในกาหนดเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่การประนอมหนี้
ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล9 ซึ่งหมายความว่า กรณีที่ลูกหนี้มีความประสงค์ยื่นคาขอประนอมหนี้ภายหลัง
จากล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยเสนอวิธีการชาระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น
ต่อมาเจ้าพนั กงานพิทักษ์ ทรัพย์ กาหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น เพื่อพิจารณาคาขอประนอมหนี้
ภายหลั งลู ก หนี้ ล้ ม ละลาย แต่ ป รากฏว่าบรรดาเจ้ าหนี้ ทั้ งหลายที่ ยื่ น ค าขอรับ ช าระหนี้ จ ากกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีดังกล่าว มาร่วมประชุมแต่ไม่ลงมติประการใดก็ดีหรือเจ้าหนี้ทราบกาหนด
นั ด ประชุ ม เจ้ าหนี้ ค รั้ งอื่ น โดยชอบด้ ว ยกฎหมายแล้ ว แต่ ไม่ มี เจ้ าหนี้ ไปร่ว มประชุ ม ก็ ดี หรื อ การ
ประนอมหนี้ ดั งกล่ าวไม่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากศาลก็ดี ถือ ว่า ลู ก หนี้ ป ระนอมหนี้ ภ ายหลั งจาก
ล้มละลายไม่ประสบผลสาเร็จ กฎหมายวางเงื่อนไขของระยะเวลาในการที่ลูกหนี้จะยื่นคาขอประนอม
หนี้ภายหลังจากล้มละลายอีกเป็นครั้งที่สอง ว่าต้องทิ้งระยะห่างจากวันที่ประนอมหนี้ไม่เป็นผลสาเร็จ
เป็น เวลา 3 เดือนหรือ 90 วัน จึงจะยื่นคาขอประนอมหนี้ภ ายหลังจากล้มละลายต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้อีก การยื่นคาขอประนอมหนี้ภายในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับวันที่ลูกหนี้ประนอมหนี้
ภายหลังจากล้มละลายไม่ประสบความสาเร็จ ย่อมเป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย ชอบที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไม่รับคาขอประนอมหนี้ภายหลังจากล้มละลายของลูกหนี้ไว้เพื่อพิจารณา
คณะผู้ วิจั ย จึ ง เสนอให้ มีการแก้ไขเพิ่ มเติม พระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย พุท ธศัก ราช 2483
มาตรา 90/5 ว่าบุคคลตามมาตรา 90/4 จะยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่ได้ ในกรณี
ที่ ศ าลได้ เคยมี ค าสั่ งยกค าร้ อ งขอให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การหรือ ยกเลิ ก การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ภ ายใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นคาร้องขอ
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พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 63.
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สิทธิและความรับผิดของผู้ค้าประกันในคดีฟื้นฟูกิจการ
1. สภาพปัญหา
เมื่อมีการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยศาลมีคาสั่งรับคาร้องขอไว้พิจารณาและนัดไต่สวน
คาร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กิจการของลูกหนี้จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 90/12 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 ในการพั ก ช าระหนี้ ไว้ ชั่ ว คราว ส่ ง ผลให้ ลู ก หนี้
มีเวลาในการวางแผนและทาแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อกาหนดภาระหนี้ที่จะชาระ รวมทั้งระยะเวลาใน
การชาระหนี้ให้แก่บ รรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเป็นธรรม ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ส ามารถดาเนินการใช้สิ ทธิ
เรี ย กร้ อ ง ฟ้ อ งร้ อ ง หรื อ บั ง คั บ คดี กั บ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ใ นช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วได้ และหากมี
คดีแพ่งอยู่ ในระหว่างพิจ ารณาของศาลชั้นใดก็ตาม ศาลจะต้องมีคาสั่งงดการพิ จารณาพิ พากษา
คดีแพ่งนั้นๆ ในส่วนของลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการไว้ ชั่วคราวและจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ
แต่ในทางกลับ กัน เจ้าหนี้ ยังคงสามารถใช้สิทธิเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือบังคับคดีกับทรัพย์สินของ
ผู้ค้าประกันของลูกหนี้ในคดีแพ่งได้ต่อไป อีกทั้งเมื่อศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้แล้ว ผลของคาสั่งศาลดังกล่าวไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของบุคคลซึ่ง เป็นหุ้นส่วนกับ
ลูกหนี้ ผู้ร่วมรับผิดกับลูกหนี้ ผู้ค้าประกัน หรือบุคคลซึ่งอยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้าประกัน ของลูกหนี้ใน
หนี้ที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน ตามมาตรา 90/60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แต่อย่างใด แม้ว่าจะมีการกาหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มิให้
เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือบังคับคดี กับผู้ค้าประกันหรือกาหนดให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้น
ความรับผิดต่อเจ้าหนี้ ข้อกาหนดดังกล่าวก็ย่อมตกเป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการขัดต่อมาตรา 90/60
วรรคสอง แห่งพระราชบั ญญัติล้มละลาย พุทธศั กราช 2483 อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น ผู้ค้าประกันจึงยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ของลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ
แม้ว่าลู กหนี้ จ ะได้รับ ประโยชน์ จากผลของสภาวะพักการบังคับช าระหนี้ ในคดีฟื้นฟูกิจการก็ตาม
อีกทั้งแม้แผนจะกาหนดให้ลูกหนี้ต้องรับผิดน้อยลง แต่ผู้ค้าประกันก็ยังคงมีความรับผิดเต็มจานวนใน
หนี้ที่ตนได้ตกลงเข้าค้าประกันไว้อยู่เช่นเดิม
ในเรื่องสิทธิของผู้ค้าประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เมื่อผู้ค้าประกันได้
ชาระหนี้แทนลูกหนี้แล้วย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้อง
สูญหายหรือเสียหายไปอย่างใดๆ เพราะการค้าประกันนั้น และย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดา
มีเหนือลูกหนี้ด้วย แต่หากปรากฏต่อมาว่าลูกหนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนดว่า ผู้ค้าประกันหรือผู้ค้าประกันร่วมอาจยื่นคาขอรับชาระหนี้
สาหรับจานวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับชาระหนี้ไว้
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เต็มจานวนแล้ว ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น หากเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิยื่นคาขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้ ว
ผู้ค้าประกันก็ไม่อาจใช้สิทธิยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นมูลหนี้เดียวกันใน
คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้อีก หากผู้ค้าประกันจะยื่นคาขอรับชาระหนี้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ผู้ค้าประกันก็ต้องเอาทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยไปชาระหนี้จนเป็นที่พอใจเจ้าหนี้ก่อนล่วงเลยระยะเวลา
ในการยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ คื อ ภายใน 1 เดื อ น นั บ แต่ วั น โฆษณาค าสั่ ง ตั้ ง ผู้ ท าแผน ซึ่ ง หาก
ผู้ค้าประกันไม่สามารถนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ทันเวลา หรือหากล่วงเลยระยะเวลายื่นคาขอ
รับชาระหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหลายหรือบุคคลผู้มีสิทธิได้รับชาระหนี้ ในภายหน้า ก็ย่อมหมดสิทธิในการยื่น
ขอรับชาระหนี้ ซึ่งปัจจุบัน พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่ได้บัญญัติให้มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวไว้แต่อย่างใด บัญญัติเพียงว่าให้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย
เท่ านั้ น แต่อย่ างไรก็ตาม หากมีการกาหนดให้ ผู้ค้าประกันยื่นคาขอรับช าระหนี้ภ ายหลั งล่ วงเลย
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้ยื่นคาขอชาระหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
มาตรา 90/26 วรรคหนึ่ง ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาความยุ่งยากเกี่ยวกับ การดาเนินการตามแผนฟื้นฟู
กิจการ โดยจะต้องดาเนินการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาและเสียค่าใช้จ่าย
ในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพิ่มขึ้น เช่น ค่าส่งหมายให้แก่เจ้าหนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในวันประชุม
เจ้าหนี้ เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกหนี้จะต้องเสียเองทั้งหมด เพื่อเพิ่มเติมสิทธิการได้รับชาระหนี้
ของผู้ ค้าประกัน ไว้ในแผนฟื้น ฟูกิจการ โดยกระบวนการดังกล่ าวเหล่ านี้ แม้จะไม่ยุ่งยากกว่าการ
ดาเนิ น การในครั้งแรกในเรื่องรายละเอียดก็ตาม แต่ขั้น ตอนต่างๆ ก็ต้ องดาเนิ นการเช่นเดียวกัน
ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายฟื้นฟูกิจการ ซึ่งนอกจากปัญหาเรื่องสิทธิในการ
ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ข องผู้ ค้ าประกั น ในคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การแล้ ว ในกรณี ที่ ผู้ ค้ าประกั น ไม่ มี สิ ท ธิ ยื่ น
คาขอรับ ช าระหนี้ ยั งส่งผลกระทบสิ ทธิของผู้ ค้าประกันในเรื่องอื่น ๆ ตามมา เช่น สิ ทธิในการยื่น
คาร้องคัดค้านการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดี
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ค้าประกันเป็นอย่างมาก1

2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้ค้าประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ค้าประกันถือเป็นบุคคลภายนอกสัญญาและเป็น
ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในมูลหนี้ของลูกหนี้ แต่ต้องรับผิดชดใช้หนี้แทนลูกหนี้ที่ตนได้ค้าประกันให้ เสมือน
หนึ่งว่าตนเป็นลูกหนี้ และผูกพันรับภาระหนี้จนกว่าจะชาระหนี้ ดังกล่าวแล้วทั้งหมด โดยจะถอนตัว
1

สารสิน ช้านาญกิจ, “สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้าประกันของลูกหนีในคดีฟื้นฟูกิจการ”, (วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหา
รามค้าแหง, 2552), น.1-6.
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ออกจากการค้ าประกัน ไม่ ได้ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ความยิ น ยอมจากเจ้าหนี้ เมื่ อพิ จารณาเที ยบเคี ย ง
กฎหมายลั ก ษณะค้ าประกั น ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ม าตรา 680 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว่ า
อันสัญญาค้าประกัน คือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ค้าประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้
คนหนึ่งเพื่อชาระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชาระหนี้นั้น กล่าวคือ มีหนี้ประธาน ซึ่งเป็นหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับ
ลูกหนี้ และหนี้อุปกรณ์ซึ่งเป็นหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ค้าประกัน ซึ่งผู้ค้าประกันจะหลุดพ้นความรับผิด
เมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไปไม่ว่าเพราะเหตุใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698
ซึ่ ง เท่ า กั บ ว่ า เมื่ อ หนี้ ข องลู ก หนี้ ร ะงั บ ไปโดยการช าระหนี้ การปลดหนี้ การหั ก กลบลบหนี้
การแปลงหนี้ใหม่ หนี้เกลื่อนกลืนกัน หรือหนี้ขาดอายุความ ผู้ค้าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด
โดยทันที แต่หากเป็นกรณีตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 59 มาตรา 78 และมาตรา 90/60
แล้ว เห็ น ได้ว่า ผู้ค้าประกัน จะหลุ ดพ้นความรับผิ ดเพียงเท่าจานวนหนี้ที่ ลูกหนี้ชาระไปหรือเพียง
จานวนหนี้ที่ระงับไปของลูกหนี้เท่านั้น
สาหรับกรณีที่ผู้ค้าประกันได้ชาระหนี้แทนลูกหนี้นั้น เมื่อพิจารณาเรื่องการรับช่วงสิทธิตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 229 (3) ซึ่งวางหลักว่า การรับช่วงสิทธินั้นย่อมมีขึ้นด้วยอาศัย
อานาจกฎหมายและย่อมสาเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น เช่น บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่น
ในอัน ที่จ ะต้องใช้ ห นี้ มีส่ วนได้เสี ยในการใช้ห นี้ และเข้าใช้ห นี้ นั้น ซึ่งตามมาตรา 693 วางหลั กว่า
ผู้ค้าประกันซึ่งได้ชาระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยจากลูกหนี้เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่
ต้องสูญหายหรือเสียหายอย่างใดๆ เพราะการค้าประกันนั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้ค้าประกันได้ชาระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้แล้วก็ย่อมมีสิทธิในการเข้ารับช่วงสิทธิ ในการไปไล่เบี้ยแก่ลูกหนี้ได้ตามบทบัญญัติมาตรา
ดั งกล่ าว แต่ ต ามมาตรา 101 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย วางหลั ก ว่ า ถ้ าลู ก หนี้ ร่ว มบางคน
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ร่วมคนอื่นอาจยื่นคาขอรับชาระหนี้สาหรับจานวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยใน
เวลาภายหน้ า ได้ เว้ น แต่ เจ้ า หนี้ ได้ ใช้ สิ ท ธิ ข อรั บ ช าระหนี้ ไว้ เต็ ม จ านวนแล้ ว ซึ่ ง ให้ ใช้ บั ง คั บ แก่
ผู้ค้าประกัน ผู้ค้าประกันร่วม หรือบุคคลที่อยู่ในลักษณะเดียวกันด้วยโดยอนุโลม เมื่อพิจารณาแล้ว
เห็ น ได้ ว่ า สิ ท ธิ ไล่ เบี้ ย ของผู้ ค้ าประกั น ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ นั้ น เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
ผู้ค้าประกันได้เข้าใช้หนี้แล้ว แต่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แม้ว่าผู้ค้าประกัน
ยังไม่ได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ แต่อาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในภายหน้าได้ ก็มีสิทธิในการที่จะขอรับชาระหนี้
ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุที่กฎหมายให้สิทธิ เช่นนี้เนื่องจาก ในคดีล้มละลายได้มีการ
กาหนดให้เจ้าหนี้ มีหน้าที่ต้องยื่นคาขอรับชาระหนี้ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่โฆษณาคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามมาตรา 91 หรือภายใน 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาตั้งผู้ทาแผนตามมาตรา
90/26 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความรับผิดของลูกหนี้ว่าจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ร ายใดเป็น
จานวนเท่าใด แต่อย่างไรก็ตาม การยื่นคาขอรับชาระหนี้ของผู้ค้าประกันนั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัด
ที่ว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้วหรือไม่ หากเจ้าหนี้ชั้นต้นได้ใช้สิทธิขอรับชาระ
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หนี้ไว้เต็มจานวนแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะพิจารณาทาคาสั่งยกคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้
ผู้ค้าประกันเสียทั้งสิ้น ตามมาตรา 90/32 (1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

2.2 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้ค้าประกันตามพระราชบัญ ญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483
ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้น เมื่ อศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งรับคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ไว้พิจารณาตามมาตรา 90/12 แห่ งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จะส่งผลให้เกิด
สภาวะการพั ก บั งคั บ ช าระหนี้ (Automatic Stay) โดยกฎหมายได้ ก าหนดหนี้ ที่ เจ้ า หนี้ อ าจยื่ น
คาขอรับชาระหนี้ได้ดังนี้
1. มูลหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้นจะยังไม่ถึงกาหนดชาระ
หรือมีเงื่อนไขก็ตาม เว้นแต่หนี้ที่เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือหนี้
ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้
2. หนี้ที่เจ้าหนี้อาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้
3. หนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือที่ผู้บริหารชั่วคราวก่อขึ้น หนี้ที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดตาม
มาตรา 90/12 (8) หรือ (11) และหนี้ภาษีอากรหรือหนี้อื่นอันมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่
ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผน
4. บุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายเพราะการโอนทรัพย์สินหรือการกระทาการใดๆถูกเพิกถอน
ตามมาตรา 90/41 หรือเพราะผู้บริห ารแผนไม่ยอมรับทรัพย์สิ น หรือสิทธิตามสัญญาตามมาตรา
90/41 ทวิ
หนี้ ที่ต้องขอรับ ช าระหนี้ ในคดีฟื้นฟูกิจการนั้น เจ้าหนี้จะต้องยื่นคาขอรับช าระหนี้พร้ อม
สาเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคาสั่งตั้งผู้ทาแผน พร้อมทั้ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมตามกฎหมาย หากเจ้าหนี้ไม่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ภ ายในกาหนดเวลาดังกล่าว
เจ้าหนี้นั้นย่อมหมดสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ ไม่ว่าการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จะเป็นผลสาเร็จตามแผน
หรือไม่ ต่อมาเมื่อศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว จะส่งผลให้
1. ผูกมัดเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ และเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระ
หนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
2. ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของผู้ค้าประกันหรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้าประกันของ
ลูกหนี้ในหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน
ดังนั้ น การที่ผู้ ทาแผนฟื้นฟูกิจการได้กาหนดให้ผู้ ค้าประกันหลุดพ้นความรับผิดซึ่งขัดกับ
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 90/60 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 ซึ่ งได้
วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้าประกันไว้ว่า คาสั่งของศาลซึ่งเห็นชอบด้วยแผนไม่มีผล
เปลี่ ย นแปลงความรั บ ผิ ด ของบุ ค คลซึ่ งเป็ น หุ้ น ส่ ว นกั บ ลู ก หนี้ หรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ร่ ว มกั บ ลู ก หนี้ หรื อ
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ผู้ ค้ าประกั น หรื อ อยู่ ในลั ก ษณะอย่ างผู้ ค้ าประกั น ของลู ก หนี้ ในหนี้ ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นวั น ที่ ศาลมี ค าสั่ ง
เห็นชอบด้วยแผน และไม่มีผลให้บุคคลเช่นว่านั้นต้องรับผิดในหนี้ที่ก่อขึ้นตามแผนตั้งแต่วันดังกล่าว
เว้นแต่บุคคลเช่นว่านั้นจะยินยอมโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วยนั้น ในเรื่องดังกล่าวได้มีคาพิพากษา
ศาลฎีกาตัดสินไว้ว่า ผลของคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนมีผลเฉพาะตัวลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการเท่านั้นที่จะ
หลุดพ้นจากหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน แล้วมาผูกพันตามหนี้ที่กาหนดไว้ใน
แผนฟื้นฟูกิจการ ส่วนความรับผิดของบุคคลอื่นซึ่งต้องร่วมรับผิดกับลูกหนี้นั้น ย่อมต้องเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง การที่แผนฟื้นฟูกิจการกาหนดให้ผู้ค้าประกันหลุด
พ้ น ความรั บ ผิ ด ย่ อ มเป็ น การขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 90/60 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 ซึ่ งเป็ น กฎหมายอั น เกี่ ย วด้ ว ยความสงบเรีย บร้ อ ยของประชาชน
ข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า วจึ ง ตกเป็ น โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่ ง แล ะพาณิ ช ย์ มาตรา 150
อย่างไรก็ตาม แม้ข้อกาหนดให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นความรับผิดจะเป็นโมฆะ แต่เนื่องจากข้อกาหนด
ดังกล่ าวไม่ใช่รายการส าคัญ ที่กาหนดให้ มีในแผน การที่ข้อกาหนดตกไปย่อมไม่กระทบถึงความ
สมบูรณ์ของแผน และถือว่าแผนมีรายการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483
มาตรา 90/42 ประกอบมาตรา 90/58 วรรคสอง การที่เจ้าหนี้ไม่ติดใจเรียกร้องหนี้ส่วนที่เหลือจาก
ลู ก หนี้ ในส่ ว นของตั ว ลู ก หนี้ ย่ อ มได้ รับ การปลดเปลื้ อ งความรับ ผิ ด ในหนี้ ส่ ว นที่ ข าดโดยผลของ
กฎหมายฟื้นฟูกิจการ ส่วนผู้ค้าประกันจะหลุดพ้นความรับผิดก็ต่อเมื่อหนี้มีการระงับสิ้นไปตามมาตรา
698 เท่านั้น
สาหรับสิทธิของผู้ค้าประกันของลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการนั้น ขอแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี
ดังนี้
2.2.1 สิทธิในการขอรับช้าระหนีและรับช่วงสิทธิ
พระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย พุท ธศักราช 2483 ได้บัญ ญั ติเกี่ยวกับ สิทธิในการยื่น
ค าขอรั บ ช าระหนี้ ในคดี ล้ ม ละลายและคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การไว้ ในกรณี ลู ก หนี้ ถู ก พิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ในคดี
ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา 101 และมาตรา 90/27 วรรคสอง ซึ่ง
กาหนดให้ผู้ค้าประกันอาจยื่นคาขอรับชาระหนี้ สาหรับจานวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภาย
หน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ค้าประกันจะมีสิทธิ
ขอรับชาระหนี้ได้เพียงกรณีเดียว คือกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ได้ขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนเท่านั้น ซึ่งโดย
ปกติ เจ้าหนี้ก็มักจะขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้ว ดังนั้น ผู้ค้าประกันจึงย่อมเสียสิทธิในการยื่น
ขอรับ ชาระหนี้ ในคดีฟื้นฟูกิจการ โดยผลของการไม่ส ามารถยื่นคาขอรับชาระหนี้ได้ ก็ ย่อมส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปถึงสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมเจ้าหนี้ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ค้าประกันได้ชาระหนี้แทนลูกหนี้ไปนั้น กฎหมายฟื้นฟูกิจการได้บัญญัติ
ในทานองว่า ผู้ค้าประกันซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ตามมาตรา 101 อาจขอรับชาระ
หนี้ได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ ได้ใช้สิทธิขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้ว อันทาให้ เข้าใจได้ว่า ผู้ ค้าประกัน
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สามารถรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ห ากต้องถูกเจ้าหนี้บังคับช าระหนี้ตามลูกหนี้ แต่ในทางปฏิบัตินั้น
ศาลฎีกาได้วางหลักว่า การรับช่วงสิทธิในคดีล้มละลายหาอาจทาได้ไม่ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้
สามารถรับช่วงสิทธิในคดีล้มละลายได้ ซึ่งคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายประเภทหนึ่ง
ดังนั้น การรับช่วงสิทธิของผู้ค้าประกันในคาขอรับชาระหนี้จึงไม่อาจทาได้ในปัจจุบัน
2.2.2 สิทธิในการขอคัดค้านการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี
ในคดีฟื้นฟูกิจการ ผู้ค้าประกันของลูกหนี้ซึ่ง เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีสิทธิ
และหน้าที่จากผลของการฟื้นฟูกิจการ แต่ เมื่อปรากฏว่าผู้ค้าประกันไม่มีสิทธิยื่นคาขอรับชาระหนี้
ก็ย่อมไม่มีสิทธิคัดค้านการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ออกเสียง และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
เจ้าหนี้ ลงมติในที่ประชุมเจ้าหนี้ จึงเท่ากับไม่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ทั้งๆ ที่น่าจะถือ
ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียรายหนึ่ง เนื่องจากรับทราบถึงสภาพกิจการของลูกหนี้หรือเป็นบุคคลภายใน
ของลู ก หนี้ นั้ น เอง จึ ง ได้ ยิ น ยอมเข้ า เป็ น ผู้ ค้ าประกั น แต่ เมื่ อ ผู้ ค้ าประกั น ไม่ มี สิ ท ธิ ดั งที่ ก ล่ า วมา
ก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ค้าประกันในคดีฟื้นฟูกิจการได้

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3 .1 แ น ว ท างก ารร่ า งก ฎ ห ม าย ล้ ม ล ะล าย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law) โดยตลอดแล้ ว พบข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข อง
ผู้ค้าประกันในกระบวนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ดังนี้
“1. เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้และความรับผิดอื่นๆ ของตนเมื่อครบกาหนดชาระ ระบบ
กฎหมายส่วนใหญ่บัญญัติกลไกทางกฎหมายในการจัดการให้มีการชาระหนี้คงค้างที่มีการเรียกร้องให้
ช าระจากท รั พ ย์ สิ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ท รั พ ย์ สิ น ที่ มี ตั ว ตน ห รื อ ไม่ มี ตั วตน ของลู ก ห นี้ ทั้ งนี้
กลไกทางกฎหมายดังกล่ าวจาต้องครอบคลุ มส่ วนได้เสี ยต่างๆ เช่น ส่วนได้เสียของคู่กรณี ที่ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการล้มละลาย รวมถึงลูกหนี้ เจ้าของกิจการ ฝ่ายบริหารของลูกหนี้ เจ้าหนี้ซึ่ง
อาจมีหลักประกันมากน้ อยแตกต่างกันไป รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวกับภาษี และเจ้าหนี้อื่นๆ ที่เป็น
หน่วยงานราชการ พนักงาน ผู้ค้าประกัน และผู้จาหน่ายหรือจัดหาสินค้าและบริการ ตลอดจนองค์กร
ที่ เกี่ ย วข้อ งหรือ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กฎหมาย การค้ าและสั งคม ซึ่ งเกี่ ยวข้ อ งกั บ การวางรูป แบบ
กฎหมายล้ มละลายและมี ความจ าเป็น ต่ อการด าเนิ น การตามกฎหมายดังกล่ าวโดยทั่ว ไป กลไก
ดังกล่าวต้องสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวที่แตกต่างกันออกไป
รวมถึงต้องสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ดังกล่าวกับผลประโยชน์ในด้านสังคม การเมืองและ
นโยบายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบต่ อ จุ ด มุ่ งหมายทางเศรษฐกิ จ และทางกฎหมายของ
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กระบวนการล้มละลาย ทั้งนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ของกลไกดังกล่าว
และจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามที่กาหนดไว้โดยกลไก หากได้รับการยกเว้นมิให้อยู่ในกรอบของกลไก
ทางกฎหมายดังกล่าว”2
“กฎหมายล้มละลายควรกาหนดว่าหนี้ที่อาจยื่นขอรับชาระได้ให้รวมถึงสิทธิที่จะได้รับชาระ
หนี้ทั้งปวงที่เกิดขึ้น จากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของลูกหนี้ (สิ่งนี้ควรจะรวมถึงหนี้ที่
ขอรับชาระโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ค้าประกันสาหรับการชาระเงิ นที่เกิดจากการกระทาหรือการละ
เว้นการกระทาของลูกหนี้) ก่อนการเริ่มดาเนินกระบวนการทางล้มละลาย ไม่ว่าจะถึงกาหนดชาระ
แล้ ว หรื อ ไม่ ไม่ ว่า จะก าหนดจ านวนได้ ห รือ ไม่ ไม่ ว่าจะเป็ น ที่ ก าหนดได้ แ น่ น อนหรือ ไม่ แ น่ น อน
กฎหมายควรระบุหนี้ที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการทางล้มละลาย”3
“13. โดยปกติแล้วการปลดเปลื้องหนี้ของลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่มีผลกระทบต่อ
ความรับผิดของบุคคลภายนอกผู้ซึ่งค้าประกันหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าว”4
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลาย

และระบบสิ ทธิข องเจ้าหนี (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกมีหลั กการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการไว้ในส่ วนของ Part C. การกาหนดกรอบ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายล้มละลาย (Legal Framework for Insolvency) ในข้อ C14 กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ แม้ว่าจะไม่มีหลักการที่เ กี่ยวข้องกับสิทธิผู้ค้าประกันโดยตรง แต่ก็มีประโยชน์ต่อการ
พิจารณา ในฐานะที่ผู้ค้าประกันคือผู้มีส่วนได้เสียประเภทหนึ่งของกระบวนการ หลักการของธนาคาร
ในส่วนนี้มีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) กระบวนการควรส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีกระบวนการบริหาร
จัดการคดีที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างที่ส่งเสริมการเจรจาโดยเป็นธรรมในเรื่องแผนการชาระหนี้
และโดยให้มีการอนุมัติแผนโดยหลักเสียงข้างมากของบรรดาเจ้าหนี้
(2) การพิจารณาทาแผน ควรมีระบบที่มีความยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาแผน
(3) การใช้สิทธิออกเสียงของเจ้าหนี้ตามแผน ควรเป็นไปตามจานวนทุนทรัพย์แห่งคาขอ
รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้และควรได้รับการตรวจสอบ การพิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการควรเป็นไป
ด้ ว ยความเป็ น ธรรมระหว่ างเจ้ า หนี้ กรณี ที่ ศ าลจะต้ อ งท าการอนุ มั ติ แ ผน ศาลอาจพิ จ ารณาถึ ง
การใช้สิทธิออกเสียงข้างมากของเจ้าหนี้ประกอบการพิจารณา

2

กรมบังคับคดี, แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL), นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพินติงแอนด์
พับลิสชิ่ง จ้ากัด, หน้า 10.
3 เพิ่งอ้าง, น.273.
4 เพิ่งอ้าง, น.295.
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(4) การปฏิบั ติ แผนฟื้ น ฟู กิจการและการแก้ไข ควรมีก ารตรวจสอบอย่างเป็ น อิส ระและ
สามารถทาการแก้ไขแผนได้โดยผ่านการใช้สิทธิออกเสียงของบรรดาเจ้าหนี้
(5) การปลดจากหนี้ และผลลัพ ธ์ ควรมีระบบที่ทาให้ การยอมรับตามแผนฟื้ นฟู กิจการมี
ผลผูกพันบรรดาเจ้าหนี้ทุกราย
(6) การเพิกถอนแผน กรณีที่การอนุมัติตามแผนเป็นไปด้วยความทุจริต ควรกาหนดให้ มี
การยกเลิกแผน กรณีที่แผนสามารถปฏิบัติได้สาเร็จ ควรกาหนดให้องค์กรธุรกิจสามารถประกอบ
ธุรกิจได้ต่อไป
จากหลักการดังกล่าว ธนาคารโลกได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมายของ
ประเทศไทยในเรื่ อ งการล้ ม ละลายและสิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ และจั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes - ROSC) โดยได้
พิ จ ารณาตามประเด็ น ข้ า งต้ น แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า ในส่ ว นของข้ อ C14 รายงานการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes - ROSC) เห็ น ว่ า
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยมีข้อบกพร่องเล็กน้อยในการปฏิบัติตามหลักการ
(Largely Observed) โดยมีข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า กฎหมายของประเทศไทยควรเพิ่ม
เหตุข้อขัดข้องทางการเงินในหลักเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ควรมีการแต่งตั้งผู้ตรวจ
สอบ (examiner) ควรเพิ่ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารควบคุ ม ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และการเข้ าสู่ ก ระบวนการ
ล้มละลายกรณีการฟื้นฟูกิจการในคดีเฉพาะ5

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น6
หนี้สินของโครงการฟื้นฟูกิจการในประเทศญี่ปุ่นนั้น หมายถึง สิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สิ น
ของบริษัทที่เกิดขึ้นก่อนมีการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูบริษัท ดังนั้น หนี้สินในการฟื้นฟูกิจการจึงต้อง
เป็นสิทธิเรียกร้องทางด้านทรัพย์สินของบริษัท และต้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากสาเหตุที่มีอยู่ก่อน
การเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
เจ้าหนี้ในโครงการฟื้นฟูกิจการสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
(1) เจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิในโครงการฟื้นฟูกิจการ
(2) เจ้าหนี้ธรรมดาในโครงการฟื้นฟูกิจการ
(3) เจ้าหนี้ด้อยสิทธิในโครงการฟื้นฟูกิจการ

5

ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย ฉบับเดือนมิถุนายน 2555 (report on the observance
of standard and codes insolvency and creditors right; Thailand ,June 2012) กรมบังคับคดี
6 คะซุฮิโกะ บันโนะ, “กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูบริษัท : ศึกษากฎหมายญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับหลักการของกฎหมายไทย”,
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), น.34-35.
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โดยเจ้าหนี้จะต้องแจ้งชื่อของตนเอง ที่อยู่และมูลแห่งหนี้ รวมทั้งสิทธิ ลงคะแนนให้แก่ศาล
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ภายในเวลาที่ศาลกาหนดเพื่อที่จะร่วมในกระบวนการฟื้นฟู กิจการ หาก
ไม่ได้ดาเนินการแจ้ง เจ้าหนี้ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในที่ประชุมผู้มีส่วนได้เสีย และหมดสิทธิที่จะ
ร่วมกระบวนการฟื้นฟูกิจการในฐานะเป็นเจ้าหนี้ โดยหนี้สินในโครงการฟื้นฟูกิจการนั้นไม่มีผู้ใดจะทา
การช าระหนี้ รั บ ช าระหนี้ หรื อ กระท าการอย่ า งอื่ น ให้ ห นี้ ร ะงั บ ไปได้ เว้ น แต่ จ ะกระท าตาม
กระบวนการฟื้นฟูบริษัท ซึ่งหมายความว่าเจ้าหนี้ในโครงการฟื้นฟูกิจการจะได้รับชาระหนี้เฉพาะตาม
แผนฟื้นฟูกิจการเท่านั้น หากได้รับชาระหนี้ด้วยวิธีอื่นใดนอกจากตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว การชาระ
หนี้นั้นเป็นโมฆะ
การฟื้นฟูกิจการในประเทศญี่ปุ่น ศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์พร้อมกับการวินิจฉัย
การเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ สิทธิต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้จะตกแก่ผู้จัดการทรัพย์
(Receiver) โดยผู้จัดการทรัพย์มีอานาจบริหารกิจการของบริษัท และมีหน้าที่ควบคุมและจัดการ
ทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่จะมีการมอบอานาจให้แก่กรรมการของบริษัท ให้มีสิทธิในการดาเนินการ
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีกรรมสิท ธิ์ในทรัพย์สินของตนเองเช่นเดิม โดยเมื่อศาลได้แต่งตั้งให้เป็น
ผู้จัดการทรัพย์แล้ว บุคคลดังกล่าวจะต้องดาเนินการเข้าควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทในทันที

3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
การฟื้นฟูกิจการของประเทศอังกฤษ อยู่ภายใต้กระบวนการคาสั่งให้บริหารจัดการทรัพย์สิน
(Administration Order) โดยได้กาหนดไว้ใน Insolvency Act 1986 ซึ่งใช้เฉพาะลู กหนี้ประเภท
นิติบุคคลเท่านั้น ผู้เสนอคาขอฟื้นฟูกิจการ คือ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และหน่วยงานที่กากับดูแลลูกหนี้ ซึ่ง
ในคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ ผู้ยื่นคาขอต้องแสดงให้เห็นว่า ลูกหนี้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้
เมื่ อยื่ น ค าร้ องขอฟื้ น ฟู กิจ การแล้ ว จะมี ผ ลคื อ การจากั ดสิ ท ธิแ ก่ บุ คคลที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้ แก่ เจ้าหนี้
เจ้าของทรัพ ย์สิ น และลู กหนี้ ในการกระท าการใดๆ ที่ จะกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจของลู กหนี้
นอกจากนี้ กฎหมายยังกาหนดให้ลูกหนี้ยังคงสิทธิในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน เว้นแต่ ศาลได้มี
คาสั่งอย่างอื่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะเกิดผลของสภาวะการพักชาระหนี้ ดังนี้7
1. ห้ามลูกหนี้มีมติชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
2. ห้ามศาลมีคาสั่งเลิกกิจการของลูกหนี้
3. ห้ ามเจ้ าหนี้ บั งคับ ช าระหนี้จากทรัพ ย์สิ นของลู กหนี้เป็นหลั กประกันหรือห้ ามเจ้าของ
ทรัพย์สินเรียกคืนทรัพย์จากลูกหนี้
4. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินการใดๆในทางกฎหมายที่กระทบต่อลูกหนี้หรือทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากศาลที่มีคาสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

7Insolvency

Act 1986, Section 9(3).
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5. มีผลให้คาขอเลิกกิจการของลูกหนี้ที่เสนอไว้ต่อศาลถูกยกเลิกไป อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติ หากศาลไม่มีคาสั่งใดๆเกี่ยวกับการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ Administrator จะ
เป็ น ผู้ ร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ มี ค าสั่ งดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด จากการ
บริหารงานของลูกหนี้
ในการพิจารณาคาขอฟื้นฟูกิจการ กรณีที่ศาลอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการตามคาขอ ซึ่งเรียกว่า
ผู้จัดการทรัพย์สิน (Administrative Receiver) มีผลให้ข้อจากัดที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการยื่นคาขอ
ยังคงมีผลต่อไป โดยห้ามลูกหนี้มีมติชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ ห้ามศาลมีคาสั่งเลิกกิจการลูกหนี้ ห้าม
ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีหลักประกันลอย (Floating Charge) แต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน ห้ามบังคับชาระหนี้จาก
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ที่ เป็ น ประกั น หรื อ ห้ า มเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น เรี ย กคื น สิ น ค้ า และห้ า มด าเนิ น
กระบวนการใดๆ ที่กระทบต่อลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ เว้นแต่ จะได้รับความยืนยอมหรือได้รับ
อนุญาตจาก Administrator หรือจากศาลที่มีคาสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ นอกจากนี้ คาสั่งอนุญาต
ให้ฟื้นฟูกิจการยังมีผลให้คาขอเลิกกิจการของลูกหนี้ที่ถูกเสนอไว้ต่อศาลก่อนมีการเสนอคาขอฟื้นฟู
กิจการนั้นจะถูกยกเลิกไป และ ผู้จัดการทรัพย์สิน ที่ทาหน้าที่อยู่ก่อนที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการก็
จะต้องพ้นจากตาแหน่งไปด้วย8
ในส่วนของข้อกาหนดในแผนฟื้นฟูกิจการและการมีส่วนร่วมในการประชุมเจ้าหนี้ ผู้มีหน้าที่
จัดทาแผนฟื้น ฟูกิจการคือ Administrator เพื่อขอความเห็ นชอบจากที่ประชุมและศาล โดยแผน
จะต้องส่งให้แก่นายทะเบียนบริษัทภายใน 3 เดือนนับแต่มีการแต่งตั้ง Administrator หรือภายใน
กาหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควร และยังต้องส่งสาเนาแผนดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ก่อนวันประชุมเจ้าหนี้
เพื่อพิจารณาแผนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และส่งสาเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือจะใช้วิธีการ
ประกาศโฆษณาก็ได้9 Administrator จะต้องกาหนดรายละเอียดในแผนฟื้นฟูกิจการในเกี่ยวกับการ
ดาเนินการฟื้นฟูกิจการ การจัดการกับทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยระบุเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่
ต้องถูกจาหน่ายออกไป และทรัพย์สินที่ยังคงเก็บไว้เพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการซึ่งโดยทั่วไปรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนฟื้นฟูกิจการจะขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของลูกหนี้ และแนวทางในการดาเนิ น
ธุรกิจ กรณีที่แผนฟื้นฟูกิจการได้นาเอาข้อตกลงการจัดการทรัพย์สินโดยสมัครใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน หากภายหลังข้อตกลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะ
มีผลผูกพันเฉพาะเจ้าหนี้ที่ได้รับหนังสือเชิญและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และหากต่อมามีการยกเลิก
การฟื้ น ฟู กิจ การแล้ ว เจ้ าหนี้ อื่น ๆ ซึ่งไม่ผู กพั นตามข้อตกลงดังกล่ าวมี สิ ท ธิที่ จะฟ้ องร้องตามสิ ท ธิ
เรียกร้องที่มีอยู่ได้10

8

Insolvency Act 1986, Section 11(3).
Insolvency Act 1986 S.23 (1) and S. 23 (2).
10 Insolvency Act 1986 S.5 (2).
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ในส่วนของผลของคาสั่งศาลที่เห็นชอบด้วยแผนและการสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูกิจการ การ
ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการต้องเป็นมติของที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจานวนหนี้ที่มาประชุมออก
เสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะออกเสียงด้วยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ 11 เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผน
ฟื้ น ฟู กิ จ การ Administrator จะรายงานผลการประชุ ม ต่ อ ศาลและจั ด ส่ งหนั งสื อ แจ้ งไปยั งนาย
ทะเบียน และบุคคลตามที่ศาลกาหนด12 หากที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับแผนที่ Administrator เสนอ
ศาลอาจมีคาสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการหรือมีคาสั่งใดๆ ตามที่ศาลเห็นสมควร ในส่วนการยกเลิกการ
ฟื้นฟูกิจการหรือมีคาสั่งใดๆ ตามที่ศาลเห็นสมควร ในส่วนการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการศาลอาจมีคาสั่ง
ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ หาก Administrator ยื่นคาขอในกรณีที่ปรากฏว่าวัตถุประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้ในคาสั่งนั้น ประสบผลสาเร็จหรือไม่อาจประสบผลสาเร็จและ Administrator อาจ
ต้องยื่นคาขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ด้วย13

3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในรูปแบบของรัฐบาล โดยบทบัญญัติในส่วน
ของกฎหมายล้มละลาย จะอยู่ใน Chapter 11 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ United States Code ซึ่งจะมี
การบั ญ ญั ติ เรื่ อ งกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การไว้ เป็ น หมวดหมู่ โดยพิ จ ารณาถึ งความแตกต่ า งที่ มี
ลักษณะเฉพาะสาหรับลูกหนี้แต่ละประเภทเป็นสาคัญ
การเริ่มต้นคดีฟื้นฟูกิจการเกิดขึ้นเมื่อมีการยื่นคาร้องต่อศาล ซึ่งอาจเป็นการยื่นคาขอด้วย
ความสมั ค รใจ (Voluntary Petition) ซึ่ งเป็ น การยื่ น ค าขอโดยลู ก หนี้ เพื่ อ ขอฟื้ น ฟู กิ จ การหรื อ
ขอปรับปรุงกิจการของซึ่งกาลังประสบปัญหาในการดาเนินธุรกิจ โดยไม่จาเป็นที่ลูกหนี้จะต้องเป็นผู้มี
หนี้สินล้นพ้นตัวแต่อย่างใด หรือกรณีเจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้องขอจะจัดอยู่ในประเภทการยื่นคาร้องขอ
โดยไม่สมัครใจ (Involuntary Petition) ซึ่งเป็น การที่เจ้าหนี้ต้องการจะบังคับให้ ลู กหนี้ต้องเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อที่จะได้มีความสามารถในการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ โดยการยื่นคาร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการนั้นก่อให้เกิดผลคือสภาวะในการหยุดพักชาระหนี้ขึ้น โดยมีผลบังคับทันทีนับแต่ได้
ยื่นคาร้องขอ ซึ่งเป็นมาตรการที่สาคัญมากในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่
ลูกหนี้จะต้องดาเนินการเจรจาต่อรองจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการ และดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
โดยหยุดการกระทาการใดๆ ที่เป็นความพยายามของเจ้าหนี้ในการบังคับชาระหนี้ ซึ่งส่งผลสาคัญต่อ
ความเป็นไปได้ของความสาเร็จในการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งยังมีผลในทางทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินที่มี
อยู่ก่อนวันยื่นคาร้องจะเข้ามาอยู่ในกองทรัพย์สิน
สภาวะหยุดพักการบังคับชาระหนี้ (Automatic Stay) มีผลทางกฎหมาย ดังนี้14
11

Insolvency Rules 1986 r.2.28.
Insolvency Act 1986 S.24 (4).
13 Insolvency Act 1986 S.18 (5).
14 USC Section 362(a).
12

Final Report 410
บทที่ 13 สิทธิและความรับผิดของผู้ค้าประกันในคดีฟื้นฟูกิจการ

1. การเริ่มต้นหรือกระทาต่อไป รวมถึงการออกคาสั่งหรือการอาศัยกระบวนการใดๆ ในทาง
กฎหมาย ทางปกครอง หรือการกระทาอย่างอื่นอันมีผลกระทบต่อตัวลูกหนี้ ซึ่งกระบวนการนี้อาจ
เริ่ ม ต้ น มาก่อ นที่ จ ะมี การยื่ น ค าร้ องขอ หรือ การบั งคับ ให้ ลู กหนี้ ช าระหนี้ ในหนี้ ที่ เกิ ดขึ้ น ก่ อ นยื่ น
คาร้องขอ15 ดังนั้น เจ้าหนี้จึงถูกห้ามไม่ให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีต่อศาล การบังคับคดีตามคาพิพากษา
รวมถึงกระบวนการเริ่มต้น การฟ้องคดีต่อศาล การบังคับคดีตามคาพิพ ากษา รวมถึงการเริ่ม ต้น
กระบวนการฟ้องคดีอย่างรวบรัด หรือการพิจารณาคดีโดยขาดนัด
2. การบังคับคดีตามคาพิพากษา ซึ่งศาลได้พิพากษาไว้ก่อนที่จะมีการยื่นคาร้องขอ อันมีผล
บั ง คั บ กั บ ตั ว ลู ก หนี้ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ 16 ซึ่ ง ได้ แ ก่ การขอออกหมายบั ง คั บ คดี แ ต่ ง ตั้ ง
เจ้าพนักงานบังคับคดี การยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้รวมไปถึง การขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว
3. การกระทาใดๆ อันเป็นการเข้าครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเข้าไปจัดการ หรือ
ควบคุมการจั ดการทรัพย์สิ นของลูกหนี้ 17 ไม่ว่าจะโดยอาศัย กระบวนการทางกฎหมายหรืออาศัย
เหตุ อื่น นอกจากนี้ ยังคุ้มครองถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อยู่ในครอบครองของลูกหนี้ ด้วย
การก่อให้เกิด ทาให้สมบูรณ์ หรือบังคับตามสิทธิยึดหน่วงในทรัพย์สินของลูกหนี้18
4. การก่อให้ เกิด ทาให้ ส มบูรณ์ หรือบังคับตามสิ ทธิยึดหน่วงในทรัพย์สิ นของลูกหนี้ ซึ่ง
ลูกหนี้ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้ที่มูลแห่งหนี้เกิดขึ้นก่อนวันยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ19
5.การเรียกเก็บเงิน ประเมินจานวนหนี้ หรือบังคับชาระหนี้จากลูกหนี้ ในมูลหนี้ที่ที่เกิดขึ้น
ก่อนวันยื่นคาร้องขอ20 ซึ่งรวมถึงการมีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ชาระหนี้
6. การหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้ ในมูลหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันยื่นคาร้องขอ21
7. การเริ่มต้นหรือกระทาต่อไปซึ่งกระบวนการเรียกเก็บภาษีอากรจากลูกหนี้โดยศาลภาษี
ของสหรัฐ 22
ซึ่งข้อห้ามตามสภาวะพักการชาระหนี้ (Automatic Stay) จะคุ้มครองแต่เฉพาะลูกหนี้และ
กองทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น ไม่คุ้มครองไปถึงการดาเนินการใดๆ ต่อบุคคลที่สาม เช่น ผู้ค้าประกัน
แต่อย่างไรก็ตามศาลมีอานาจในการออกคาสั่งเพื่อคุ้มครองบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินของบุคคลที่
สามดังกล่าวได้23
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USC Section 362(a) (1).
USC Section 362(a) (2).
17 USC Section 362(a) (3).
18 USC Section 362(a) (4).
19 USC Section 362(a) (5).
20 USC Section 362(a) (6).
21 USC Section 362(a) (7).
22 USC Section 362(a) (6).
23 USC Section 105.
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4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับช่วงสิทธิของผู้ค้าประกันในการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนีและการโอนสิทธิในการขอรับช้าระหนี
กรณี ที่ ผู้ ค้ าประกั น ได้ ช าระหนี้ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ จ นเต็ ม จ านวนแล้ ว หากเป็ น กรณี ต าม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ค้าประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิเจ้าหนี้ และมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับ
ลูกหนี้ได้ ตามมาตรา 229 และมาตรา 693 แต่หากเป็นกรณีที่ลูกหนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ แม้
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนดว่า ผู้ค้าประกันหรือผู้ค้าประกันร่วม อาจ
ยื่นคาขอรับชาระหนี้สาหรับจานวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิ
ขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้ว ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัตินั้นหากเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิยื่นคาขอรับชาระหนี้
ไว้เต็มจานวนแล้ว ผู้ค้าประกันก็ไม่อาจใช้สิทธิยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่ง
เป็นมูลหนี้เดียวกันในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้อีกแต่อย่างใด ทั้งๆที่ได้ชาระหนี้แทนลูกหนี้ไปจน
เสร็จสิ้นแล้ว วิธีการเดียวที่ผู้ค้าประกันจะยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ มีกรณี
เดียวคือ ผู้ค้าประกันต้องน าทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยไปชาระหนี้จนเป็นที่พอใจเจ้าหนี้ก่อนล่วงเลย
ระยะเวลาในการยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ คื อ ภายใน 1 เดื อ น นั บ แต่ วั น โฆษณ าค าสั่ ง ตั้ ง
ผู้ทาแผน แต่หากผู้ค้าประกันไม่สามารถนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ทันเวลาหรือรอจนล่วงเลย
ระยะเวลายื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ แ ล้ ว ผู้ ค้ าประกั น หรือ บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ช าระหนี้ ในภายหน้ า
ก็ย่อมหมดสิทธิในการยื่นขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการดังกล่าว ซึ่งคณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรกาหนดให้ผู้ค้าประกันมีสิทธิยื่นคาร้องขอสวมสิทธิคาขอรับชาระหนี้แทนเจ้าหนี้ที่ผู้ค้าประกันได้
ชาระหนี้ไปในทางแพ่งแล้ว โดยให้ผู้ค้าประกัน รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ในคดีฟื้นฟูกิจการเท่ากับสิทธิ
และหน้ า ที่ ข องเจ้ า หนี้ เดิ ม ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ไว้ ในคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การ ซึ่ ง ย่ อ มส่ ง ผลดี ก ว่ า
การกาหนดสิทธิให้ ผู้ค้าประกัน สามารถยื่นคาขอรับชาระหนี้ภายหลังล่วงเลยระยะเวลาในการยื่น
คาขอรับชาระหนี้แล้ว เนื่องจากจะต้องดาเนินการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยใช้ระยะเวลา
และเสี ย ค่าใช้ จ่ ายในชั้น เจ้ าพนั ก งานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ เพิ่ ม ขึ้น เช่น ค่าส่ งหมายให้ แก่ เจ้าหนี้ รวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายในวันประชุมเจ้าหนี้ เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกหนี้จะต้องเสียเองทั้งหมด เพื่อเพิ่มเติม
สิ ท ธิก ารได้รั บ ช าระหนี้ ข องผู้ ค้ าประกัน ไว้ ในแผนฟื้ น ฟู กิจ การ อีก ทั้ งเมื่ อ กาหนดให้ ผู้ ค้ าประกั น
สามารถรับช่วงสิทธิในคาขอรับชาระหนี้ ที่เจ้าหนี้เดิมได้ยื่นไว้แล้วนอกจากจะเป็นผลดีตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ผลของการรับช่วงสิทธิดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้ค้าประกันสามารถมีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการได้
อย่างเต็มที่ โดยสามารถคัดค้านการฟื้นฟูกิจการรวมทั้งมีสิทธิในการลงมติในที่ประชุมเจ้าหนี้เพื่อร่วม
ตัดสินใจในเรื่องการจัดกิจการทรัพย์สินหนี้สินของลูกหนี้ได้ ซึ่งทาให้สิทธิของผู้ค้าประกันได้รับความ
คุ้มครองและ เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
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จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในด้ านกฎหมายล้ ม ละลายและฟื้ น ฟู กิ จการแล้ ว ต่ างมี
ความเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย มีสภาพปัญหา
ทางปฏิบัติหลายประการ โดยมีข้อสังเกตที่สาคัญคือ กรณีที่ผู้ค้าประกันได้ชาระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว
ควรกาหนดให้สามารถสวมสิทธิในการขอรับชาระหนี้แทนเจ้าหนี้ที่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ ในคดีฟื้นฟู
กิจการ รวมทั้งมีอานาจลงมติในที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ นอกจากนี้ควรเพิ่มสิทธิให้แก่ผู้ค้าประกันซึ่งเป็น
ผู้บริหารของลูกหนี้ สามารถเสนอแผนการชาระหนี้ไปพร้อมกับแผนการฟื้นฟูกิจของลูกหนี้ เพื่อเปิด
โอกาสให้ ส ามารถหลุ ด พ้ น ความรั บ ผิ ด ในฐานะผู้ ค้ าประกั น ได้ ห ากเจ้ า หนี้ ยิ น ยอมในการเจรจา
ปรับโครงสร้างหนี้ โดยควรปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันให้สอดคล้ องกับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่แก้ไขใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ค้าประกัน
ข้อมูลจากการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการสั ม มนาได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ใ นเรื่ อ ง
การค้าประกัน ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในระหว่างการทาวิจัยซึ่งบทบัญ ญั ติส่ วนหนึ่งในมาตรา 699
กาหนดว่าหากเจ้าหนี้กระทาการใดอันเป็นการลดจานวนหนี้ของลูกหนี้ลง ก็ส่งผลให้ผู้ค้าประกัน
หลุ ด พ้ น จากหนี้ ส่ ว นที่ ล ดลงนั้ น ด้ ว ยโดยคงมี ห น้ า ที่ ช าระหนี้ ส่ ว นที่ เหลื อ อยู่ เช่ น เดี ย วกั บ ลู ก หนี้
คณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า การลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการไม่น่าจะถือเป็นการลด
จานวนหนี้ตามความมุ่งหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยคณะผู้วิจั ยเห็นว่าเรื่องการ
ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการนั้นเป็นกฎหมายพิเศษ อีกทั้งการลดหนี้นั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาของเจ้าหนี้
ที่ลดจานวนหนี้บางส่วนแต่อย่างใด หากแต่เป็นเพราะผลทางกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าจะถือว่า
ผู้ค้าประกันหลุดพ้นความรับผิดในส่วนจานวนหนี้ที่ลดลง
คณะผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 90/27 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
“ผู้ซึ่งมีสิทธิขอรับ ชาระหนี้ตามมาตรา 101 อาจยื่นคาขอรับช าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
สาหรับจานวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ แต่ในกรณีที่เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับชาระหนี้
ไว้เต็มจานวนแล้ว ผู้มีสิทธิขอรับชาระหนี้ตามมาตรา 101 มีเพียงสิทธิที่จะได้รับช่วงสิทธิในคาขอรับ
ช าระหนี้ ของเจ้ าหนี้ ตามจ านวนหนี้ที่ ผู้ นั้น ได้ ช าระให้ แก่ ไป ในกรณี เช่นว่านี้ ให้ แจ้งเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์โดยเร็วเพื่อการแก้ไขบัญชีเจ้าหนี้”
นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนสิทธิในการขอรับชาระหนี้
เนื่องจากตามระบบกฎหมายของไทย ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการโอนสิทธิในการขอรับชาระหนี้
ของเจ้าหนี้ ทั้งในส่วนของคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับกฎหมายสารบัญญัติ
ในเรื่องนี้และไม่ตอบสนองต่อวิธีปฏิบัติของสังคมธุรกิจในปัจจุบัน คณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นควร
เพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
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“เมื่อเจ้าหนี้ได้ยื่นขอรับชาระหนี้แล้ว สิทธิในการขอรับชาระหนี้ตามกฎหมายล้มละลายและ
การฟื้ น ฟู กิ จ การ ให้ โ อนกั น ได้ ต ามกฎหมาย และเมื่ อ มี ก ารโอนกั น แล้ ว ให้ แ จ้ ง เจ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ทราบโดยเร็วเพื่อการแก้ไขบัญชีเจ้าหนี้”

4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลของสภาวะการพักช้าระหนี (Automatic Stay) ต่อ
ผู้ค้าประกันในกรณีที่มีความจ้าเป็น
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยได้เสนอเพิ่มเติมขึ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 ในหมวด 3/1 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้ ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ค้าประกันของลูกหนี้เท่าที่ควร โดยเฉพาะการได้รับ
ผลในทางกฎหมายจากสภาวะพักการชาระหนี้ (automatic stay) ทั้งที่ในทางปฏิบัติ ผู้ค้าประกัน
ของลูกหนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เช่น เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหาร
ของลูกหนี้ เป็นต้น ผู้ค้าประกันจึงถือเป็น อีกปัจจัยว่าการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในแต่ละรายนั้นจะ
ประสบความสาเร็จหรือไม่ กรณีส มควรขยายความคุ้มครองให้ แก่ผู้ค้าประกันของลู กหนี้ให้ได้รับ
ประโยชน์จากสภาวะพักการชาระหนี้ (automatic stay) เช่นเดียวกับลูกหนี้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไป
อย่างจากัด เฉพาะกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ความคุ้มครองดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
การฟื้นฟูกิจการเท่านั้น
คณะผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ในมาตรา 90/6 (4) วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
“ในกรณี ที่คาร้องขอแสดงเหตุผลและความจาเป็นเพื่ อให้ ผู้ค้าประกันของลูกหนี้ได้รับผล
ในทางกฎหมายตามความในวรรคแรกเช่นเดียวกับลูกหนี้ ศาลอาจมีคาสั่งอนุญาต หากเห็นว่าการให้
ความคุ้มครองเช่นว่านั้นแก่ผู้ค้าประกัน จะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้”
การที่ผู้ค้าประกันไม่สมควรได้รับความคุ้มครองจากสภาวะพักการชาระหนี้ (automatic
stay) โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับลูกหนี้นั้น มีข้อพิจารณาในทางกฎหมาย ดังนี้
กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักการสาคัญคล้ายกับ
ของประเทศไทย ที่ ให้ความสาคัญ แก่การล้ มละลายขององค์กรธุรกิจ โดยใช้ห ลักการพักชาระหนี้
(Moratorium) หรือสภาวะพักการชาระหนี้ (Automatic stay) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกราะคุ้มกัน
ให้แก่กิจการของลู กหนี้ในระหว่างที่มีการฟื้นฟูกิจการ ห้ามมิให้เจ้าหนี้บางรายดาเนินคดีต่อกิจการ
ของลูกหนี้ มาตรการดังกล่าวถึงว่าเป็นการจากัดสิทธิของเจ้าหนี้บางรายในการใช้สิทธิ หรือใช้อานาจ
ใดๆ ต่อลูกหนี้ หรือต่อทรัพย์สินของลูกหนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ผลของการพั กช าระหนี้ ของประเทศไทย จะห้ ามมิ ให้ เจ้ าหนี้ ด าเนิ น คดี ทั้ งทางแพ่ งหรือ
ล้มละลายต่อลูกหนี้ ห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้ามูลแห่งหนี้
เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90/12 (4)(5) เมื่อพิจารณา
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สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ ค้ าประกั น หากกฎหมายก าหนดให้ ผู้ ค้ าประกั น ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการ
พักชาระหนี้ด้วยอย่างลูกหนี้ ก็ทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการกิจการเท่ านั้น และ
ต้ อ งรอผลให้ แ ผนฟื้ น ฟู กิ จ การเสร็จ สิ้ น ก่ อ น จึ งจะให้ สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข องเจ้ าหนี้ ด าเนิ น การทาง
กฎหมายแพ่งต่อผู้ค้าประกันได้ ในระหว่างการดาเนินการตามแผน อาจทาให้ผู้ค้าประกันยักย้าย
ทรัพย์สินจนสุดท้ายทาให้เจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับเอากับผู้ค้าประกันให้รับผิดได้ เลย และหากในที่สุด
ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ตามแผนได้อีก ก็ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างมาก ในทางกลับกันพิจารณากฎหมายฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน กาหนดให้แต่เฉพาะ
ลูกหนี้ที่ขอฟื้น ฟู กิจการเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิพักการชาระหนี้ (automatic stay) นับตั้งแต่ศาลมี
คาสั่งรับคาร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้ไต่สวน24 ซึ่งทาให้ลูกหนี้มีเวลาตั้งหลักพักการชาระหนี้ไว้ชั่วคราว ใน
ระหว่างนั้นก็ดาเนินการทาแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเจ้าหนี้ยังคงสามารถดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเอา
กับผู้ค้าประกันต่อไปได้ หากกฎหมายไม่ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ ในเรื่องนี้ กรณีย่อมทาให้เสียระบบความ
น่าเชื่อถือที่เจ้าหนี้จะยินยอมให้มีการค้าประกัน และอาจส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้

24

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 90/12.

บทที่ 14
สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรในการฟื้นฟูกิจการ
1. สภาพปัญหา
จากการที่กระบวนการฟื้นฟูกิจการต้องช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีห นี้สินล้นพ้นตัว หรือประสบ
ปัญหาขนาดสภาพคล่องทางการเงินให้ดาเนินกิจการต่อไปได้ การฟื้นฟูกิจการจึงต้องมีมาตรการหรือ
กระบวนการที่กระทบต่อสิ ทธิบางประการของบรรดาเจ้าหนี้ ในที่นี้จะกล่าวถึงสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่มีความสาคัญต่อรัฐ เพราะหนี้ภาษีอากรจักต้องจัดเก็บไปเพื่อ นาไปใช้จ่ายใน
กิจการอันเป็นการสาธารณประโยชน์ ไม่อาจใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ เฉพาะบุคคลใดหรือเฉพาะกลุ่ม
หนึ่งกลุ่มใดได้
ภาษีอากรที่ต้องชาระหรือต้องนาส่งตามบทบัญญัติในประมวลรัษฎากร เมื่อถึงกาหนดชาระ
แล้ ว ไม่ ช าระหรื อ ไม่ น าส่ ง ย่ อ มถื อ เป็ น ภาษี อ ากรค้ า ง เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ช าระค่ า ภาษี อ ากรดั ง กล่ า ว
มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ให้อานาจอธิบดีกรมสรรพากรมีสิทธิบังคับ โดยการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งมีความรับผิดได้เองโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล อันเป็นสิทธิที่เหนือกว่าสิทธิของ
เจ้าหนี้มีประกันรวมตลอดถึงเจ้าหนี้สามัญทั่วไปซึ่งจะต้องฟ้องบังคับชาระหนี้ต่อศาล แต่เมื่อลูกหนี้ได้
เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ภาษีอากรกลับต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
การฟื้นฟูกิจการ กล่าวคือ เจ้าหนี้ ภาษีอากรจะต้องยื่นคาขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในหนี้ที่
เกิดก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เป็นเหตุให้เกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมายว่าเจ้าหนี้ภาษีใน
คดีฟื้นฟูกิจการจะมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้สามัญอื่นหรือไม่ อย่างไร1
คณะผู้วิจัยขอยกตัวอย่างสภาพปัญหาเกี่ยวกับ สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรในการฟื้นฟูกิจการ
ในรูปแบบอุทาหรณ์ ดังนี้
เมื่อผู้ค้างภาษีอากรต้องตกเป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ภาษีอากรจะต้อง
ยื่นคาขอรับชาระหนี้ในหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ศาลมีคาสั่ งให้ฟื้นฟูกิจการ หนี้ภาษีอากรอาจถูกปรับลด
หรือถูกขยายระยะเวลาในการชาระหนี้ ออกไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในทางปฏิบัติ เจ้าหนี้ภาษีอากร
จึงมีสถานะเป็นเพียงเจ้าหนี้สามัญ รายหนึ่ง การปรับลดหนี้ภาษีอากรภายใต้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ
จึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐในการจัดเก็บรายได้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศ

1

ชาคริต แก้ ว เพชร, “สิ ทธิข องเจ้ า หนี้ ภ าษี อ ากรในการฟื้ นฟู กิ จ การ”, (วิท ยานิพ นธ์ คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
รามคาแหง, 2552), น.2-4.
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2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
กระบวนการฟื้ น ฟู กิจ การของประเทศไทยได้ ถูกบั ญ ญั ติ ไว้ในพระราชบัญ ญั ติล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 ในหมวด 3/1 ในเรื่องกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งได้
มีการเพิ่มเติมขึ้น โดยพระราชบั ญญั ติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มีการรับเอาแนวคิดและ
หลักการมาจากกฎหมายฟื้นฟูกิจการของต่างประเทศเป็นส่วนมาก ซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การยื่นขอรับชาระหนี้
เมื่อลู กหนี้ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ กฎหมายกาหนดให้ เจ้าหนี้ทุ กรายยื่นคาขอ
รั บ ช าระหนี้ ร วมทั้ ง เจ้ า หนี้ ภ าษี อ ากรด้ ว ย หากเจ้ า หนี้ ร ายใดไม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาตามกฎหมายแล้ว เจ้าหนี้รายนั้นย่อมหมดสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ไม่ว่าการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้จะสาเร็จหรือไม่ เว้นแต่ แผนฟื้นฟูกิจการจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือศาลได้มีคาสั่ง
ยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 2 โดยเจ้าหนี้ภาษีอากรซึ่งขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟู กิจการยังคงมีสิทธิ
ขอรับชาระหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยได้จนกว่าเจ้าหนี้ภาษีอากรจะได้รับชาระหนี้ทั้งหมด เนื่องจาก
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การไม่ ได้ มี ข้อ ห้ ามท านองเดีย วกั บ กระบวนการล้ ม ละลายของลู กหนี้ ต าม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 1003 ซึ่งสามารถแบ่งมูลหนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้น
ตามช่วงเวลาต่างๆ ได้ดังนี้
2.1.1 มูลหนี้ภาษีอากรที่เกิดก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 มาตรา 90/26 บั ญ ญั ติ ว่ า
“เจ้าหนี้จะขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟู กิจการได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในส่วนนี้ แม้ว่า
จะเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา หรือเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้วแต่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ก็ตาม ทั้งนี้ ต้องยื่ นคาขอรับ ช าระหนี้พร้อมสาเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภ ายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันโฆษณาคาสั่งตั้งผู้ทาแผนและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งสาเนาคาขอรับชาระหนี้ให้
ผู้ทาแผนโดยไม่ชักช้า” และมาตรา 90/27 วรรคแรก บัญญัติว่า “เจ้าหนี้อาจขอรับชาระหนี้ในการ
ฟื้นฟูกิจการได้ ถ้ามูลแห่งหนี้ได้เกิดก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ แม้ว่าหนี้นั้นยังไม่ถึงกาหนด
ชาระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม เว้นแต่หนี้ที่เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือ
หนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้”

2

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 90/61.
มาตรา 100 บัญญัติว่า “ดอกเบี้ยหรือเงินค่าป่วยการอื่นแทนดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้น ไม่ถือว่า
เป็นหนี้ที่จะขอรับชาระได้”
3
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กฎหมายไม่ได้กาหนดยกเว้นให้เจ้าหนี้ภาษีอากรไม่ต้องยื่นคาขอรับชาระหนี้ ดังนั้น
เจ้ าหนี้ ภ าษี อ ากรต้ อ งยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายในก าหนดเวลาหนึ่ งเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ศ าลได้ ตั้ ง
ผู้ทาแผนและโฆษณาคาสั่งตั้งผู้ทาแผนแล้วเหมือนกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ
2.1.2 มูลหนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคาสั่ งให้ฟื้นฟูกิจการจนถึง วันที่
ศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผน
มูลหนี้ภาษีอากรซึ่งเกิดขึ้นตั้ งแต่วันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟู กิจการจนถึงวันที่ศาลสั่ง
ตั้งผู้ทาแผน เจ้าหนี้ภาษีอากรย่อมมีสิทธิได้รับชาระหนี้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนโดยไม่ต้อง
ขอรับ ช าระหนี้ ในการฟื้น ฟู กิจ การ แต่เจ้าหนี้ภ าษีอากรต้องมีห นังสื อขอให้ ผู้ ทาแผนออกหนังสื อ
รับรองสิทธิของตนก่อนวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ถ้าผู้ทาแผนปฏิเสธสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรจะต้องปฏิเสธเป็ นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ภาษีอากรภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของ
เจ้าหนี้ภาษีอากร มิฉะนั้น ให้ถือว่ายอมรับสิทธิตามที่เจ้าหนี้ภาษีอากรขอมา ถ้าเจ้าหนี้ภาษีอากรมิได้
มีหนังสือขอให้ผู้ทาแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนเองหรือของผู้ทาแผนมีหนังสือปฏิเสธสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรภายในกาหนดเวลาข้างต้น เจ้าหนี้ภาษีอากรอาจยื่นคาขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟู
กิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันปะชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนหรือวันที่
เจ้าหนี้ได้รับคาปฏิเสธนั้น แล้วแต่กรณี4
2.1.3 มูลหนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผน
มูลหนี้โดยทั่วไปที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผน กฎหมายไม่ได้กาหนดให้
ต้องยื่นคาขอรับชาระหนี้ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/61 ได้บัญญัติว่า
“เจ้ าหนี้ ซึ่ งอาจขอรั บ ช าระหนี้ ในการฟื้ น ฟู กิ จ การผู้ ใดไม่ ยื่ น ขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายในก าหนดเวลา
ที่กาหนดไว้ในมาตรา 90/26 หรือมาตรา 90/24 วรรคสาม แล้วแต่กรณี เจ้าหนี้ผู้นั้นย่อมหมดสิทธิที่
จะได้รับชาระหนี้ไม่ว่าการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จะเป็นผลสาเร็จตามแผนหรือไม่ เว้นแต่
(1) แผนจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือ
(2) ศาลมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ”
เมื่อเจ้าหนี้ภาษีอากรไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องยื่นคาขอรับชาระหนี้ เจ้าหนี้ภาษีอากรก็
ย่อมไม่ต้องถูกจากัดสิทธิให้ได้รับชาระหนี้เฉพาะที่กาหนดไว้ในแผนเท่านั้น ดังนี้ เจ้าหนี้ภาษีจึงมีสิทธิ
ได้รับชาระหนี้โดยไม่ต้องยื่นคาขอรับชาระหนี้ อย่างไรก็ตาม มูลหนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาล
มีค าสั่ งตั้ งผู้ ท าแผนแต่ เกิ ด ก่อ นวัน ที่ ศ าลมี ค าสั่ งเห็ น ชอบด้ว ยแผน เจ้าหนี้ ภ าษี อากรดั งกล่ าวไม่
สามารถฟ้องบังคับคดีกับลูกหนี้ได้5 เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
สาหรับมูลหนี้ภาษีอากรที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนจนถึงวันที่
สิ้ น สุ ด กระบวนการฟื้ น ฟู กิจ การ เจ้าหนี้ ภ าษี อากรนั้ น สามารถยื่น ฟ้ อ งต่อ ศาลได้ และเมื่อ ศาลมี
4
5

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 90/27.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 90/12 (4).
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คาพิพากษา เจ้าหนี้ภาษีอากรก็สามารถบังคับคดีได้ตามคาพิพากษา แต่จะใช้อานาจตามกฎหมาย
เฉพาะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เองไม่ไ ด้ อย่างไรก็ตาม ได้ให้สิทธิเจ้าหนี้ภาษีอากรในการ
ได้ รั บ ช าระหนี้ โ ดยไม่ ต้ อ งยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุ ทธศั กราช 2483 มาตรา 90/62 ซึ่งบั ญ ญั ติ ว่า “เจ้ าหนี้ มี สิ ท ธิได้รับ ช าระหนี้ โดยไม่ ต้อ งขอรับ
ชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามแผนดังต่อไปนี้
(1) หนี้ซึ่งผู้ทาแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวก่อขึ้น
(2) หนี้ภาษีอากร และ
(3) หนี้ อย่ างอื่น ที่ มีลั กษณะเฉพาะกาหนดให้ ต้องช าระ เช่น เงิน สมทบกองทุ น
เงินทดแทน เป็นต้น”

2.2 การจัดกลุ่มเจ้าหนี้
2.2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเจ้าหนี้6
การจัดกลุ่มเจ้าหนี้กฎหมายกาหนดแนวทางให้ผู้ทาแผนจัดกลุ่มเจ้าหนี้โดยดูจาก
ลักษณะแห่งหนี้ที่เจ้าหนี้มีต่อลูกหนี้ ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท7 ดังนี้
(1) เจ้าหนี้มีประกันแต่ละรายที่มีจานวนหนี้ มีประกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า ของ
จานวนหนี้ทั้งหมดที่อาจขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ให้จัดเป็นรายละกลุ่ม เจ้าหนี้ประเภทนี้
อาจเรี ย กได้ ว่ า เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น รายใหญ่ ซึ่ งผู้ ท าแผนจะจั ด กลุ่ ม ให้ เจ้ าหนี้ ป ระเภทนี้ อ อกเป็ น
รายละหนึ่งกลุ่ม หากมีเจ้าหนี้ประเภทนี้หลายคนก็จะมีหลายกลุ่ม หากมีเจ้าหนี้ประเภทนี้คนเดียวก็
จะมีเพียงหนึ่งกลุ่ม โดยกลุ่มเจ้าหนี้ประเภทจะมีจานวนกลุ่มไม่มากแต่จะมีจานวนหนี้สูง
(2) เจ้าหนี้มีประกันรายใดที่ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มไว้ใน (1) ซึ่งก็คือ เจ้าหนี้ที่มีจานวนหนี้
มีประกัน น้อยกว่าร้อยละสิบห้ าของจานวนหนี้ที่อาจขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ เจ้าหนี้
ประเภทนี้อาจเรียกได้ว่า เจ้าหนี้มีประกันรายย่อย โดยเจ้าหนี้ประเภทนี้ ผู้ทาแผนจะจัดเป็นหนึ่งกลุ่ม
เท่านั้น แม้จะมีจานวนเจ้าหนี้เท่าใดก็ตาม เช่น มีเจ้าหนี้มีประกันรายย่อย 3 คน ก็จะถูกผู้ทาแผน
จัดเป็น 1 กลุ่ม เท่านั้น แม้จะรวมจานวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้ง 3 คนได้เท่าใดก็ตาม
(3) เจ้าหนี้ไม่มีประกัน เจ้าหนี้ไม่มีประกันนี้ผู้ทาแผนจะจัดเป็นกี่กลุ่มก็ได้ เพียงแต่
กฎหมายกาหนดให้การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ประเภทนี้ ผู้ทาแผนจะต้องจัดให้เจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องหรือ
ผลประโยชน์ที่มีสาระสาคัญเหมือนกันหรือในทานองเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยพิจารณาถึง
ลั กษณะของหนี้ (Nature of Debt) เช่น กลุ่ มเจ้าหนี้ ภ าษี อากร กลุ่ ม เจ้าหนี้ การค้ า กลุ่ มเจ้าหนี้
6

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 90/42 ทวิ.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 6 เจ้าหนี้มีประกัน หมายความว่า เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้
ในทางจานอง จานา สิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิที่บังคับได้ทานองเดียวกันกับผู้รับจานา
7
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ละเมิด กลุ่มเจ้าหนี้หุ้นกู้ กลุ่มเจ้าหนี้แรงงาน กลุ่มเจ้าหนี้สถาบันการเงิน กลุ่มเจ้าหนี้ที่เป็นหน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น
(4) เจ้าหนี้ตามมาตรา 130 ทวิ หรืออาจเรียกว่า เจ้าหนี้ด้อยสิทธิ ซึ่งก็คือเจ้าหนี้ที่มี
สิ ท ธิ ได้ รั บ ช าระหนี้ ต่ อ เมื่ อ เจ้ า หนี้ อื่ น ได้ รั บ ช าระหนี้ จ นเต็ ม จ านวนแล้ ว โดยเจ้ า หนี้ ป ระ เภทนี้
ผู้ทาแผนจะจั ดเป็ น 1 กลุ่ ม กล่าวคือ แม้จะมีจานวนเจ้าหนี้ห รือจานวนหนี้เท่าใดก็จะถูกจัดเป็น
กลุ่มเดียวเท่านั้นเหมือนกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตาม (2) โดยปกติ เจ้าหนี้ด้อยสิทธิจะไม่ได้รับชาระหนี้
ทั้งคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
2.2.2 ผลของการจัดกลุ่มเจ้าหนี้8
เมื่อผู้ทาแผนจัดกลุ่มเจ้าหนี้เสร็จแล้วจะเกิดผลตามกฎหมายตามมาคือ สิทธิของ
เจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน ซึ่งหลักการนี้เรียกว่า หลักการไม่เลือก
ปฏิบั ติ (Non-discrimination Rule) กล่าวคือ หากผู้ทาแผนจัดให้ มีเจ้าหนี้ขึ้นมา 1 กลุ่ ม บรรดา
เจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มนั้นต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน จะมีเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดได้เปรียบเจ้าหนี้
รายอื่น ในกลุ่ ม เดี ย วกั น นั้ น ไม่ ได้ เว้น แต่ เจ้ าหนี้ ผู้ ได้ รับ การปฏิ บั ติ ที่ เสี ย เปรีย บในกลุ่ ม นั้ น จะให้
ความยินยอมเป็นหนังสือ
จะเห็นได้ว่า หลักการตามมาตรา 90/42 ตรี นี้มีประโยชน์มาก เพราะก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่บรรดาเจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ไม่มีผลไปถึงเจ้าหนี้ที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ซึ่งหาก
เป็นเจ้าหนี้ต่างกลุ่มกัน โดยเฉพาะเจ้าหนี้ภาษีอากรที่มักจะถูกจัดเป็นกลุ่มแยกต่างหากจากกลุ่มของ
เจ้าหนี้รายอื่น อาจได้ รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้
ภาษีอากรได้ แผนฟื้นฟูกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 90/42 ตรี อาจผ่านการยอมรับของที่ประชุม
เจ้ า หนี้ ไ ด้ แต่ ใ นชั้ น พิ จ ารณาแผนฟื้ น ฟู กิ จ การของศาล แผนฟื้ น ฟู กิ จ การที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรา 90/42 ตรี จะไม่ผ่านการเห็นชอบจากศาล9

2.3 การพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในที่ประชุมเจ้าหนี้
เมื่อผู้ทาแผนได้จัดทาแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จแล้ว ผู้ทาแผนจะส่งแผนฟื้นฟูกิจการและสาเนา
แผนฟื้น ฟู กิจ การให้ แก่เจ้ าพนั กงานพิทั กษ์ ท รัพย์ เพื่ อให้ เจ้าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ ได้ จั ดให้ มี การ
ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการหรือไม่ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะ
เป็นผู้กาหนดวัน เวลา และเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถกาหนดสถานที่ประชุม กาหนดวัน
เวลา และสถานที่นัดประชุม ได้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะส่งหนังสือนั ดประชุมและสาเนา
แผนฟื้นฟูกิจการให้แก่บ รรดาเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลูกหนี้ และผู้ทาแผน พร้อมกับ
โฆษณา กาหนดนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน
8
9

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 90/42 ตรี.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 90/58.
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ในการประชุมเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเป็นประธานในการประชุมและดาเนินการ มีการ
ลงมติตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งในทางปฏิบัติ เจ้าพนักงานพิ ทักษ์ทรัพย์จะวางระเบี ยบวาระให้
โอกาสแก่เจ้ าหนี้ ที่ จ ะได้ท ราบถึ งกระบวนการตามแผนฟื้ นฟู กิจการ โดยจะให้ ผู้ ทาแผนได้ชี้แ จง
อธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้แก่เจ้าหนี้ได้รับฟังเสียก่อน และให้เจ้าหนี้ที่มีข้อสงสัยได้ซักถามผู้ ทาแผน
ตามสมควรก่อนจะมีการลงมติ
ในการประชุ ม เจ้ า หนี้ เพื่ อ พิ จ ารณาแผนฟื้ น ฟู กิ จ การ ในกรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ใดเสนอขอแก้ ไข
แผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะให้
ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มพิจารณาว่ าจะลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทาแผนเสนอมาหรือไม่
แต่หากมีผู้เสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอ
ขอแก้ไขแผนฟื้น ฟูกิจการก่อน เมื่อเสร็จขั้นตอนเกี่ยวกับการเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการแล้ ว
เจ้ าพนั กงานพิ ทักษ์ทรัพ ย์ก็ จ ะให้ ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ล ะกลุ่ มลงมติว่าจะยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ
หรือไม่ต่อไป

2.4 แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบ
ตามระบบกฎหมายไทย เมื่อแผนฟื้นฟูกิจการได้ผ่านการยอมรับของที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว
แผนฟื้นฟูกิจการยังไม่มีผลใช้บังคับในทันที แผนฟื้นฟูกิจการจะต้องได้รับการพิจารณาและได้รับการ
เห็นชอบของศาลอีกชั้นหนึ่งด้วย แผนฟื้นฟูกิจการจึงจะมีผลใช้บังคับ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะรายงานมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ ที่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการเสนอต่อศาลเพื่อขอให้ศาล
มีค าสั่ งว่าจะเห็ น ชอบด้ ว ยแผนฟื้ น ฟู กิจ การหรือไม่ และเมื่ อศาลได้ รับ รายงานของเจ้ าพนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์แล้ว ศาลจะกาหนดวันนัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการเป็นการด่วน แต่ทั้งนี้ศาลจะต้องให้
เวลาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี เวลาแจ้งกาหนดวันนั่งพิจารณาของศาลให้ผู้ทาแผน ลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ศาลนั่งพิจารณาไม่น้อยกว่า 3 วัน10
ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของศาลเพื่อให้การเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลจะ
พิจ ารณาจากเนื้ อหาและรายละเอียดในแผนฟื้ นฟู กิ จการประกอบกับ คาชี้แจงของเจ้าพนัก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ ผู้ ทาแผน รวมทั้งข้อคัดค้านของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ ผู้ มีสิทธิออกเสียง ซึ่งไม่ได้ลงมติ
ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ 11 โดยเมื่อศาลพิจารณาเนื้อหา รายละเอียดในแผนฟื้นฟูกิจการ คาชี้แจง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ทาแผน รวมทั้งข้ อคัดค้านของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่ง

10
11

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 90/56.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 90/57.
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ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการนั้นแล้ว ศาลอาจมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู
กิจการเมื่อศาลพิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์ครบ 4 ประการ12 ดังนี้
1. แผนฟื้นฟูกิจการมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42
2. ข้อเสนอในการชาระหนี้ตามแฟนฟื้นฟูกิจการไม่ขัดต่อมาตรา 90/42 ตรี
3. สาหรับกรณีที่มติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการเป็นมติตามตามมาตรา 90/46 (2)
4. เมื่อมีการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้สาเร็จแล้วจะทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระ
หนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลจะมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ดังกล่าวล้มละลาย

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3 .1 แ น ว ท า งก า รร่ างก ฎ ห ม า ย ล้ ม ล ะล าย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law) มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในส่วนที่ V การจัดการ
กระบวนการทางกฎหมาย ข้อ B ลาดับการรับชาระหนี้และการจาหน่ายทรัพย์สิน หัวข้อ ย่อยที่ 1
ลาดับการชาระหนี้13 มีเนื้อหาดังนี้
“74. โดยปกติแล้วหนี้ภาษีอากรจะได้รับชาระในลาดับก่อนเพื่อเป็น การคุ้มครองรายได้ของ
สาธารณะ แต่ก็มีเหตุผลอื่น ๆ อีกหลายประการประกอบ เหตุผลเหล่านี้รวมถึงเรื่องที่ว่าสิ่งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการฟื้นฟูกิจการเนื่องจากหน่วยงานด้านภาษีจะได้รับสิ่งจูงใจในการผ่อนผันการเก็บ
ภาษี จ ากธุร กิจ ที่ป ระสบปั ญ หาเนื่ องจากในท้ ายที่ สุ ดแล้ ว หน่ ว ยงานดังกล่ าวจะได้ รับ สิ ทธิในการ
รับ ช าระหนี้ ก่อนภายใต้ การล้ มละลาย และเนื่ องจากรัฐบาลเป็ นหน่วยงานไม่แสวงหากาไรและ
เป็นเจ้าหนี้โดยผลของกฎหมาย (unwilling creditor) หน่วยงานภาษีดังกล่าวอาจถูกกันออกจาก
ทางเลือกในการได้รับชาระหนี้ทางการค้าคืน อย่างไรก็ตาม การกาหนดให้หนี้ดังกล่าวอยู่ในลาดับ
การได้รับชาระคืนในลาดับก่อนอาจไม่เป็นผลดี เนื่องจากการไม่เก็บภาษีอาจเป็นการผ่อนผันการ
บังคับใช้ตามกฎหมายภาษี และอาจก่อให้เกิดรูปแบบของการสนับสนุนโดยรัฐ (state subsidy) ที่มี
ผลกระทบต่อหลั กการที่ บั ญ ญั ติไว้ของกฎหมายล้ มละลายที่ มี ประสิ ท ธิภ าพ สิ่ งนี้ อาจส่ งเสริมให้
หน่วยงานทางภาษีผ่อนปรนการควบคุมลูกหนี้และเรียกเก็บหนี้ในลักษณะทางการค้าซึ่งอาจช่วยมิให้
เกิดการล้มละลายและการลดลงของทรัพย์สินโดยประการอื่น”

12

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483, มาตรา 130.
กรมบั งคับ คดี, แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL), (นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพิ้นติ้ง
แอนด์พับลิสชิ่ง จากัด), น.367.
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3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลาย
และระบบสิทธิของเจ้าหนี้ (The World Bank – Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกมีห ลักการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการไว้ในส่วนของ Part C. การกาหนดกรอบ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายล้มละลาย (legal Framework for Insolvency) ในข้อ C14 กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ ซึง่ คณะผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 13 ส่วนหลักการว่าด้วยลาดับในการได้รับชาระหนี้
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ภาษีอากรนั้น ถูกกาหนดไว้ในข้อ C12 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
ลาดับสิทธิในการได้รับชาระหนี้ มีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) สิทธิของเจ้าหนี้และหนี้ บุริมสิทธิสมควรได้รับการพิจารณาในกระบวนการล้มละลาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการทาธุรกรรมการขอสินเชื่อระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ กรณีการกาหนด
ข้อยกเว้นประการใดควรเป็นไปได้โดยจากัด เช่น การกาหนดยกเว้นในส่วนกระบวนการฟื้นฟูกิ จการ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เป็นต้น
(2) หลักเกณฑ์เรื่องบุริมสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันควรได้รับการพิจารณาโดยหากปราศจาก
ความยินยอมแล้ว สิทธิในบุริมสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันดังกล่าวควรเป็นไปตามเดิมและไม่ควรถูก
จากัดให้อยู่ในสถานะด้อยสิทธิประการใดๆ ในกรณีที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
(3) การบริหารจัดการแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าหนี้ควรเป็นไปโดยอยู่ภายใต้การจัดสรรอย่าง
เท่าเทียมกันสากรับเจ้าหนี้ที่มีสิทธิประเภทเดียวกัน (pari pasu) เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุจาเป็นจะต้อง
กาหนดสถานะบุริมสิทธิของลาดับสิทธิในคาขอรับชาระหนี้บางประเภท
(4) ควรมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรมแก่ลูกจ้างองค์กรที่เข้าสู่
กระบวนการล้มละลาย
(5) ในกระบวนการบังคับเพื่อนาทรัพย์มาชาระหนี้นั้น จะไม่มีการแบ่งสรรซึ่งผลประโยชน์
จากทรัพย์สินจนกว่าบรรดาเจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้เต็มจานวน หลักเกณฑ์ดังกล่าวควรกาหนดให้ใช้
บังคับในกระบวนการฟื้นฟูกิจการเช่นเดียวกัน
จากหลักการดังกล่าว ธนาคารโลกได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมายของ
ประเทศไทยในเรื่ อ งการล้ ม ละลายและสิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ และจั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes - ROSC) โดยได้
พิจารณาตามประเด็นข้างต้น แล้วมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยมี
ข้อบกพร่องเล็กน้อยในการปฏิบัติตามหลักการ (largely Observed) โดยมีข้อเสนอแนะในส่วนที่
เกี่ยวข้องว่า ลาดับในการแบ่ งทรัพย์ของประเทศไทยนั้น หนี้ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับไม่ควรอยู่ในลาดับเดียวกันโดยลูกจ้างควรได้รับความคุ้มครองมากกว่า หลักของสิทธิที่จะได้รับ
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ชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น (special preferential right) ควรจะมีการแก้ไขเนื่องจากเป็นการคุ้มครอง
ผู้ร้องจากนิติกรรมสัญญา แต่ไม่คุ้มครองผู้ร้องจากนิติสัมพันธ์อื่น

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น14
หนี้สินในโครงการฟื้นฟูกิจ การนั้น หมายถึง สิทธิเรียกร้องเหนือบริษัทที่เกิดขึ้นก่อนมีการ
เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูบริษัท ดังนั้น หนี้สินในโครงการฟื้นฟู นั้นจึงต้องมีลักษณะดังนี้ คือ เป็นสิทธิ
เรียกร้องต่อบริษัท สิทธิเรียกร้องด้านทรัพย์สิน และเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากสาเหตุที่มีอยู่ก่อน
เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยเจ้าหนี้ในโครงการฟื้นฟูของประเทศญี่ปุ่นแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. เจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิในโครงการฟื้นฟูกิจการ หมายถึง เจ้าหนี้ที่มีสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้
ก่อน เป็นบุริมสิทธิสามัญ (The General Preferential Rights)
2. เจ้าหนี้ธรรมดาในโครงการฟื้นฟูกิจการ หมายถึง เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนทั่วไป
อย่างอื่น (The Other General Priority Rights) ตามกฎหมายพาณิชย์ หรือกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น
เจ้าหนี้ในโครงการฟื้นฟูกิจการที่มีบุริมสิทธินั้น มีสิทธิในการรับชาระหนี้ดีกว่าเจ้าหนี้อื่นในโครงการ
ฟื้นฟูกิจการ
3. เจ้าหนี้ด้อยสิทธิในโครงการฟื้นฟูกิจการ หมายถึง เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับการชาระหนี้ด้อย
กว่าเจ้าหนี้ธรรมดาในโครงการฟื้นฟูกิจการ และหมายถึงเจ้าหนี้ในโครงการฟื้นฟู กิจการที่มีประเภท
ดังต่อไปนี้
(1) ดอกเบี้ยที่เกิดหลังจากการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
(2) ค่ า เสี ย หายหรือ ค่ า ปรับ ที่ เกิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหลั งการเริ่ม ต้ น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
(3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าร่วมกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
(4) สิทธิเรียกร้องทางด้านทรัพย์สินที่เกิดหลังการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟู กิจการ
อื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว และที่ไม่ใช่เป็นหนี้สินประโยชน์ส่วนรวม
(5) ค่าปรับ ค่าปรับย่อย (minor fines) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีอาญา มูลค่าที่
เรียกแทนการริบทรัพย์และค่าปรับ (Administrative fines) ที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟู
กิจการ
(6) ค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นการฟื้นฟูกิจการ ค่าภาษีที่ไม่ได้แจ้งหรือที่
ได้หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการชาระภาษีที่เรียกคืน
หนี้สินในโครงการฟื้นฟูกิจการนั้น ไม่มีผู้ใดจะกระทาการชาระหนี้ รับชาระหนี้ หรือ กระทา
การอย่างอื่นให้หนี้นั้นระงับไปได้ เว้นแต่จะทาตามกระบวนการฟื้นฟู กิจการบริษัท ซึ่งหมายถึงว่า
14

คะซุฮิโกะ บันโนะ, “กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูบริษัท : ศึกษากฎหมายญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับหลักการของกฎหมาย
ไทย”, (วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), น.34-35.
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เจ้าหนี้ในโครงการฟื้นฟูจะได้รับชาระหนี้ได้เฉพาะตามแผนฟื้นฟูกิจการเท่านั้น หากเจ้าหนี้รั บการ
ช าระหนี้ ด้ว ยวิธีอื่น ใดนอกจากตามแผนการฟื้ นฟู แล้ ว การช าระหนี้นั้ นเป็ นโมฆะ โดยเจ้าหนี้ ใน
โครงการฟื้น ฟู กิจ การนั้ น จ าเป็ น ต้ องแจ้งชื่อตนเอง ที่ อยู่ ประเภท มูล แห่ งหนี้ และจานวนสิ ท ธิ
ลงคะแนน ให้แก่ศาลพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ภายในเวลาที่ศาลกาหนดเพื่ อที่จะร่วมกระบวนการ
ฟื้นฟู หากเจ้าหนี้ไม่ได้ทาการแจ้ง เจ้าหนี้ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในที่ประชุมผู้มีส่วนได้เสีย และ
หมดสิทธิที่จะร่วมกระบวนการฟื้นฟูในฐานะเจ้าหนี้

3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
รายละเอียดในแผนฟื้นฟูกิจการของประเทศอังกฤษ ไม่ได้กาหนดเรื่องรายละเอียดของแผน
ฟื้นฟูกิจการไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะอังกฤษมีกระบวนการ
ตกลงจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้โดยสมัครใจ การทาแผนของ Administrator จะขึ้นกับสถานะทาง
การเงินของลูกหนี้และแนวทางในการดาเนินการ อย่างไรก็ตาม ในการทาแผนของ Administrator
ต้องกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนี้
1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่จะต้องจาหน่ายออกไปและทรัพย์สินที่
ยังคงเก็บไว้เพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ต่อไป
2. กาหนดแนวทางในการดาเนินกิจการ
3. ก าหนดแหล่ งเงิน ทุ น และการได้ ม าเพื่ อ ใช้ ในการฟื้ น ฟู กิ จ การ ซึ่ งอาจได้ ม าโดยการ
จาหน่ายทรัพย์สิน การกู้ยืม หรือโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
4. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้
5. กาหนดวิธีการชาระหนี้ และกาหนดเวลาในการชาระหนี้
ถ้าแผนฟื้นฟูกิจการได้นาเอาข้อตกลงการจัดการทรัพย์สินโดยสมัครใจของลู กหนี้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของแผน และภายหลังข้อตกลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ ข้อตกลง
ดังกล่าวจะมีผลผูกพันเฉพาะเจ้าหนี้ที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และหาก
ภายหลังมีการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งไม่ผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าวมีสิทธิที่จะ
ฟ้องเรียกหนี้ของตนตามสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ได้ 15
ในส่วนของเจ้าหนี้ภาษีอากร Administrator ก็ต้องกาหนดรายละเอียดของจานวนหนี้ภาษี
อากร วิธีการชาระหนี้ ระยะเวลาการชาระหนี้ภ าษีอากรไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการด้วย โดยสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในการได้รับชาระหนี้ตากฎหมายของประเทศอังกฤษนั้น จะต้องได้รับชาระหนี้เป็น
จานวนเต็มตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ทาการพิสูจน์หนี้ภาษีอากรที่ได้ยื่นมาพิสูจน์หนี้แล้ว ซึ่ง
มูลหนี้ภาษีอากรในการฟื้นฟูกิจการนี้ก็จะได้รับบุริมสิทธิในการชาระหนี้ด้วย16
15
16

Insolvency Act 1986, Section 5(2).
Insolvency Rules 1986, rule 6.224(1) (p).
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3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก านั บ ได้ ว่ า เป็ น ต้ น แบบของกฎหมาย
ฟื้นฟูกิจการของประเทศต่างๆ ซึ่งกระบวนการฟื้นฟู กิจการของประเทศไทยก็ได้รับเอาแนวคิด และ
หลักการในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จากกฎหมายฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริ กามาเป็น
ส่วนมาก โดยกระบวนการฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ก็ได้ให้ความคุ้มครองรับรอง
สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรไว้เป็นอย่างดี
เนื้อหาของแผนฟื้นฟูกิจการ (Contents of Plan)
สาหรับเนื้อหาในแผนฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งบัญญัติไว้ใน Bankruptcy
Code17 ได้กาหนดหลั กเกณฑ์ ของแผนฟื้ น ฟู กิจการไว้ โดยแผนฟื้ น ฟู กิจการนั้น อย่างน้ อยต้องมี
เนื้อหาพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. ระบุลาดับชั้นของสิทธิเรียกร้องต่างๆ
2. ระบุ เกี่ย วกับ สิ ทธิเรีย กร้อง หรือผลประโยชน์ที่ไม่ถูกกระทบกระเทือนจากแผนฟื้น ฟู
กิจการ
3. กาหนดวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนต่อสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบจาก
แผนฟื้นฟูกิจการ
4. กาหนดวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันสาหรับสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ที่มีอยู่ในลาดับชั้น
เดียวกัน การปฏิบัติต่อสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ ในลักษณะที่ด้อยกว่าจะทาได้ต่อเมื่ อได้รับ
ความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์นั้นๆ
5. กาหนดวิธีปฏิบัติหรือมาตรการในการดาเนินการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้อง
หรือมาตรการในการดาเนินการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องหรือเจ้าของผลประโยชน์
เข้าใจและยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ
6. ห้ามมิให้ออกหุ้นชนิดไม่มีสิทธิออกเสียงให้แก่เจ้าหนี้
7. ข้อกาหนดต่างๆ ในแผนฟื้นฟูกิจการ รวมถึงการแต่งตั้งและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทา
หน้าที่ต่างๆ ในแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ
ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
แม้แผนฟื้นฟูกิจการนั้นสามารถกาหนดสิทธิการได้รับชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในแต่ละสิทธิ
เรียกร้องในลักษณะที่ด้อยกว่าได้ กล่าวคือ อาจมีการขอปรับลดจานวนหนี้ที่ลูกหนี้ต้องรับผิดลง หรือ
ขอขยายกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นผลสาเร็จได้ก็ตาม หากแต่
ในการปรับลดจานวนหนี้ภาษีอากร หรือขยายกาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ภาษีอากรในแผนฟื้นฟู
กิจการนั้นจะกระทามิได้ หากหน่วยงานที่เก็บภาษีอากรนั้นมิได้ยินยอมด้วย แผนฟื้นฟูกิจการนั้นย่อม
17

11 U.S.C., § 1123.
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ขัดต่อกฎหมาย แม้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวนั้นจะผ่ านการเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วก็ตาม
ศาลก็จะมีคาสั่งไม่ยืนยันแผนฟื้นฟูกิจการให้มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 1129 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ตรวจสอบว่าแผนฟื้นฟูกิจการนั้น
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ เพื่อที่ศาลจะได้มีคาสั่งยินยันแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวให้มีผล
บังคับ ใช้ โดยเฉพาะในมาตรา 1129(a)(9)(c) นั้นได้กาหนดให้ เจ้าหนี้ภ าษีอากรตามมาตรา 507
(a)(8) จะต้องได้รับ ชาระหนี้เป็นเงินสดในจานวนเต็ม ตามที่เจ้าหนี้ภาษีอากรนั้นได้รับอนุญาตให้
ได้รับชาระหนี้จากศาล เว้นแต่ หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีอากรนั้นได้ยินยอมให้มีการปรับลดหนี้ภาษี
อากรบางส่วน หรือมีการขยายกาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ภาษีอากร หากเจ้าหนี้ภาษีอากรตาม
มาตรา 507(a)(8) มิได้ยิน ยอมแล้ว แผนฟื้นฟูกิจการย่อมขัดต่อกฎหมาย ศาลจะมีคาสั่งไม่ยืนยัน
แผนฟื้นฟูกิจการ

4.ข้อเสนอแนะ
แผนฟื้นฟูกิจการนับเป็นสิ่งสาคัญในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ นอกจากแผนฟื้นฟู กิจการ
จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กิจการของลูกหนี้แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของลูกหนี้ รวมไปถึงเจ้าหนี้ภาษีอากรด้วย เพราะแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้หรือจากศาลแล้ว จะมีผลผูกมัดต่อเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ต้องยอมรับ
และปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น
การที่ ก ฎหมายของประเทศไทย ในส่ ว นที่ เกี่ย วกั บ กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จการของลู ก หนี้
กาหนดให้ผู้ทาแผนสามารถที่จะกาหนดการชาระหนี้ การยืดระยะเวลาชาระหนี้ การลดจานวนหนี้
ลง และการจั ดกลุ่มเจ้าหนี้ได้เองในแผนฟื้นฟู กิจการ ซึ่งรวมถึงการปรับลดหนี้ หรือขยายกาหนด
ระยะเวลาชาระหนี้ของเจ้าหนี้ภาษีอากรด้วย ก็เพื่อทาให้กิจการของลูกหนี้ไม่ต้องล้มละลายหรือปิ ด
กิจการลง และเพื่อทาให้การฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้มีโอกาสเป็นไปโดยสาเร็จ ส่วนใหญ่ที่ผู้ ทาแผน
ทาการปรับลดหนี้ หรือขยายระยะเวลาการชาระหนี้ภาษีอากรออกไปนั้น ก็เนื่องมาจากวัตถุประสงค์
และปัจจัยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นข้อดีต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่นๆ
จากการตรวจสอบหลักกฎหมายต่างประเทศ คณะผู้วิจัยพบว่า กฎหมายฟื้นฟูกิจการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกฎหมายฟื้น ฟูกิจการของประเทศไทยได้ยอมรับหลักการส่วนใหญ่มาใช้ นั้น
ในส่วนของมูลหนี้ภาษีอากร ผู้ทาแผนฟื้นฟูกิจการไม่สามารถที่จะยืดเวลาชาระหนี้หรือลดจานวนหนี้
ลงได้เอง เว้น แต่เจ้ าหน้ าที่ ของหน่ว ยงานที่เก็บภาษีนั้ นเห็ นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการ เนื่องจาก
เจ้าหนี้ภาษีอากรต้องได้รับชาระหนี้เต็มภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ต่างกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของ
ไทยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/42 (3) (ข) ซึ่งให้อานาจผู้ทาแผนฟื้นฟู
กิจ การสามารถท าแผนฟื้ น ฟู กิ จ การที่ จะกาหนดการช าระหนี้ การยืด กาหนดเวลาการช าระหนี้
การลดจานวนหนี้ลงและการจั ดกลุ่มชาระหนี้ได้เอง อีกทั้งยังมีคาพิพากษาฎีกาที่ 1345/2550 ที่
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ตัดสินว่า “กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิหรือคุ้มครองแก่เจ้าหนี้ภาษีอากรในมูลหนี้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาล
มีคาสั่ งให้ ฟื้น ฟูกิจการเป็ นพิเศษ ภายใต้บังคับของพระราชบัญ ญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
มาตรา 90/58 (2) ประกอบด้วยมาตรา 130 (6) สิทธิของผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ภาษีอากร
จึงมีฐานะเช่นเดียวกับเจ้าหนี้อื่น ข้อเสนอขอแก้ไขแผนจึงกาหนดให้ลดจานวนหนี้ของผู้คัดค้านลง
โดยให้ งดการเรีย กเก็บ เบี้ ยปรับ และเงินเพิ่ มหนี้ภ าษีอากรซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคาสั่ งให้ ฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ได้”
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า กฎหมายฟื้นฟูกิจการของประเทศไทยยังไม่ได้ให้สิทธิหรือคุ้มครอง
สิ ท ธิข องเจ้ าหนี้ ภ าษี อ ากรเท่ าที่ ค วรจะเป็ น ในหลั ก การที่ ให้ ผู้ ท าแผนสามารถที่ จะก าหนดการ
ชาระหนี้ การยื ดกาหนดเวลาช าระหนี้ การลดจานวนหนี้ล งได้ เองในแผนฟื้ นฟู กิจการนั้น ยังไม่
เหมาะสมเท่าที่ควร เหตุผลเนื่องจากตัวผู้ทาแผนเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเอกชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ทา
แผนซึ่งถูกเสนอชื่อมาโดยฝ่ายเจ้าหนี้หรือฝ่ายลูกหนี้ก็ตาม ย่อมต้องทาแผนเพื่อเอื้ออานวยประโยชน์
ให้แก่ฝ่ายของตน ในการนี้ สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรซึ่งเป็นเจ้าหนี้แห่งรัฐมักจะถูกผู้ทาแผนกาหนด
รายละเอียดในแผนฟื้นฟูกิจการให้ได้รับชาระหนี้น้อยลง หรือกว่าจะได้รับชาระหนี้ก็เป็นเวลานาน
อีกทั้งมูลหนี้ภาษีอากรนั้นเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม มิใช่มูลหนี้ที่เกิดจากเจตนาของบุคคลดังเช่นหนี้ทั่วไป การลดจานวนหรือขยายระยะเวลา
ชาระหนี้ภาษีอากร จึงควรเป็นไปตามเงื่อนไขหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร นั่นคือ
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแม้แต่เจ้าหนี้ภาษีอ ากรเองก็หามีอานาจเด็ดขาดในการลดหรือตัดทอนหนี้ภาษี
อากรตามใจได้ โดยจะต้องกระทาภายในบทบัญญัติที่กฎหมายกาหนดเช่นกัน
ถึงแม้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/42 (3)(ข) ได้เปิดช่องหรือให้
อานาจแก่ผู้ทาแผนฟื้นฟูกิจการในการกาหนดแผนฟื้นฟูกิจการเกี่ยวกั บการชาระหนี้ การลด หรือตัด
ทอนหนี้ได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ หนี้ ภ าษีอากรแล้ว อานาจของผู้ทาแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/42 (3)(ข)
ดังกล่าวย่อมหมายถึงหนี้สามัญทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรรวมถึงหนี้ภาษีอากรด้วย เพราะหนี้ภาษีอากร
เจ้าหนี้ทั้งปวงไม่มีอานาจจะตกลงประชุมหรือมีมติในทานองนั้นได้ การตัดทอนหรือลดหนี้ภาษีอากร
จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ การที่ลูกหนี้ไม่เสียภาษีให้ถูกต้องจน
ต้องถูกประเมินภาษี เป็นการแสดงว่า ลูกหนี้มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การที่มาตรา 90/42
(3)(ข) ให้ อ านาจแก่ ผู้ ท าแผนฟื้ น ฟู กิ จ การด าเนิ น การเช่ น นั้ น ได้ จึ งอาจขั ด กั บ เจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/42 (3)(ข) และขัดต่อประมวลรัษฎากรที่ให้
อานาจรัฐในการจัดเก็บภาษีอากร
นอกจากนั้ น แนวทางการร่างกฎหมายล้ มละลายของ UNCITRAL และหลั ก เกณฑ์ ของ
ธนาคารโลกเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการล้ ม ละลายและระบบสิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้
(The World Bank – Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems) ก็

Final Report 428
บทที่ 14 สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรในการฟื้นฟูกิจการ

ยังให้การรับรองถึงความมีบุริมสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากร ซึ่งควรต้องได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ
ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance
of Standards and Codes - ROSC) ได้ให้ข้อแนะนาแก่ประเทศไทยในประเด็นนี้ว่า เงินที่ลูกจ้าง
จะได้รับควรมีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ภาษีอากร
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีฟื้นฟู
กิจการด้อยกว่าสิทธิในคดีล้มละลาย ทั้งๆ ที่ควรได้รับปฏิบัติ จากระบบกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
หากจะมีปรับลดหนี้เพื่อช่วยส่งเสริมโอกาสในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ให้สาเร็จ ก็ห้ามปรับลดใน
ส่วนของเงินต้น แผนอาจปรับลดได้เฉพาะในส่วนของดอกเบี้ยหรือค่าปรับเท่านั้น
อย่ า งไรก็ ต าม มี ค วามเห็ น บางส่ ว นที่ เห็ น ว่ า เจ้ า หนี้ ภ าษี อ ากรควรได้ รั บ การปฏิ บั ติ
เช่น เดีย วกับ เจ้ าหนี้ ส ามัญ คือสามารถถูกลดหนี้ได้ เหตุผ ลเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานเชิงรุกของ
กรมสรรพากรให้เร่งติดตามหนี้ภาษีอากรค้าง ก่อนที่จะล่วงเลยมาถึงกระบวนการในชั้นนี้
มีข้อสังเกตที่น่ าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ บางท่านซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ROSC
ที่ว่า ไม่เพียงแค่เจ้าหนี้ภาษีอากรเท่านั้นที่ควรได้รับความคุ้มครองยิ่งขึ้น แต่ควรพิจารณาถึงสิทธิของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าต้องได้รับการจัดลาดับบุริมสิทธิต่อกันอย่างไร โดยเฉพาะสิทธิของเจ้าหนี้
แรงงานซึ่งก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
คณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 90/42 ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยมีสาระสาคัญ ในแผนฟื้นฟูกิจการว่า เจ้าหนี้ในหนี้เกี่ยวกับภาษี
อากรต้องได้รับชาระหนี้เต็มจานวน โดยอาจแบ่งชาระเป็นงวดได้ แต่จะต้องแบ่งชาระเท่ากันทุกงวด
และจะแบ่งชาระเกินกว่าห้าปีไม่ได้

บทที่ 15
มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผูท้ าแผน
ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
1. สภาพปัญหา
การฟื้ น ฟู กิจ การเป็ น มาตรการในการช่ว ยเหลื อลู กหนี้ ซึ่งประสบปัญ หาขาดสภาพคล่ อ ง
ทางการเงินหรือประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน เพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากสภาวะดังกล่าว และ
ดาเนินุุรกิจต่อปปปด้ดดยปม่ต้องล้มละลายหรือเลิกกิจการ ดดยเมื่อศาลปด้มีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการเข้ามาดาเนินการคือผู้ทาแผนซึ่งปด้รับการแต่งตั้งจากศาล ซึ่งเมื่อ
ศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผนแล้ว ผู้ทาแผนจะเป็นผู้มีอานาจในการจัดการเกี่ย วกับกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียว อย่างปรก็ตาม แม้ว่าพระราชบัญญัติล้มละลายจะมีข้อจากัดสิทุิของผู้ทา
แผนในการดาเนินกิจการของลูกหนี้ แต่ก็มักจะพบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนอยู่
เสมอว่าผู้ทาแผนกระทาการดดยปม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจปม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอใน
การบริหารกิจการหรือทาแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการปด้ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการทาแผนของผู้ทาแผนนั้นยังมีจานวนค่อนข้าง
สูง ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การกาหนดค่าใช้จ่ายของผู้ทาแผนมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่
ละคดี กลายเป็ น ดุล พินิ จ ของศาลที่ จะกาหนดค่าทาแผนตามที่ ศาลเห็ นสมควร ซึ่งแนวทางที่ จะ
แก้ปั ญ หาดังกล่ าว ควรมีการกาหนดหลั กเกณฑ์ในการคิดค่าตอบแทนสาหรับผู้ ท าแผนและระบุ
รายละเอียด ลงปปในแผนฟื้นฟูกิจการด้วย เพื่อให้เจ้าหนี้ปด้มีดอกาสพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่ จะต้อง
จ่ายให้ผู้ทาแผนเป็นจานวนที่เหมาะสมและตรงตามบัญชีที่ปด้เสนอมาหรือปม่
ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทุศักราช 2483 ปด้ให้อานาจผู้ทาแผนดาเนินการฟื้นฟู
กิ จ การในลั ก ษณะกว้า ง ปม่ มี ก ฎหมายเฉพาะที่ เอื้ อ อ านวยต่ อ การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของ
ผู้ทาแผน เนื่องจากในขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ที่มีอานาจจัดกิจการแทนลูกหนี้ก็คือผู้ทาแผน
สภาพดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะแห่งผลประดยชน์ปด้เสียขัดกัน (conflict of interest) จึงแทบเป็นปป
ปม่ปด้ที่ผู้ทาแผนจะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากตนเองเพื่อรักษาผลประดยชน์ให้แก่ลูกหนี้ ซึ่งปัจจุบัน
ยังปม่มีกฎหมายกาหนดกระบวนการให้ มีการถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ทาแผน หรือกาหนดให้
ผู้ทาแผนต้องรับผิดชอบต่อการทาหน้าที่ของตนเองแต่อย่างใด ในขณะที่การฟ้องร้องผู้ทาแผนจะทา
ปด้ก็เพียงตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดปว้เท่านัน้
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2. หลักกฎหมายของประเทศไทย
2.1 แนวคิดในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ท าแผนตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งแก่ผู้ทาแผนในรูปของกฎหมายที่ใช้บังคับ
ในกรณีทั่วปปเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งผลของความรับผิดนั้นจะอยู่ในรูปของการชดใช้ค่าเสียหาย
อัน เกิดจากการปม่ชาระหนี้ หรือการชาระค่าสิ นปหมทดแทนต่างๆ เพื่อชดเชยความเสียหายที่ปด้
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งความรับผิดทางแพ่งของผู้ทาแผนปด้เป็น 2 กรณี คือ
1) ทางสัญญา
สัญญาเป็นข้อตกลงของบุคคลซึ่งก่อให้เกิดหนี้ขึ้นในระหว่างคู่สัญญา และส่งผลให้สามารถ
บั งคั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ตามสั ญ ญาปด้ สั ญ ญาจึงถื อเป็ น บ่ อ เกิ ด แห่ งหนี้ ที่ ก ฎหมายรับ รองสิ ท ุิให้ เจ้าหนี้
สามารถบังคับให้ลูกหนี้ชาระหนี้และรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการปม่ชาระหนี้หรือผิดสัญญา
ปด้ ดังนั้น ผู้ทาแผนจึงย่อมต้องมีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การปม่
ปฏิบัติการชาระหนี้ตามสัญญา เช่น ความเสียหายจากการดาเนินการดดยเจตนาทุจริตหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง1 แต่หากผู้ทาแผนปด้ใช้ความระมัดระวังตามวิชาชีพในระดับอันสมควร
แล้ว แม้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือปม่ปด้รับความสาเร็จจากการดาเนินการตามแผนแล้ว ก็ย่อม
ปม่มีความรับผิดในทางสัญญาเกิดขึ้นแต่อย่างใด
2) ทางละเมิด
หากผู้ ท าแผนปด้ ก ระท าการใดในการจั ด กิ จ การและทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ดดยจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ก็ย่อมต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายใน
รูป ของค่าสิน ปหมทดแทนต่างๆ แก่ผู้ ปด้รับความเสียหาย ซึ่งการพิจารณาว่าการกระทาใดจะเป็น
ละเมิดหรือปม่นั้ น ย่ อมเป็ น ปปตามหลั กเกณฑ์ ในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ เช่น การท า
ละเมิดตามมาตรา 420 มาตรา 425 มาตรา 427 และมาตรา 428 เป็นต้น2

1

คุณนิธิ จึงสมาน, “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้”,
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2554), น.42.
2 เพิ่งอ้าง, น.43.
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2.2 แนวคิ ด ในการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องผู้ ท าแผนตามพระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทุศักราช 2483 ปด้ให้นิยามของผู้ทาแผน3 ว่าคือผู้จัดทา
แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ปด้รับแต่งตั้งจากศาลตามกฎหมายล้มละลาย ส่วนที่ว่าด้วยการฟื้นฟู
กิจการให้มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ รวมทั้งจัดกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้นับแต่ศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผนจนถึงเวลาที่ผู้บริหารแผนปด้ทราบคาสั่งเห็นชอบ
ด้วยแผน ดดยผู้ทาแผนอาจเป็นบุคคลุรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล เจ้าหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้
ก็ปด้4 ซึ่งในเรื่องการกาหนดคุณสมบัติของผู้ทาแผนนั้น ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติุรรม
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ปด้ออกกฎกระทรวง
ว่าด้วยการจดทะเบียนและการกาหนดคุณสมบัติของผู้ทาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟู กิจการ พ.ศ.
2545 ดดยกฎกระทรวงดังกล่าวปด้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 5 มี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. กฎกระทรวงฉบับนี้ปม่ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ปด้ รับการแต่งตั้ง
จากศาลให้เป็นผู้ทาแทน ลูกหนี้หรือผู้บริหารแผนของลูกหนี้จึงสามารถเป็นผู้ทาแผนปด้ แม้จะปม่ปด้
จดทะเบียนเป็นผู้ทาแผน หรือปม่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกาหนดปว้
2. บุคคลที่จะปด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทาแผนถ้าปม่ใช่เป็นลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้
ต้องเป็นบุคคลที่ปด้จดทะเบียนปว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผู้ทาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
3. บุคคลุรรมดาซึ่งเป็นผู้ทาแผนต้องมีคุณสมบัติและปม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อปปนี้
(1) มีสัญชาติปทย
(2) มีอายุปม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันยื่นคาขอจดทะเบียน
(3) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการเงิน การบัญ ชี
หรือด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์การทางานในด้านดังกล่าวปม่น้อยกว่าสามปี
(4) ปม่เป็ น ผู้ มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรือบกพร่อ งในศีล ุรรมอันดี และปม่เป็ น ผู้ ปด้
กระทาการใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปม่น่าปว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
(5) ปม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนปม่สมประกอบ
(6) ปม่อยู่ในระหว่างต้องดทษจาคุกดดยคาพิพากษาให้จาคุกในขณะยื่นคาขอ
(7) ปม่เคยต้องดทษจาคุกดดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็น ว่าจะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(8) ปม่เป็นบุคคลซึ่งถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
3

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 90/1.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 90/6.
5 เอื้อน ขุนแก้ว, กฎหมายฟื้นฟูกิจการ, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง, 2556), น.67.
4
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ในกรณี ที่ เป็ น คณะบุ ค คล บุ คคลทุ กคนในคณะบุ คคลต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ และปม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง
4. นิติบุคคลซึ่งจะเป็นผู้ทาแผนต้องมีคุณสมบัติและปม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อปปนี้
(1) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบุุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาทางบัญชี
หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
(2) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบุุรกิจรับจัดกิจการและทรัพย์สินของผู้อื่น
(3) มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ ทาแผน และจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานเต็ม
เวลาปม่น้อยกว่าสามคน ซึ่งเป็นคนสัญชาติปทยปม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวทั้งหมด
จะต้องมีความรู้อย่างน้อยระดับปริญญาตรี ดดยมีประสบการณ์ในการทางานตาม (1) ปม่น้อยกว่า
สามปี และอย่างน้อยหนึ่งคนจะต้องมีความรู้ทางการเงินหรือบัญชี
(4) ผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นมีจริยุรรมและมีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในุุรกิจ
ที่จะดาเนินการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ปม่มีประวัติเคยถูกปล่ออก ปลดออก ให้ออก ต้องคดีเนื่องจาก
กระทาทุจริต ทางานอันส่อปปในทางปม่สุจริตหรือบริหารงานหรือกระทาการอื่นใดอันเป็นเหตุให้เกิด
การกระทาผิดตามกฎหมายหรือที่เป็นความผิดร้ายแรงอันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือขาด
ความรอบคอบในการบริหารงาน
(5) มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานที่รัดกุมและเชื่อถือปด้
ดดยเมื่ อ ศาลมีค าสั่ งให้ ฟื้ น ฟู กิ จการของลู กหนี้ และตั้ งผู้ ท าแผนแล้ ว ผู้ บ ริห ารของลู กหนี้
ปม่สามารถใช้อานาจในการบริหารกิจการของลูกหนี้ปด้ อานาจในการบริหารและจัดการกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้จะดอนปปยังผู้ทาแผนดดยผลของกฎหมาย ซึ่งในการจัดกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้นั้น ผู้ทาแผนมีอานาจในการเข้าปปครอบครองดูแลกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ทั้งนี้ ก็เพื่อ
ประดยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลายรวมทั้งประดยชน์ของลูกหนี้ ซึ่งการพักการใช้อานาจของผู้บริหารของ
ลูกหนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อคดีฟื้นฟูกิจการสิ้นสุดลง ปด้ ซึ่งปด้แก่ กรณีที่ศาลมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการตามมาตรา 90/74 หรือศาลมีคาสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/756
หน้าที่อื่นๆ ของผู้ทาแผน ปด้แก่
1. ออกใบรับรองสิทุิให้แก่เจ้าหนี้ตามมาตรา 90/27 วรรคสาม
2. ดต้แย้งคาขอรับชาระหนี้ (มาตรา 90/29)
3. มีอานาจออกคาบังคับในสานวนทวงหนี้ตามมาตรา 90/39
4. มีอานาจขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลและการกระทาอันเป็นการให้เปรียบ (มาตรา 90/40
และ 90/41)
5. จัดทาแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ (มาตรา 90/42)
6

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.68-69.
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ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทุศักราช 2483 มาตรา 90/25 ปด้กาหนดขอบอานาจของ
ผู้ ท าแผน ดดยให้ น าบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 90/12(9) มาใช้ บั ง คั บ ดดย อนุ ด ลม ซึ่ ง หมายความว่ า
การกระทาของผู้ทาแผนที่นอกเหนือกรอบุรรมดาการค้าขายแล้ว ผู้ทาแผนจะต้องปด้รับอนุญาต
จากศาลก่อน แต่หากเป็นการดาเนินการที่อยู่ในกรอบุรรมดาการค้าขายหรือกรณีการดาเนินการ
ต่อเนื่องตามปกติในทางุุรกิจต่อจากที่ผู้บริหารของลูกหนี้ดาเนินการค้างปว้ ซึ่งถือเป็นการดาเนินการ
ตามปกติการค้าเช่นกัน ผู้ทาแผนย่อมสามารถดาเนินการปด้ดดยปม่จาต้องปด้รับอนุญาตจากศาลก่อน 7
เมื่อผู้ทาแผนมีอานาจกระทาการแทนลูกหนี้ ย่อมถือว่าผู้ทาแผนเป็นผู้แทนคนหนึ่งของลูกหนี้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 76 ในการที่จ ะจัดกิจการทรัพย์สิ นของลูกหนี้ภ ายใน
กรอบของกฎหมายฟื้ น ฟูกิจ การ ซึ่งกรณี ที่ผู้ ทาแผนเป็ นบุคคลภายนอกนั้น ถือว่าเป็น ผู้มีวิช าชีพ
จะต้ องด าเนิ น การสอดส่ อ งดูแ ลและใช้ ค วามระมั ด ระวังเป็ น พิ เศษในระดั บ ที่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
พึงกระทา ซึ่งการใช้ความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์ สินของลูกหนี้นั้นควรใช้ปม่น้อยปปกว่าหน้าที่
ของกรรมการลู ก หนี้ รวมทั้ ง ปม่ ค วรกระท าการสิ่ ง ใดๆ ที่ มี ผ ลประดยชน์ ขั ด กั บ ลู ก หนี้ ซึ่ งหาก
จาเป็นต้องกระทาการดังกล่าว ก็จะต้องปด้รับความเห็นชอบจากศาลก่อน
ในการตั้งผู้ทาแผน ฝ่ายซึ่งเสนอบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทาแผนควรระบุสัญ ญาจ้างผู้ทาแผน
อั ต ราค่ า ตอบแทนต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ศ าลปด้ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาว่ า สมควรตั้ ง บุ ค คลดั ง กล่ า ว
เป็นผู้ทาแผนหรือปม่ เพื่อปม่ให้เกิดข้อดต้แย้งเรื่องค่าตอบแทนของผู้ทาแผนในภายหลัง และเมื่อมี
การทาแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ควรนารายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าวกาหนดปว้ในแผนเพื่อให้
ที่ ป ระชุ ม เจ้ าหนี้ พิ จ ารณา และในส่ ว นของการขออนุ ญ าตเบิ ก จ่ ายค่ าใช้ จ่ ายหรื อ ค่ าบริก ารของ
ผู้ทาแผนอาจกาหนดเป็ น จ านวนที่แน่นอน หรือกาหนดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่ว ดมงดดยชี้แจง
รายละเอียดการดาเนินงานตามเวลาดังกล่าวด้วย8
สาหรับการตั้งผู้ทาแผนนั้น ศาลอาจตั้งผู้ทาแผนปปพร้อมกับคาสั่ งให้ฟื้นฟูกิจการในกรณีที่
การร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้นปม่มีบุคคลใดคัดค้านหรือการร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้น
ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้คัดค้าน แต่ผู้คัดค้านปม่ปด้เสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ทาแผนด้วย เมื่อศาลเห็นสมควร
และบุ คคลที่ ผู้ ร้องขอเสนอ มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง ศาลจะตั้งบุคคลดังกล่ าวเป็ น
ผู้ทาแผนพร้อมกับคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือจะพิจารณาแต่งตั้งในภายหลังดดยให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ปป
เลือกผู้ทาแผนมาก่อน ซึ่งจะเกิดขึ้นปด้ในสองกรณีคือ ลูกหนี้ห รือเจ้าหนี้ผู้ คั ดค้านจะมิปด้เสนอชื่อ
บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ ท าแผน แต่ ศ าลเห็ น ว่า บุ ค คลที่ ผู้ ร้อ งขอเสนอให้ เป็ น ผู้ ท าแผนนั้ น ปม่ ส มควรเป็ น
ผู้ทาแผน หรือกรณีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้คัดค้านเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ทาแผนด้วยซึ่งศาลจะเป็นผู้ตั้ง
ผู้ทาแผนเองดดยทันทีปม่ปด้ ศาลจะต้องสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปปเรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลาย
7
8

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.71.
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.73-74.
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ดดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทาแผน เนื่องจากเจ้าหนี้ทั้งหลายเป็นผู้มีส่วน
ปด้เสียดดยตรง9
เมื่อศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผนแล้ว นอกจากผู้ทาแผนมีหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้แล้วยังมีหน้าที่ต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมสาเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน
กาหนด 3 เดือน นับแต่วันดฆษณาคาสั่งตั้งผู้ทาแผนในราชกิจจานุเบกษา ดดยเมื่อผู้ทาแผนมีคาขอ
ศาลอาจขยายปด้อีกปม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละปม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรวมแล้วผู้ทาแผนมีระยะเวลาในการทา
แผนปม่เกิน 5 เดือน นับแต่วันดฆษณาคาสั่งตั้งผู้ทาแผนในราชกิจจานุเบกษา10
ตามพระราชบั ญญัติล้มละลาย พุทุศักราช 2483 ปด้กาหนดให้ ผู้ทาแผนมีอานาจในการ
บริหารจัดกิจการทั้งปวง ซึ่งการใช้อานาจดังกล่าวจะคลอบคลุมถึงการทานิติกรรมสัญญาที่จาเป็นต่อ
การค้าปกติของลู กหนี้ ซึ่งผู้ทาแผนมีอานาจทาสัญญานั้นแทนลูกหนี้ดดยปม่ มีความรับผิดเป็นการ
ส่วนตัว แต่หากในกรณีการทาสัญญานั้นปม่ใช่การกระทาที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินการค้าปกติของ
ลู ก หนี้ ส ามารถด าเนิ น ปปปด้ แ ล้ ว สั ญ ญาที่ ผู้ ท าแผนท ากั บ บุ ค คลภายนอกย่ อ มตกเป็ น ดมฆะ
บุคคลภายนอกจะฟ้องร้องให้ผู้ทาแผนหรือลูกหนี้พ้นความรับผิดตามสัญญานั้นปม่ปด้ ผู้ทาแผนคงมี
ความรับผิดในเรื่องละเมิด หากความเสียหายเกิดขึ้นแก่กิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น
นอกจากการควบคุ ม ผู้ ท าแผนดดยทางศาล เพื่ อ ให้ การฟื้ น ฟู เกิ ด ความเป็ น ุรรม และมี
ประสิทุิภาพแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์เป็นอีกบุคคลหนึ่งตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ที่จะ
เป็นผู้กากับให้มีการดาเนินการปปตามแผน ดดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดูแลแผนฟื้นฟูกิจการ
ประสานงาน และจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ และเสนอผลการประชุมต่อศาล
เพื่ อ ให้ ศ าลพิ จ ารณาเห็ น ชอบด้ ว ยแผนรวมถึ งส่ งส าเนาเอกสารต่ างๆ ซึ่ ง วิุี ก ารตรวจสอบของ
เจ้าพนั กงานพิ ทักษ์ ทรัพ ย์ดังกล่ าว เป็นเพียงการตรวจสอบควบคุมจากข้อมูลที่ มีอยู่ ที่ปด้มาจาก
การเสนอของผู้ทาแผนซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ปม่ถูกต้องปด้ อีกทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีปริมาณงาน
ทีต่ ้องรับผิดชอบเป็นจานวนมาก อันอาจทาให้ขาดความรัดกุมในการที่จะมุ่งควบคุมการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ทาแผนปด้อย่างทั่วถึง ซึ่งเห็นปด้ว่าแนวความคิดในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผน
ในประเทศปทยภายใต้พ ระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย พุ ท ุศั กราช 2483 มิปด้บั ญ ญั ติ ถึงการควบคุ ม
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ท าแผนปว้อ ย่างชัด เจน ซึ่งในกรณี ที่ ผู้ ท าแผนด าเนิ น การดดยปม่ สุ จ ริตนั้ น
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การปม่ ปด้ ว างมาตรการการตรวจสอบการด าเนิ น การของ
ผู้ทาแผนปว้แต่อย่างใด คงมีแต่เพียงให้เจ้าหนี้เป็นผู้ตรวจสอบในชั้นการพิจารณาเลือกผู้ทาแผนก่อน
ปด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เท่ านั้ น แต่ ห ลั งจากนั้ น ปม่ มี ร ะบบการตรวจสอบการท างานของผู้ ท าแผนอี ก

9

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.75-76.
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 90/43.
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แต่อย่างใด ในส่ วนของเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์มีฐานะก็ เป็นผู้มีอานาจควบคุ มดูแลดดยรายงาน
ข้อเท็จจริงให้ศาลทราบเท่านั้น แต่ปม่สามารถดาเนินการแก้ปขปัญหาด้วยตนเองปด้
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ปด้ ว่าการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของผู้ ท าแผนฟื้ น ฟู กิ จการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทุศักราช 2483 นั้น กฎหมายปด้กาหนดให้มีอานาจอย่างกว้างๆ เพียง
ว่าให้มีอานาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ บรรดาสิทุิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของ
ลู กหนี้ ยกเว้น สิ ทุิที่ จ ะปด้รั บ เงิน ปัน ผลตกแก่ ผู้ ท าแผนฟื้ น ฟู กิจการดดยให้ น าบทบั ญ ญั ติ มาตรา
90/12(9) มาใช้บังคับแก่ผู้ทาแผนฟื้นฟูกิจการดดยอนุดลม ฉะนั้นในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ของผู้ทาแผนซึ่งเป็นการใช้อานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ผู้ทาแผนจะต้อง
จัดการปปในทางที่เป็นประดยชน์แก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ และจัดการปปดดยความระมัดระวังปม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้นแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกฎหมายฟื้นฟูกิจการของปทยปด้กาหนดให้มีบทลงดทษผู้ทาแผน
ฟื้นฟูกจิ การปว้ทั้งทางแพ่งและในทางอาญา

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3 .1 แ น ว ท างก ารร่ า งก ฎ ห ม าย ล้ ม ล ะล าย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
กฎหมายล้มละลายกล่าวถึงผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดาเนินกระบวนการล้มละลายเอาปว้
ภายใต้ชื่อที่แตกต่างกันออกปปมากมาย รวมทั้ง “ผู้บริหารแผน” “ผู้ดูแลทรัพย์สิน” “ผู้ชาระบัญชี”
“ผู้กากับดูแล” “ผู้ควบคุมแผน” “เจ้าหน้าที่” หรือ “ผู้จัดการตามกฎหมาย” ในแนวทางการร่าง
กฎหมายล้ ม ละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)
คาว่า “ผู้แทนในคดีล้มละลาย” จะหมายความถึงบุคคลที่ทาหน้าที่ต่ างๆ หลายประการ ดดยปม่อาจ
แยกแยะปด้จากการทาหน้าที่ที่แตกต่างกันในกระบวนการที่แตกต่างกัน ผู้แทนในคดีล้มละลายอาจ
เป็นบุคคลุรรมดา หรือในบางเขตอานาจศาลอาจหมายถึงบริษัทหรือนิติบุคคลที่แยกออกมาต่างหาก
ปม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างปร ผู้แทนในคดีล้มละลายจะมีบทบาทสาคัญที่ สุดในการเป็นศูนย์รวมในการ
ทาให้การดาเนินการตามกฎหมายล้มละลายมีประสิทุิภาพและเกิดประสิทุิผล ด้วยอานาจที่ถูก
กาหนดให้มีเหนือลูกหนี้ และสินทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อประดยชน์ในการคุ้มครองสินทรัพย์และมูลค่า
ของสินทรัพย์ ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อผลประดยชน์ของบรรดาเจ้าหนี้และพนักงานด้วย และเพื่อให้
แน่ใจปด้ว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทุิภาพและปราศจากความปม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น
ผู้ แทนในคดี ล้ ม ละลาย จึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เหมาะสมและมี ค วามรู้ ประสบการณ์ และ
คุ ณ สมบั ติ ส่ ว นตั ว ที่ จ ะท าให้ แ น่ ใจปด้ ว่ า ปม่ เพี ย งแต่ จ ะท าหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ุิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทุิผลเท่านั้น แต่จะทาให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการล้มละลายอีกด้วย และเนื่องจาก
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ความซับซ้อนของกระบวนการล้มละลายในขั้นตอนต่างๆ ผู้แทนในคดีล้มละลายจึงต้องมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีความรู้ทางกฎหมาย ปม่เพียงแต่กฎหมายล้ มละลายเท่านั้น แต่ รวมถึงกฎหมายทาง
การค้า การเงิน และุุรกิจด้วย ซึ่งในการรับรองคุณ สมบัติที่เหมาะสมนั้นมีแนวทางต่างๆมากมาย
เช่น การตั้งข้อกาหนดหรือคุณ สมบัติทางวิช าชีพ และการตรวจสอบ การอนุญ าตดดยหน่วยงาน
ทางการหรือองค์กรวิชาชีพ การอบรมเฉพาะทาง และการทดสอบความรู้เพื่อให้ผ่านการรับ รอง และ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับระดับของประสบการณ์ (ซึ่งดดยทั่วปปพิจารณาจากจานวนปีที่ทางาน) ในด้านที่
เกี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ยั งอาจมี ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเชิ งวิช าชี พ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้า ง
ความคุ้น เคยกับ พั ฒ นาการหรือความเปลี่ ยนแปลงของกฎหมายและแนวปฏิ บัติที่เกี่ยวข้ อง ดดย
รูปแบบดังกล่าวจะกาหนดให้ต้องมีการขออนุญาต มีการกาหนดคุณสมบัติทางวิชาชีพ ซึ่งการเป็น
สมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพเหล่านี้ ดดยมากมักพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแล และ
วินัย นอกจากนี้ ผู้แทนในคดีล้มละลาย อาจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาล สมาคมทางวิชาชี พ
ผู้กากับ ดูแลองค์กรุุรกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่กฎหมายอื่นนอกจากกฎหมายล้มละลายกาหนด
อย่างปรก็ตามนอกเหนือจากการมีความรู้และประสบการณ์ที่กาหนดแล้ว ผู้แทนในคดีล้มละลายควร
ต้องมีลักษณะเฉพาะตัวบางประการด้วย เช่น ความน่าเชื่อถือ ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ และ
ทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
ดดยคณะกรรมาุิ ก ารว่ า ด้ ว ยกฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศแห่ ง สหประชาชาติ
(UNCITRAL) ปด้กล่าวว่าบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการอาจมีความสามารถต่างกันใน
เรื่ อ งการเจรจาต่ อ รองและการท าแผนฟื้ น ฟู กิ จการ ซึ่ งอานาจในการท าแผนฟื้ น ฟู กิ จการจะ ตก
แก่บุ คคลใด ขึ้น อยู่ กับ ลั กษณะกฎหมายของแต่ล ะประเทศ ซึ่งอาจเป็น ปด้ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ
ผู้ทาแทนในคดีฟื้นฟูกิจการ ดดยปด้มีการพิจารณามุมมองในการตั้งผู้ทาแผนดังนี้
1. มุมมองฝ่ายลูกหนี้
กรณีที่แผนฟื้นฟูกิจการสามารถจัดทาขึ้นก่อนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดดยปกติ
ลู ก หนี้ จ ะเป็ น ผู้ เสนอแผน ซึ่ ง อาจมี ก ารเจรจากั บ เจ้ า หนี้ ก ลุ่ ม ต่ า งๆ และในบางประเทศ ปด้ มี
การกาหนดให้ลูกหนี้เป็น ผู้ทาแผนฟื้นฟูกิจการหลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว ซึ่งในกรณี
ดังกล่าว ลูกหนี้ควรปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องฝ่า ยอื่นๆ ด้วยปม่เพียงแต่เฉพาะฝ่ายเจ้าหนี้เท่านั้น
เช่น ปรึกษาผู้แทนในคดีล้มละลาย หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในทางการเงิน
หรือบัญชี เป็นต้น
การกาหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้ทาแผนนั้น มีข้อปด้เปรียบคือเป็นการทาให้ลูกหนี้สมัครใจเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และสามารถใช้ประดยชน์จากความคุ้นเคยในการดาเนินุุรกิจของตนเอง
แต่อย่างปรก็ดี มีความจาเป็นที่จะต้องชั่งน้าหนักเรื่องการสร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายเจ้าหนี้หากลูกหนี้ซึ่ง
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เป็นผู้ประสบปัญหาทางการเงินเข้ามาเป็นผู้ทาแผนเองประกอบกับชั่งน้าหนักเรื่องความซับซ้อนของ
องค์กรุุรกิจของลูกหนี้ ซึ่งอาจหาบุคคลอื่นเข้ามาดูแทนปด้ยากในระยะเวลาอันจากัด
2. มุมมองฝ่ายเจ้าหนี้
การให้ ลู ก หนี้ เป็ น ผู้ ท าแผนนั้ น มีความเสี่ ย งที่ แผนจะปม่ ปด้ รับ ความเห็ นชอบจากบรรดา
เจ้าหนี้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้เจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ
นอกจากข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะตัวเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนในคดี
ล้มละลายตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนอาจเกิดขึ้นปด้เป็น
กรณี ๆ ปปตามที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายก าหนดปว้ เช่ น ก่ อ นที่ ผู้ แ ทนในคดี ล้ ม ละลายจะตั ด สิ น ใจ
ดาเนินการในบางกรณี อาจต้องมีการแจ้งให้ศาลหรือบรรดาเจ้าหนี้ทราบก่อน หรืออาจต้องรายงาน
ให้ ทราบถึงการดาเนิ นการบางเรื่องอย่างสม่าเสมอ ซึ่งดดยทั่วปปแล้ ว ศาลจะต้องพิจารณาตัดสิ น
ข้อดต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกระบวนการ และในหลายๆ ขั้นตอนก็มักจะต้องปด้รับอนุญาตจาก
ศาลก่อน
สาหรับค่าตอบแทนของผู้แทนในคดีล้มละลายนั้น นอกจากค่าใช้จ่ายที่จาเป็นที่เกิดขึ้นจาก
การบริห ารจั ดการทรัพย์ สิ น แล้ ว ผู้ แทนในคดีล้มละลายยังมีสิ ทุิในการปด้รับค่าตอบแทนในการ
ทาหน้าที่เช่นกัน ดดยค่าตอบแทนดังกล่าวควรมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ
ผู้แทนในคดีล้มละลายและหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ และควรมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่ปด้รับ เพื่อเป็นการจูงใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีการนา
หลากหลายวิุีการในการคานวณค่าตอบแทนมาใช้ เช่น ระบบการคิดตามเวลาที่ท างาน ระบบ
การคิดตามส่วนแบ่งจากการทางาน หรือการเข้ามามีส่วนร่วมของเจ้าหนี้ เป็นต้น
ในส่ ว นของความรั บ ผิ ด ของผู้ แ ทนในคดี ล้ ม ละลายนั้ น มาตรฐานการท าหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดส่วนตัวมีความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินกระบวนการล้มละลาย ซึ่งภายใต้
ระบบกฎหมายหลายๆ แห่ง ผู้แทนในคดีล้มละลายจะมีความรับผิดทางแพ่งในความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากความปม่สุจริตของตน ซึ่งดดยทั่วปปใช้เกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นปปตามปกติในทางุุรกิจการค้า
ของลู กหนี้ ห รือปม่ ซึ่งวิุีการหนึ่ งในเรื่องประเด็นความรับผิดดังกล่ าว คือการกาหนดให้ ผู้ แทนใน
คดีล้ มละลายต้องวางเงิน ประกัน หรือทาประกัน เพื่อคุ้ มครองความเสี ยหายในกองทรัพย์สิ น หรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการปม่ปฏิบัติตามหน้าที่11

11กรมบังคับคดี,

แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL), (นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพิ้นติ้งแอนด์
พับลิสชิ่ง จากัด), น.182-196.
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3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลาย

และระบบสิ ทธิข องเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ุนาคารดลกมีหลั กการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการปว้ในส่ วนของ Part C. การกาหนดกรอบ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายล้มละลาย (legal Framework for Insolvency) ในข้อ C14 กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ ดดยรายละเอียดปด้กล่าวปปแล้วในบทที่ 13 ุนาคารดลกปด้จัดทารายงานการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน สากล (Report on the Observance of Standards and Codes - ROSC) ดดยมี
ข้ อ เสนอแนะในประเด็ น ว่ าด้ ว ยผู้ ท าแผนและผู้ บ ริห ารในการฟื้ น ฟู กิ จ การว่ า ควรมี ก ารแต่ งตั้ ง
ผู้ตรวจสอบ (examiner)12 อันเป็นแนวทางเดียวกันกับระบบกฎหมายของอเมริกาซึ่งคณะผู้วิจัยจะ
ปด้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อปป
นอกจากนั้น ุนาคารดลกยังมีหลักการเกี่ยวกับผู้แทนในคดีล้มละลายซึ่งหมายความรวมถึง
ผู้ทาแผนและผู้บริหารปว้ในส่วนของ Part D การนามาบังคับใช้ซึ่งกรอบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและ
การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Implementation : Institutional and Regulatory
Framework) ในข้อ D8 ความสามารถและความซื่อสัตย์ของผู้แทนในคดีล้มละลาย มีสาระสาคัญ
ดังนี้
ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตของผู้แทนในการบังคับคดีล้มละลาย (Insolvency
Representatives) ควรมีระบบเพื่อเป็นที่แน่ชัดว่า
(1) มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรบุ ค คลเข้ ามาเป็ น ผู้ แ ทนการบั งคั บ คดี
ล้มละลายที่สามารถตรวจสอบปด้
(2) ผู้แทนด้านการบังคับคดีล้มละลายจะต้องมีความสามารถในการดาเนินการตามที่ปด้รับ
มอบหมาย
(3) ผู้แทนด้านการบังคับคดีล้มละลายจะต้องมีความซื่อสัตย์ ยุติุรรม และเป็นอิสระ
(4) ผู้แทนด้านการบังคับคดีล้มละลายที่ปด้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ เจ้า
พนักงานด้านบัญชี อาจถูกให้เลิกปฏิบัติหน้าที่ปด้เนื่องจากปร้ความสามารถ ประมาท ทุจริต หรือการ
กระทาผิดอื่น
จากหลักการดังกล่าว ุนาคารดลกปด้นามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมายของ
ประเทศปทยในเรื่ อ งการล้ ม ละลายและสิ ท ุิ ข องเจ้ า หนี้ และจั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes - ROSC) ดดยปด้
พิจารณาตามประเด็นข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบั ติของประเทศปทยมี
12

ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย ฉบับเดือนมิถุนายน 2555 (report on the observance
of standard and codes insolvency and creditors right; Thailand ,June 2012) กรมบังคับคดี
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ข้อบกพร่องเล็กน้อยในการปฏิบัติตามหลักการ (Largely Observed) ดดยมีข้อเสนอแนะในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งว่า พั ฒ นามาตรฐานจริ ย ุรรมและวิช าชี พ ส าหรับ วิ ช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการ
ล้มละลาย

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น13
เมื่อมีการวินิจฉัยว่าจะเริ่มดาเนิน การฟื้นฟูกิจการแล้ว ศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์
พร้อมกับ การวินิ จฉัยการเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ สิ ทุิต่างๆ เกี่ยวกับการบริห ารจัดการหนี้
จะ ตกแก่ผู้จัดการทรัพย์ (Receiver) ดดยผู้จัดการทรัพย์มีอานาจบริหารกิจการของบริษัท และมี
หน้าที่ควบคุมและจัดการทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่จะมีการมอบอานาจให้แก่กรรมการของบริษัท
ให้มีสิทุิในการดาเนินการ แต่อย่างปรก็ตาม บริษัทยังคงมีกรรมสิทุิ์ในทรัพย์สินของตนเองเช่นเดิม
ดดยเมื่อศาลปด้แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทรัพย์แล้ว บุคคลดังกล่าวจะต้องดาเนินการเข้าควบคุมดูแล
ทรัพย์สินของบริษัทในทันที เช่น รับมอบตราบริษัท หรือสมุดเช็ค เป็นต้น
ในบางกรณีแม้ว่ากรรมการผู้แทนของบริษัทจะปม่มีอานาจตามกฎหมายในการดาเนินการ
ผูกพันบริษัทหลังจากที่มีคาสั่งให้ ดาเนินการฟื้นฟูกิจการแล้วก็ตาม แต่ในส่วนของผู้จัดการทรัพย์
สามารถยอมรั บ หรื อ ยื น ยั น ความสมบู รณ์ ข องนิ ติ ก รรมที่ ผู้ แ ทนของบริ ษั ท ปด้ ก ระท าลงหลั งเริ่ ม
ดาเนิ น การฟื้ น ฟู กิจ การแล้ ว ปด้ เช่น กรณี กรรมการผู้ แทนบริษั ทจาหน่ ายสิน ค้าในราคาที่ส มควร
ผู้ จั ด การทรั พ ย์ ส ามารถยอมรั บ ความสมบู รณ์ ข องสั ญ ญาซื้ อขายนั้ น และเรียกให้ ผู้ ซื้ อช าระราคา
ค่าสินค้าปด้ แต่หากเป็นกรณีที่ มีการซื้อขายสินค้าในราคาต่าเกินสมควร ผู้จัดการทรัพย์อาจปฏิเสุ
ความสมบูรณ์ของนิติกรรมที่ทาปปภายหลังการเริ่มฟื้นฟูกิจการปด้ ดดยคู่กรณีจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม
ดดยผู้ซื้อต้องคืนสินค้าให้ผู้จัดการทรัพย์ ส่วนค่าสินค้าที่ผู้ซื้อจ่ายให้แก่บริษัทนั้น จะถือเป็นหนี้ สิน
ส่ ว นรวมและสามารถคื น ปด้ ก่ อ นดดยปม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการฟื้ น ฟู กิ จ การ แต่ ห ากผู้ ซื้ อ
ปม่สามารถคืนสินค้าปด้จะต้องจ่ายส่วนต่างของราคาสินค้านั้น ดดยหากผู้ซื้อปด้รับความเสียหายจาก
การปฏิเสุความสมบูรณ์ของนิ ติกรรม ก็จะเป็นผู้มีสิ ทุิเรียกร้อง ในฐานะเป็น เจ้าหนี้ด้อยสิทุิใน
ดครงการฟื้นฟูกิจการในส่วนที่เป็นค่าเสียหายปด้
นอกจากนี้ ผู้จัดการทรัพย์ของญี่ปุ่น ยังมีหน้าที่ในการทาแผนฟื้นฟูและดาเนินการตามแผน
ฟื้ น ฟู ที่ ป ด้ รั บ อนุ มั ติ ด้ ว ย ดดยบุ ค คลที่ จ ะมาเป็ น ผู้ จั ด การทรั พ ย์ นั ก วิ ช าการของญี่ ปุ่ น ยั ง
มีความเห็นแตกต่างกันคือ เห็นว่าควรเป็นกลุ่มผู้มีส่วนปด้เสียซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้ น
หรือควรเป็นผู้แทนตามกฎหมายของวิสาหกิจ แต่ความเห็นที่ปด้รับการยอมรับมากที่สุดคือ ควรเป็น
ผู้ปด้รับมอบหมายในการควบคุมทรัพย์สินของบริษัท เพื่อประดยชน์ของเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นทั้งหมด
13

คะซุฮิโกะ บันโนะ, “กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูบริษัท : ศึกษากฎหมายญี่ ปุ่นเปรียบเทียบกับหลักการของกฎหมาย
ไทย”, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), น.29-32.
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ซึ่งแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์และอานาจของกรรมการบริษัทส่วนใหญ่จะตกแก่ผู้จัดการ
ทรัพย์ก็ตาม แต่เรื่องนอกเหนือจากการจัดการกิจการทรัพย์สินของบริษัท กรรมการของบริษัทก็ยังคง
เป็นผู้มีอานาจจัดการอยู่ ซึ่งผู้จัดการทรัพย์ก็สามารถมอบอานาจของตนให้กรรมการของบริษัทปด้ดดย
กาหนดในแผนฟื้นฟู หรือในกรณีที่ปม่ปด้กาหนดในแผน ศาลก็อาจเป็นผู้มอบหมายหน้าที่ดังกล่าว
ให้แก่กรรมการบริษัทปด้ซึ่งผู้จัดการทรัพย์ก็จะยังคงมีหน้าที่ดูแลการดาเนินการของกรรมการอีกทอด
หนึ่ง
การตั้งผู้จัดการทรัพย์ ถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ เพราะการฟื้นฟู จะประสบความสาเร็จ
หรือปม่ ขึ้น อยู่ กับ ความสามารถของผู้ จั ดการทรัพย์ ดดยกฎหมายญี่ ปุ่น กาหนดว่า ผู้จัดการทรัพย์
จะต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งนิติบุคคลก็อาจเป็นผู้จัดการทรัพย์ปด้ ดดยให้
นิ ติ บุ ค คลนั้ น เลื อ กผู้ แ ทนคนใดคนหนึ่ ง ของนิ ติ บุ ค คลเป็ น ผู้ ท าหน้ า ที่ ด ดยเสนอให้ ศ าลทราบ
ซึ่ ง ผู้ ที่ เหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาหลายด้ า น ทั้ ง ด้ า นการควบคุ ม ทรั พ ย์ สิ น
การบริห ารจัดการบริษัท การสร้างแผนรวมทั้งการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูนั้นๆ ดดยจะต้องเป็นผู้ มี
ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการบริษัท มีความรู้เรื่องทางเศรษฐศาสตร์และ
บั ญ ชี รวมทั้ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ รั ก ษาความเป็ น ุรรมให้ แ ก่ คู่ ค วามทุ ก ฝ่ า ย ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะหา
ผู้มีความสามารถดังกล่าวมาข้างต้นครบถ้วนในตัวบุคคลคนเดียว กฎหมายจึงยอมรับให้มีผู้จัดการ
ทรัพย์หลายคนและให้ตั้งที่ปรึกษาปด้ด้วย
การตั้งผู้จัดการทรัพย์นั้นศาลต้องแต่งตั้งพร้อมกับการวินิจฉัยการเริ่มฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น
ศาลจึงต้องพิจารณาบุคคลที่จะมาเป็นผู้จัดการทรัพย์ว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับหน้าที่ดังกล่าว ซึ่ง
ทางปฏิบัติ วิุีการที่เป็นที่ยอมรับคือขอให้เจ้าหนี้รายใหญ่ เช่น ุนาคาร แนะนาผู้เหมาะสมที่จะเป็น
ผู้จัดการทรัพย์ ซึ่งปม่ว่าจะสรรหาดดยวิุีการใด ก่อนที่จะให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์ ผู้ที่เสนอแนะ
ตัวผู้จัดการทรัพย์จาเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้มีส่วนปด้เสียหลายฝ่ายอย่างปม่เป็นทางการก่อน
เพื่อปม่ให้เกิดความวุ่นวายในกระบวนการแต่งตั้งชั้นศาล และทางปฏิบัติศาลมักจะเรียกให้ผู้เสนอแนะ
ยื่นหนังสือยินยอมในเรื่องการเสนอผู้จัดการทรัพย์ ดดยหลังจากปด้รับการแต่งตั้งก็จะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของศาล ดดยระหว่างรับตาแหน่ง จะต้องรายงานเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของบริษัท
ต่อศาลทุกเดือน หรือการกระทาบางอย่าง กฎหมายกาหนดให้ต้องขออนุมัติจากศาลก่อน นอกจากนี้
หากผู้ จัดการทรัพย์ปม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติห น้าที่ของตนและทาให้เกิด
ความเสี ย หายแล้ ว ก็ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบใช้ ค่ า สิ น ปหมทดแทนแก่ ผู้ มี ส่ ว นปด้ เสี ย ด้ ว ย ดดยหากมี
การร้องเรียนจากผู้มีส่วนปด้เสียหรือเมื่อศาลเห็นเอง กรณีผู้จัดการทรัพย์รับสินบน หรือทารายงาน
เท็จต่อศาล ศาลสามารถดาเนินการปลดผู้จัดการทรัพย์นั้นออกจากตาแหน่งปด้
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3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
3.4.1 แนวคิ ด ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ท าแผนฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ข อง
ประเทศอังกฤษ
แนวความคิดของกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายของประเทศอังกฤษเดิมนั้น อยู่ใน
ลักษณะที่ต้องการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อ นามาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ให้ปด้มากที่สุด ดดยปม่
คานึ งว่าทรัพ ย์ สิ น นั้ น จะเป็ น เครื่องมือในการประกอบอาชีพ หรือปม่ ทาให้ ลู กหนี้ ปม่ ส ามารถที่ จะ
ประกอบอาชีพปด้ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการค้า จึงปด้มีการตรากฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ดดยมีบ ทบั ญญัติว่าด้วยการปลดหนี้ล้มละลายขึ้น (Discharge) ดดยหากลูกหนี้ให้ ความร่วมมือกับ
เจ้าหนี้ในการรวบรวมทรัพย์สินของตนเพื่อชาระหนี้ ลูกหนี้จะมีดอกาสปด้หลุดพ้นจากภาระหนี้ก่อน
ถู ก ฟ้ อ งล้ ม ละลาย และปด้ พั ฒ นาต่ อ มาจนเกิ ด เป็ น แนวความคิ ด ที่ จ ะฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้
(Rehabilitation)
กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษในปัจจุบันมีแนวทางที่เปิดดอกาสให้ลู กหนี้
สามารถสะสางหนี้ สินของตนปด้ดดยปม่ต้องเข้าสู่ กระบวนการล้มละลาย 2 ลักษณะ คือ การฟื้นฟู
กิ จ การภายใต้ ค าสั่ ง ศาล (Administration Order) และการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ดดยสมั ค รใจ
(Voluntary Arrangement) ซึ่ ง กระบวนการ Administration Order มุ่ งหมายให้ ใช้ วิ ุี ก ารทาง
กฎหมายเป็นแนวทางในการทาความตกลงเรื่องหนี้สินระหว่างลูกหนี้และบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายดดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน (Financial Difficulties) ให้มีดอกาส
หรือช่วงเวลาที่จะฟื้ นฟูหรือปรับดครงสร้างของกิจการ (Restructure its Business) ดดยอยู่ภายใต้
การบังคับใช้สิ ทุิเรียกร้องของบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือการขายทรัพย์สินของบริษัทในลักษณะ
การชาระบั ญชี (Liquidation) เพื่อเลิ กกิจการซึ่งเป็ นการพิจารณาถึง ประดยชน์ที่เกิดขึ้น แก่สังคม
ส่วนรวมประกอบด้วย เพราะสามารถลดภาระหนี้สินของลูกหนี้ ลดจานวนหนี้ที่มิ สามารถชาระหนี้
คืน แก่ เจ้ า หนี้ ให้ น้ อยลง และเปิ ด ดอกาสให้ ลู ก หนี้ มี ท างเลื อ กอื่ น นอกจากการเข้ าสู่ ก ระบวนการ
ล้มละลาย ย่อมส่งผลดีต่อลูกหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้องปด้มากกว่า ถือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่
สร้างขึ้น เพิ่มเติมจากวิุีการฟื้น ฟู กิจการที่มีมาแต่ เดิมในเรื่องการพักการช าระหนี้ (Moratorium)
และการขอประนอมหนี้ (Composition) ดดยการเปิดดอกาสให้บรรดาเจ้าหนี้ปด้เข้ามาจัดการกิจการ
ของบริษัทลูกหนี้เพื่อประดยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งปวง หากการจัดการเป็นผลสาเร็จลูกหนี้จะปด้มีดอกาส
ฟื้นฟูกิจการดดยปม่ต้องล้มละลาย14
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู กิ จ การของประเทศอั ง กฤษให้ ค วามส าคั ญ กั บ
บุ ค คลภายนอกที่ ปม่ใช่ ตัว ลู กหนี้ ห รือผู้ บ ริห ารเดิ มของลู ก หนี้ ให้ เข้ามาบริห ารจั ดการกิจ การและ
14

สหธน รัตนไพจิตร, “การช่วยเหลือกิจการของบริษัทลูกหนี้โดยการขอ Administration Order ตามกฎหมายอังกฤษ,”
รวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์, น.117.
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ทรั พ ย์ สิ น ในระหว่างที่ มี ก ารด าเนิ น การฟื้ น ฟู กิจ การ แนวความคิ ด นี้ ปม่ ให้ ค วามเชื่ อถื อ ในลู ก หนี้
เนื่องจากเห็นว่าการที่กิจการมีปัญหาย่อมมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการที่บกพร่องของลูกหนี้และ
หากผู้ บ ริห ารกิจการมีความสามารถย่อมจะสามารถพากิจการให้ เดิน หน้าต่อปปปด้ และปม่ประสบ
ปั ญ หาทางการเงิน การที่ กิจ การต้ องเข้าสู่ กระบวนการฟื้ น ฟู กิจ การแสดงว่าผู้ บ ริห ารของลู ก หนี้
มีความบกพร่องในความสามารถ ดังนั้น ดดยหลักการของแนวคิดนี้ จะมีการดอนอานาจการบริหาร
การจัดการและอานาจการครอบครองและควบคุมดูแลทรัพย์สินของกิจการให้ แก่บุคคลภายนอก
ซึ่งศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งซึ่งผู้บริหารเดิมของบริษัทลูกหนี้จะหมดอานาจบริหารจัดการทรัพย์สินดดย
สิ้นเชิง15 ดดยบุคคลภายนอกซึ่งศาลแต่งตั้ง ให้เข้ามาบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ เรียกว่า Administrator ซึ่งจะต้องเป็นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด ดดยมีหน้าที่จัดทาข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อให้ ที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลพิจารณาเห็ นชอบ หากที่ประชุม
เจ้ าหนี้ ย อมรับ ข้อเสนอ Administrator ก็จะเป็นผู้ บริห ารจัดการกิจการและทรัพย์สิ นของลู กหนี้
แต่หากที่ประชุมเจ้าหนี้ปม่ยอมรับแผนดังกล่าว Administrator ก็จะทารายงานปปยังศาลเพื่อให้ศาล
ใช้ดุลยพินิ จ วินิจ ฉัยให้ย กเลิ กคาสั่ งฟื้นฟูกิจการหรืออาจมีคาสั่งเป็นประการอื่นตามที่เห็ นสมควร
ซึ่งมาจากแนวความคิด ที่ว่า เมื่อบริษัทประสบปัญหา จึงมีความจาเป็นต้องให้บุคคลภายนอกที่มี
ความรู้ความสามารถที่ดีกว่าเข้ามาบริหารจัดการแทนดดยจะต้องมีคุณสมบัติในการทาหน้าที่เป็น
Insolvency Practitioner คือเป็นบุคคลุรรมดาและเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ ดดยต้องปด้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีดดยผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการมีหนี้สินล้นพ้น
ตัวมาอย่างเพียงพอ16
การฟื้ น ฟูกิจการเป็นกระบวนการที่มีแนวคิดหลั กอยู่ที่การบริห ารทรัพย์สิ นของ
ลูกหนี้ และการจัดการทาแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้กิจการสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤติทางการเงิน และ
กลับมามีความสามารถในการทากาปร ดดยมีปัจจัยที่มีส่วนสาคัญจะทาให้การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มี
ประสิทุิภาพคือการกาหนดให้มีบุคคลเข้ามาทาหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งในแต่ละประเทศจะเรียกชื่อบุคคล
ดังกล่าวแตกต่างกันออกปป เช่น ในประเทศอังกฤษเรียกว่า ผู้ดาเนินการฟื้นฟูกิจการ (Administrator)
เป็นต้น

15

สุธีร์ ศุภนิตย์, หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สานักพิมพ์วิญญู
ชน จากัด, 2542), น.212.
16ภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา, การเปรียบเทียบร่างพระราชบั ญญัติล้มละลายกับ กฎหมายฟื้นฟูกิจการในต่า งประเทศ. รายงาน
ประจาปี 2538-2539 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, น.87.
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3.4.2 แนวคิด ในการควบคุมการปฏิบั ติหน้ าที่ข องผู้ทาแผนฟื้ น ฟู กิจการของ
ลูกหนี้ของประเทศอังกฤษ
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การของประเทศอั งกฤษเริ่ม ต้ น เมื่ อศาลมี ค าสั่ งให้ จั ด การ
ทรัพย์ สิน (Administration Order) ดดยในกรณี ที่ลูกหนี้ประสบปัญ หาทางการเงินจนปม่สามารถ
ดาเนินการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ปด้ บุคคลต่อปปนี้อาจยื่นคาขอต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งตั้งผู้ดาเนินการฟื้นฟู
กิจการ (Administrator)
1. ลูกหนี้
2. เจ้าหนี้ทั้งหลาย
3. เสมียนศาล จะดาเนินการยื่นคาขอภายหลังจากที่ลูกหนี้ปม่ชาระค่าปรับหลังจาก
ที่ศาลมีคาพิพากษาว่าลูกหนี้เป็นผู้กระทาความผิดและจะต้องถูกปรับตามกฎหมาย
เมื่อศาลมีคาสั่งตั้ง Administrator มีผลให้อานาจในการจัดการกิจการของลูกหนี้
สิ้นสุ ดลง ดดยศาลจะตั้งบุ คคลภายนอกเป็นผู้เข้ามาจัดทาแผนและบริห ารกิจการของลูกหนี้แทน
ผู้บ ริห ารเดิม ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ เกิดความเป็นุรรม รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งทั้งต่อฝ่ ายลู กหนี้และ
เจ้าหนี้ เพื่อให้การดาเนินการฟื้นฟูกิจการเป็นปปปด้ด้วยดี ซึ่งเดิมกฎหมายฟื้นฟูกิจการของประเทศ
อังกฤษ ปม่ปด้กาหนดคุณสมบัติของผู้ดาเนินการฟื้นฟูกิจการปว้อย่างชัดเจน จนกระทั่งต่อมาปด้มีการ
กาหนดปว้ใน Insolvency Act 1986 และ Practitioner Rules 1986 เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
รวมทั้งยังมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ดาเนินการฟื้นฟูกิจการ
แนวคิดในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ใน
ประเทศอั งกฤษนั้ น เป็ น การควบคุ ม ความเป็ น วิช าชี พ ดดยองค์ ก รควบคุ ม วิช าชีพ (Secretary of
State) ดดยองค์กรวิชาชีพจะเป็นผู้ดาเนินการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดาเนินการฟื้นฟูกิจการ
ของลู กหนี้ ซึ่งผู้ ปด้รับ ความเสี ย หายสามารถร้องเรียนต่อหน่ว ยงาน Secretary of State หากผู้ มี
วิช าชี พ ในการจั ดการทรั พ ย์ สิ น (Insolvency Practitioner) ปม่สุ จริตในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ก็ จะถู ก
ลงดทษดดยองค์กรควบคุมวิชาชีพ 17 เป็นปปในส่วนของการถอดถอน คือ 1 ปี ที่ขาดคุณสมบัติของ
ผู้มีวิชาชีพ ซึ่งจะปปเกี่ยวข้องกับประเด็นความรับผิดในความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ในทางวิชาชีพ
ที่กาหนดให้ ผู้มีวิชาชีพต้องวางเงินประกัน เพื่อคุ้มครองความเสียหายในกองทรัพย์สิน หรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปม่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถูกกาหนดในข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ
อีกแนวทางหนึ่งเป็นการควบคุมทางศาลตามคาร้องของผู้มีส่วนปด้เสีย ดดยระบุว่า
เมื่อคาสั่งฟื้นฟูกิจการมีผลบังคับแล้ว เจ้าหนี้ ลูกหนี้อาจยื่น แถลงต่อศาลว่าการบริหารจัดการุุรกิจ
ของบริ ษั ท ลู ก หนี้ ด ดยผู้ ด าเนิ น การฟื้ น ฟู กิ จ การก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายอย่ า งปม่ เป็ นุรรมต่ อ
ผลประดยชน์ ข องเจ้ า หนี้ และบริ ษั ท ลู ก หนี้ ศาลอาจมี ค าสั่ ง ตามที่ เห็ น สมควรเพื่ อ บรรเทา
17

Insolvency Act 1986, Section 389.
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ความเสีย หายที่เกิ ดขึ้น หรือ เลื่อนการพิจารณาออกปปดดยมีเงื่อนปข หรือปม่มีเงื่อนปข หรือมีคาสั่ ง
ชั่วคราว หรือมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม หากมีหลักฐานแสดงว่าเกิดความบกพร่อง
ในการทาหน้าที่ของผู้ดาเนินการฟื้นฟู กิจการ ตามคาขอที่ยื่นต่อศาล ศาลจะมีคาสั่งอย่างใด หรือ
ถอดถอนผู้นั้นออกจากตาแหน่ง18
ทั้งสองแนวทางปม่ว่าจะเป็นการถอดถอนดดยทางศาลตามคาร้องของผู้มีส่วนปด้เสีย
หรือถอดถอนดดยองค์กรวิช าชีพ ปม่ว่าจะนาเอาแนวทางใดมาใช้ การถอดถอนจะเป็น มาตรการ
ควบคุมอย่างหนึ่ง และในกรณีที่ผู้ดาเนินการฟื้นฟูกิจการอยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์กรวิชาชีพ
การถูกถอดถอนจะส่งต่อใบอนุญาตด้วย

3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.1 แนวคิ ด ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ท าแผนฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ข อง
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปด้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหลายครั้งตาม
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ จนกระทั่งต่อมาปด้มีแนวคิดในการฟื้นฟูกิจการเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วดลกในช่วงปี ค.ศ.1993 ส่งผลใหุุ้รกิจต่างๆ ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าประสบกั บ การขาดทุ น จนส่ งผลต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศท าให้ ก ฎหมาย
ล้มละลายของสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ขึ้นเพื่อเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการแก้ปขปัญหาดังกล่าว ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เจ้าหนี้ทั้งหลายของ
บุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวปด้รับการปฏิบัติอย่างเป็นุรรมและ เท่าเทียมกันในการแบ่งปันทรัพย์สิน
ของลู ก หนี้ และให้ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต (Honest Debtor) ปด้ รั บ ดอกาสในการเริ่ ม ต้ น ใหม่ รวมทั้ งมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ (Reorganization) อยู่ใน Chapter 11 ของ USC
การยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการนั้นอาจกระทาปด้ทั้งดดยลูกหนี้หรือเจ้าหนี้
หากเป็นการยื่นคาร้องขอดดยลูกหนี้ ศาลจะมีคาสั่งตามที่ร้องขอ (Order for Relief) ทันที ดดยปม่
จาเป็นต้องนั่งพิจารณา แต่หากเจ้าหนี้เป็นฝ่ายยื่น ศาลจะกาหนดวันนั่งพิจารณาดดยเร็ว หากศาล
พิจ ารณาแล้วเห็ น ว่า มีเหตุตามที่กฎหมายกาหนดคือ ลู กหนี้ปม่ชาระหนี้เมื่อถึงกาหนดหรือมีการ
แต่งตั้งผู้ดูแลทรัพย์สินเข้ามาดูแลทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของลูกหนี้ระหว่าง 120 วันก่อน
การยื่นคาขอ ศาลจะมีคาสั่งตามที่ร้องขอ19
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวคิดที่ให้ดอกาสแก่
ลูกหนี้ เข้ามาดาเนินการฟื้นฟูกิจการของของตนเอง ดดยกาหนดให้ลูกหนี้มีสิทุิ ที่ดีกว่า ในการเสนอ
18
19

Insolvency Act 1986, Section 27 (7).
11 USC § 303(h).
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แผนฟื้น ฟูกิจ การและเป็น ผู้ ดาเนิ นการฟื้นฟูกิจการ (Debtor In Possession) ซึ่งทาให้ ลูกหนี้ยังมี
อานาจในการบริหารจัดการกิจการทรัพย์สินด้วยตนเองต่อปป ซึ่งแม้ว่าลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการจะ
เป็ นบุคคลเดียวกับ ผู้ดาเนิ นการฟื้นฟูกิจการที่เข้ามาบริห ารจั ดการกิจการเอง แต่เจตนารมณ์ของ
กฎหมาย มีวัตถุประสงค์ให้ลูกหนี้ ศาล และคณะกรรมการเจ้าหนี้สามารถเข้าปปมีส่วนร่วมในการ
ควบคุ มให้ การด าเนิ น การฟื้ น ฟู กิจการเป็ น ปปปด้ด้ วยดี แต่ในกรณี ที่ ศ าลเห็ นว่า ลู ก หนี้ ปม่มี ความ
เหมาะสม ปม่มีความสามารถเพียงพอ หรือจัดการทรัพย์สินดดยปม่สุจริต ศาลก็ยังคงมีอานาจในการ
แต่งตั้งบุคคลภายนอก (Trustee) เข้ามาดาเนินการปด้
แนวคิดของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดดอกาส
ให้ลูกหนี้เป็นผู้ดาเนินการฟื้นฟูกิจการและจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการ ทาให้ลูกหนี้มีอานาจในการบริหาร
จัดการกิจการและทรัพย์สินด้วยตนเองต่อปป เนื่องจากลูกหนี้เป็นเจ้าของกิจการมาแต่เดิมย่อมรู้ถึง
สภาพุุรกิจและปัญหาดีที่สุด ดังนั้น ลูกหนี้ในฐานะที่เป็นผู้ดาเนินการฟื้นฟูจึงมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่ง
3.5.2 แนวคิด ในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนฟื้ น ฟูกิจการของ
ลูกหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดดยผลของกฎหมายแล้วอานาจหน้าที่
ในการบริการจัดการทรัพย์สินย่อมตกเป็นของลูกหนี้ ดดยลูกหนี้จะปด้รับสิทุิในการเสนอแผนฟื้นฟู
กิจการก่อน ในช่วงระยะเวลา 120 วันนับแต่ที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ดดยอาจขอขยายระยะเวลา
ปด้ปม่เกิน 18 เดือน หากพ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว หากลูกหนี้ยังปม่สามารถเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อ
ศาลหรือลูกหนี้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายในการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ สิทุิในการเสนอแผน
ฟื้นฟูกิจการก็จะตกปด้แก่ผู้มีส่วนปด้เสียอื่นต่อปป ดดยในการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการนั้น กฎหมายบังคับ
ให้ต้องมีเนื้อหาที่สาคัญอย่างน้อยต่อปปนี้ คือ
1. ต้องมีการกาหนดลาดับชั้นของบุริมสิทุิ์ รวมทั้งระบุถึงบุริมสิ ทุิ์ใดๆ ที่ปม่ถูก
รอนสิทุิ์
2. วิุีปฏิบัติต่อมูลหนี้ต่างๆ
3. วิุีการคุ้มครองทรัพย์สินในกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้ แผนฟื้นฟูกิจการประสบ
ความสาเร็จ
4. กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการออกหุ้นมีประกันที่ออกเสียงปม่ปด้ เพื่อให้สามารถ
ออกเสียงในกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่เป็นุรรมปด้
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิุีปฏิบัติที่เป็นุรรมระหว่างผู้มีส่วนปด้เสียในระดับเดียวกัน
6. วิุีในการรักษาผลประดยชน์ของผู้มีส่วนปด้เสีย เช่น เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น
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ดดยในการลงมติยอมรับแผนฟื้ นฟู กิจการของที่ ประชุมเจ้าหนี้ ผู้ ทาแผนจะต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเพียงพอที่จะให้บรรดาเจ้าหนี้ทราบข้อมูลสาคัญทั้งหมด
ซึ่งมีความสาคัญต่อการพิจารณาลงมติเพื่อยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ
ดังนั้น จึงจาเป็ นที่จะต้องเปิดดอกาสให้ ผู้มีส่ วนปด้เสี ยดดยตรงคือฝ่ายเจ้าหนี้ เป็น
ผู้ เข้ า มามี บ ทบาทในการก ากั บ ดู แ ลการท างานของลู ก หนี้ ภายใต้ ก ระบวนการ Debtor in
Possession ดดยก าหนดให้ มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการเจ้ า หนี้ ซึ่ ง เป็ น อ านาจของ United State
Trustee ดดยการตัดสินใจดดยลาพังหรือดดยคาสั่งศาลซึ่งให้ทาการตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ ซึ่งการตั้ง
กรรมการเจ้าหนี้จะมาจากเจ้าหนี้ปม่มีประกัน หรือบางกรณีอาจมีการตั้งเจ้าหนี้มีประกันร่วมด้วย
หาก United State Trustee เห็นว่าเหมาะสม แม้ว่า United State Trustee จะมีอานาจในการตั้ง
คณะกรรมการเจ้ าหนี้ ปด้เอง แต่กฎหมายก็กาหนดในเชิงแนะนาปว้ว่า ให้ United State Trustee
เลื อกคณะกรรมการเจ้ าหนี้ จ ากเจ้ าหนี้ที่มี ห นี้ในคดี ฟื้น ฟูกิจการมากที่ สุ ดในช่วง 7 รายแรก ดดย
คณะกรรมการเจ้าหนี้เป็นผู้มีบทบาทในการกากับดูแล ดังต่อปปนี้ คือ
1. ตรวจสอบความก้าวหน้าและแนะนาลูกหนี้ในการดาเนินการฟื้นฟูกิจการ และ
เมื่อลูกหนี้ถูกเรียกให้แสดงรายการทางการเงินดดยศาลหรือดดย United State Trustee ในคราวใด
ลูกหนี้จะต้องเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเจ้าหนี้ด้วย
2. ตรวจสอบสภาวะทางการเงินและความสามารถในการดาเนินกิจการของลูกหนี้
3. มีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาของแผนฟื้นฟูกิจการ
4. ร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้ตรวจสอบเฉพาะ (Examiner) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของลูกหนี้ และรายงานการดาเนินกิจการในปัจจุบัน อดีตและแนวดน้มในอนาคต รวมทั้ง
ดอกาสในการทุจริตฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้น
5. ร้องขอต่อศาลให้ทาการตั้งทรัสตีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Third Party) เข้ามาทา
หน้าที่ดาเนินการฟื้นฟูกิจการแทนลูกหนี้
6. ร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ และให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายตาม Chapter 7 ดดยอาศัยเหตุว่าการดาเนินการฟื้นฟูกิจการมีความล่าช้าเกินกว่าเหตุ
(Unreasonable delay) จนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ปด้รับความเสียหาย
การควบคุมผู้ดาเนินการฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา จากที่มีแนวคิดให้
ลูกหนี้ เข้ามาบริห ารจัดการทรัพย์สิน ดดยมีความเชื่อว่าลูกหนี้เป็นผู้เข้าใจสภาพปัญหาและสภาพ
เศรษฐกิจของลูกหนี้ดีที่สุด ลูกหนี้จึงเป็นที่มีความเหมาะสมในการแก้ปขปัญหากิจการของตนเอง
การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกเข้ า มาจึ ง ต้ อ งมี เหตุ ต ามกฎหมาย ดดยอาจมี มู ล เหตุ ม าจากปรากฏ
ข้อ เท็ จ จริ งว่ามี ก ารฉ้ อ ฉล (Fraud) ปม่ สุ จริ ต (Dishonesty) การจั ด การที่ ผิ ด พลาดอย่ างร้ายแรง
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(Gross Mismanagement) หรือปรากฏข้อเท็จจริงในทานองเดียวกัน 20 ดดยผู้มีส่วนปด้เสียร้องขอ
ศาลก็จะพิจารณาการกระทาของลูกหนี้ผู้ดาเนินการฟื้นฟูกิจการ เพื่อแต่งตั้งทรัสตีหรือผู้ตรวจสอบ
ดดยปกติแล้วจะมีการแต่งตั้งทรัสตี แต่หากศาลเห็นสมควรก็จะแต่งตั้งผู้เข้ามาตรวจสอบ (Examiner)
เพื่ อ ปด้ ม าด าเนิ น การตรวจสอบควบคุ ม การบริห ารงานที่ เกิ ด จากความผิ ด พลาด หรือ ปม่ เป็ น ปป
ตามปกติการค้า ซึ่งผู้ ตรวจสอบปม่มีบทบาทเหมือนกับทรัส ตี เป็น เพียงเข้ามาควบคุมตรวจสอบ
การตั้งผู้ตรวจสอบจึงต้องปรากฏพยานหลักฐานที่แน่ชัด มีความประพฤติปม่ชอบของผู้ดาเนินการ
ฟื้นฟู กิจ การ และความจ าเป็ น แห่ งคดี อีกทั้ งในกฎหมายฟื้ นฟู กิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา
United States Trustee ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานของทรัสตีก็ดี
อานาจในการใช้ดุลพินิจถอดถอนทรัสตีในกรณีทุจริต และปม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งจะให้ถอด
ถอนทรัสตีดดยทันที ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนระบบควบคุมอีกทางหนึ่ง

4. ข้อเสนอแนะ
กฎหมายฟื้ นฟู กิจ การกาหนดให้ ผู้ทาแผนฟื้ นฟู กิจการเป็นบุคคลที่มีอานาจหน้าที่ในการ
ด าเนิ น การฟื้ น ฟู กิ จ การ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ภ ายใต้
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในประเทศอังกฤษนั้น ให้ความสาคัญกับบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ตัวลูกหนี้
หรือผู้บริหารเดิมของลูกหนี้ในการเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สิน ดดยผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการจะ
ถูกควบคุมดดยองค์กรวิชาชีพและศาล ดดยในส่วนขององค์กรวิชาชีพนั้น กาหนดให้ผู้ มีวิชาชีพต้อง
วางเงิน ประกัน เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือที่เกิดจากการปม่ปฏิบั ติห น้าที่ของผู้ มี
วิช าชี พ และหากผู้ มี วิ ช าชี พ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ดดยปม่ สุ จ ริ ต จะถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต 1 ปี ส่ ว น
การควบคุมดดยศาล ลูกหนี้อาจยื่นคาร้องต่อศาลกรณีที่การบริหารแผนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
อาจก่อ ให้ เกิ ดความเสี ย หายอย่ างปม่ เป็ น ุรรมต่ อผลประดยชน์ ของเจ้ าหนี้ แ ละบริษั ท ของลู กหนี้
ดดยศาลอาจมีคาสั่งตามสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
จะเปิดดอกาสให้ ลูกหนี้เข้ามาเป็ นผู้ดาเนินการฟื้นฟูกิจการและทาแผนฟื้นฟูกิจการ เพราะมองว่า
ลูกหนี้เป็นผู้รับรู้สภาพุุรกิจและปัญหาดีที่สุด การแต่งตั้งบุคคลภายนอกต้องมีเหตุผลตามกฎหมาย
อาทิเช่น ลูกหนี้ฉ้อฉล ปม่สุจริต หรือมีการจัดการที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ผู้มีส่วนปด้เสีย
อาจร้องขอให้ศาลตั้งทรัสตีหรือผู้ตรวจสอบ เข้ ามาตรวจสอบหรือควบคุมการบริหารงานที่ผิดพลาด
หรือปม่เป็นปปตามปกติการค้า
สาหรับ กฎหมายฟื้น ฟูกิจการของประเทศปทย ผู้ ทาแผนถือ เป็นผู้ มีอานาจในการจัดการ
เกี่ ย วกั บ กิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ แ ต่เพี ย งผู้ เดี ย วซึ่งแม้ ว่าพระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลายจะมี
ข้ อ จ ากั ด สิ ท ุิ ข อ งผู้ ท าแ ผ น ใน ก ารด าเนิ น กิ จ ก ารข อ งลู ก ห นี้ ต าม ม าต รา 90/12 (9)
20

11 U.S.C., § 1104.
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ก็ตาม แต่ก็มักจะพบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนอยู่เสมอว่าผู้ทาแผนกระทาการ
ดดยปม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจปม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหารกิจการหรือทาแผน
ฟื้นฟูกิจการของลู กหนี้ ซึ่งอาจก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ลู กหนี้และเจ้าหนี้ ในคดีฟื้ นฟูกิจการปด้
ดดยปั จจุบั นพระราชบั ญญัติล้มละลาย พุทุศักราช 2483 ปด้ให้ อานาจผู้ ทาแผนดาเนินการฟื้นฟู
กิ จ การในลั ก ษณะกว้า ง ปม่ มี ก ฎหมายเฉพาะที่ เอื้ อ อ านวยต่ อ การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของ
ผู้ทาแผน เนื่องจากในขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ที่มีอานาจจัดกิจการแทนลูกหนี้ก็คือผู้ทาแผน
สภาพดังกล่ าวก่ อ ให้ เกิ ด ภาวะแห่ งผลประดยชน์ ปด้ เสี ย ขัด กั น (conflict of interest) จึงแทบจะ
เป็นปปปม่ปด้ที่ผู้ทาแผนในฐานะลูกหนี้จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากตนเองเพื่อรักษาผลประดยชน์
ให้แก่ลูกหนี้
เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศปทยเปรียบเทียบกับกรอบหลักเกณฑ์ของุนาคารดลกนั้น
พบว่ า ประเทศปทยยั งปม่ ปด้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งมาตรการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อง
ผู้ทาแผน เพื่อสร้างความดปร่งใสและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ปด้ แต่อย่างใด และจากการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นกฎหมายล้ ม ละลายและฟื้ น ฟู กิ จ การดดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายปทยในปัจจุบัน
ยังมีความปม่เหมาะสมอยู่หลายประการ เนื่องจากยังขาดองค์กรในการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าที่ และขาดการตรวจสอบจากผู้มีส่วนปด้ เสีย ดดยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าควรให้
กรมบั งคับ คดีเป็ น องค์กรหลั กในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการดดยมี
ผู้ควบคุมในรูปแบบกรรมการร่วมจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย ดดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในสายุุรกิจของลูกหนี้ เช่น กรมพัฒนาุุรกิจการค้า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาในเรื่อ งการปฏิ บั ติ งานของผู้ ท าแผนในคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การและ
หลั ก เกณฑ์ ในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เป็ น ปปตามมาตรฐานสากล คณะผู้ วิ จั ย จึ งเสนอให้ ก าหนด
มาตรการทางกฎหมายในประเด็นดังต่อปปนี้

4.1 มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนโดยเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น
ของลูกหนี้
ภายหลังจากที่ผู้ทาแผนปด้รับการแต่งตั้งแล้ว นอกจากข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
คุณลักษณะพิเศษที่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการก็
ควรถูกกาหนดปว้ นอกเหนือปปจากควบคุมดดยทางศาล หากเป็นกฎหมายฟื้นฟูกิจการของประเทศ
อังกฤษ การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับบทบาทของเจ้าหนี้ที่มีต่อการควบคุมดูแล
การตัดสินใจบางกรณีของผู้ทาแผนและในเรื่องอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทน การถอดถอนออกจากตาแหน่ง
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อย่างปรก็ตาม ปม่ปด้ห มายความว่าเจ้าหนี้จะสามารถทาหน้าที่แทนศาลปด้ แต่บทบาทดังกล่าวถูก
กาหนดปว้ในกรณีที่การตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ซึ่งอาจต้องอาจต้องมีการแจ้งให้ศาลหรือบรรดาเจ้าหนี้
ทราบก่ อ น รวมถึ งอาจต้อ งรายงานให้ ศาลและบรรดาเจ้าหนี้ ท ราบถึงการดาเนิ น การบางอย่ าง
แล้วศาลจะพิจารณาตัดสินชี้ขาดข้อดต้แย้งที่เกิดขึ้น
ผู้บริหารแผนตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการของปทย มาตรา 90/67 ปด้ระบุเนื้อหามีใจความว่า
ในกรณีที่ผู้บริหารแผนปม่ดาเนินการตามแผน หรือปฏิบัติหน้าที่ดดยทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือคณะกรรมการเจ้าหนี้หรือผู้บริหาร
ของลูกหนี้มีคาขอดดยทาเป็นคาร้อง ศาลจะมีคาสั่งให้ผู้บริหารแผนพ้นจากตาแหน่ง หรือมีคาสั่งอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรก็ปด้ หลังจากนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุมเจ้าหนี้ เพื่ อ
ลงมติตามมาตรา 90/46 เพื่อเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ดดยเร็วต่อปป จะเห็นปด้ว่ากฎหมายในส่วนนี้
ปด้ ร ะบุ ปว้ ค่ อ นข้ า งชั ด เจน ว่ า มี ก รณี ใดบ้ า งที่ ศ าลมี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารแผนพ้ น จากต าแหน่ ง
ดดยในการแต่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่ กฎหมายให้ดอกาสกับเจ้าหนี้ประชุมเลือกผู้ บริหารแผนก่อน
หากปม่สามารถเลือกปด้ ศาลจึงจะมีอานาจแต่งตั้ง มีประเด็นพึงพิจารณา 2 ประการ
กรณี แ รก กฎหมายควรให้ สิ ท ุิ แ ก่ บ รรดาเจ้ า หนี้ ในกรณี ที่ ส ามารถแสดงให้ เห็ น ปด้ ว่ า
ผู้ ท าแผนกระท าความผิ ด ความผิ ดดั งกล่ าว ปด้แก่ การกระท าความผิ ดดดยตรง เช่ น การทุ จ ริต
การยั ก ยอกเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ กระท าการที่ ปม่ เหมาะสม ปด้ แ ก่ ความผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ น
ในกระบวนการ เช่น การปม่ขออนุญาตจากบรรดาเจ้าหนี้ หรือคณะกรรมการเจ้าหนี้ในกรณีที่จาเป็น
และมีการตกลงกันปว้หรือการเพิกเฉยในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
กรณี ที่สอง ดดยทั่วปปอยู่ นอกเหนือจากเหตุที่เจ้าหนี้จะร้องขอ แต่อาจกาหนดให้ผู้ถือหุ้ น
แสดงให้เห็นว่า มีหลักฐานยืนยันว่าการตัดสินใจหลังจากปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผน ปม่ปด้กระทาปป
เพื่ อ ประดยชน์ ในการบริ ห ารกิ จ การ เพื่ อ เป็ น การป้ องกัน การบริห ารกองทรัพ ย์สิ น อัน ปราศจาก
เหตุ อันควร กฎหมายควรกาหนดข้อจากัดที่มีความเหมาะสม เช่น การปรับเปลี่ยนหุ้นที่กระทบ
หลั กความเป็ น ุรรม การพิ จ ารณาปรับลดหุ้ นที่ มีความเกี่ยวข้องกับ บุคคลภายใน (insider) อาทิ
กรรมการบริษัท พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมบริษัท (controlling shareholders)
เครือญาติต่างๆ และบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือที่มีลักษณะคล้ายกับนิยามคาว่า “บุคคลภายในของ
ลูกหนี้” ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทุศักราช 2483 สาหรับเหตุผลที่ต้องมีการ
กาหนดเช่นนี้ ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องปม่มีส่วนปด้เสียถึงขนาดปม่เป็น
ุรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการควบคุมผู้ทาแผนในการบริหารงานและการใช้สิทุิที่บรรดาเจ้ าหนี้พึงมีในการฟื้นฟู
กิ จ การ จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดให้ ศ าลมี อ านาจตั ด สิ น ใจในขั้ น ตอนดั งกล่ า วด้ ว ย ดดยศาลอาจสั่ งให้
ผู้ทาแผนกระทาการหรืองดเว้น กระทาการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกั บการที่บุคคลผู้มีส่วนปด้เสียร้อง
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คัดค้าน ศาลอาจมีอานาจในการยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการ
ปม่ว่าจะเป็นปปตามคาร้องขอของเจ้าหนี้ที่คัดค้านดดยตรงหรือตามคาร้องขอของผู้มีส่วนปด้เสียต่อศาล
หรือนาปปสู่การถอดถอนผู้ทาแผน
คณะผู้วิจั ยพิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่า เนื่องจากพระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย พุท ุศักราช 2483
ในหมวด 3/1 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลู กหนี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ปด้ ให้ อ านาจแก่ ผู้ ท าแผนอย่ างกว้างขวาง แต่ยั งปม่มี ม าตรการทางกฎหมายที่ เอื้อ อานวยต่อการ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนให้เป็นปปอย่างดปร่งใสและมีประสิทุิภาพ ก่อให้เกิดปัญหา
ดดยเฉพาะการทาหน้าที่ของผู้ทาแผนที่มักมีผลประดยชน์ทับซ้อนหรือผลประดยชน์ขัดกันกับหน้าที่
ของตน จึงควรมีกฎหมายที่บัญญัติถึงการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผน ดดยเพิ่มเติมเป็น
มาตรา 90/25 ทวิ มีสาระสาคัญว่า
“ก่ อ นที่ ศ าลจะมี ค าสั่ งเห็ น ชอบด้ ว ยแผน เจ้ าหนี้ ห รือ ผู้ ถื อ หุ้ น ของลู ก หนี้ ต ามจ านวนที่
กฎหมายกาหนด สามารถยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้ทาแผนคนใหม่ปด้ ทั้งนี้ จะต้องปม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อให้แผน
ปด้รับความเห็นชอบจากศาล”

4.2 มาตรการในการควบคุมผู้ทาแผนเรื่องการกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับเรื่องค่าตอบแทนของผู้ทาแผน นอกจากค่าใช้จ่ายที่จาเป็นที่เกิดขึ้นในการบริหาร
จัดการกิจการแล้ว ผู้ทาแผนยังมีสิทุิในการปด้รับค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ ค่าตอบแทนดังกล่าว
ควรมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผู้ทาแผนและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ประกอบกับ
ความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้ทาแผนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีวิุี การ
หลากหลายในการพิจารณาค่าตอบแทน
เปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายของประเทศสหรั ฐ อเมริก าการก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนแก่
ผู้ทาแผน ศาลจะมีอานาจในการสั่งอนุญาตและกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายนั้น ดดยมี United States
Trustee เป็นผู้มีส่วนปด้เสียในการร้องขอเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ส่วนกฎหมายฟื้นฟูกิจการของประเทศ
อังกฤษ กาหนดให้ค่าตอบแทนของผู้ทาแผนถูกกาหนดดดยกรรมการเจ้าหนี้ซึ่งเป็นการพิจารณาดดย
ฝ่ายเจ้าหนี้และรูปแบบการกาหนดค่าตอบแทนอ้างอิงจากจานวนระยะเวลาที่ปด้ทางานเกี่ยวกับการ
ฟื้ น ฟู กิ จ การ หากปม่ มี ก ารแต่ งตั้ งกรรมการเจ้ าหนี้ ที่ ป ระชุ ม เจ้ าหนี้ ก็ มี อ านาจพิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนดังกล่าวปด้ ทั้งนี้ หากผู้ทาแผนเห็นว่าการกาหนดค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละที่ตายตัว
ดังกล่าวปม่เพียงพอ ก็มีสิทุิร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งให้เพิ่มค่าตอบแทนปด้
การปด้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ทาแผนของประเทศปทย ควรให้กรรมการ
เจ้าหนี้หรือที่ประชุมเจ้าหนี้มีส่วนร่วมในการกาหนดพิจารณาค่าตอบแทน คณะวิจัยพิจารณาแล้วเห็น
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ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ว่า สมควรแก้ปขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทุศักราช 2483 ในหมวด 3/1 กระบวนการ
พิ จ ารณาเกี่ย วกั บ การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ มาตรา 90/17 วรรคเจ็ด และมาตรา 90/25 ดดย
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือยินยอมของผู้ทาแผน ว่าจะต้องระบุจานวนค่าตอบแทนของผู้ทา
แผนมาด้วยอย่างชัดเจน เพื่อให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ปด้พิจารณา และเมื่อศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผนแล้ ว
ผู้ทาแผนมีสิทุิปด้รับค่าตอบแทนตามจานวนที่ระบุปว้ในหนังสือยินยอมของผู้ทาแผนเท่านั้น เว้นแต่
ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น

บทที่ 16
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
1.สภาพปัญหา
วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสาคัญ ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากหน่วยงาน
ในภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ประกอบการ การให้บริการสินเชื่อ
แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริมและพัฒ นาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในปัจจุบัน ยังคงประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่อง
การลงทุน เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่วิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมส่วนใหญ่มีข้อจากัดหรือข้อกาหนดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อม เช่น เรื่อ งหลั กทรั พ ย์ ของวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม เป็ น ต้น ซึ่งจากปั ญ หา
ทางด้านการเงิน ของวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อมจะส่ งผลให้ เกิด ปั ญ หาอื่น ๆ ต่ อเนื่ องไป
ตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ของธุรกิจด้านการตลาด รวมทั้งปัญหาเรื่องของข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่เพียงพอสาหรับการพัฒนา1
สาหรับจานวนของสถานประกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีมากกว่าจานวนของวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่เป็ นจานวนมาก โดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีจานวนที่มากถึงร้อยละ
99.00 ในขณะที่วิสาหกิจขนาดใหญ่มีจานวนเพียงร้อยละ 1.00 เท่านั้น และเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้น ของจ านวนวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิส าหกิจขนาดใหญ่ จะเห็ น ได้ว่า
จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีแนวโน้มที่มีจานวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่มาก โดยที่มีอัตราเพิ่มร้อยละ 18.20 และร้อยละ 6.38 ตามลาดับ2
วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มนั้ น มีบ ทบาทที่ ส าคั ญ ต่อการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ
ในประเทศไทยในด้านต่างๆ ประกอบด้วย3
(1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมช่วยให้เกิดการจ้างงาน

1

รายงานการวิจยั เรื่อง กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีก้ ับการแก้ปัญหาหนีส้ ินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในศาลล้มละลายกลาง โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ ศาลล้มละลายกลาง พ.ศ. 2549 น.14.
2 ข้อมูลจากสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เพิ่งอ้าง หน้า 66.
3 เพิ่งอ้าง.
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(2) เป็ น จุ ด ก าหนดของผู้ ที่ ส นใจลงทุ น เป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ เนื่ อ งจากวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เงินไม่สูงและมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
(3) เป็นสถานที่หรือโรงเรียนฝึกอาชีพของบรรดาแรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถฝึกฝน
เรียนรู้จากประสบการณ์การทางานจริง
(4) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในรูปการ
รับช่วงการผลิตหรือเป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบจากภาคเกษตร เป็นต้น
(5) เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของระบบเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ครอบคลุมแทบทุกวิสาหกิจ ทั้งภาคการผลิต การค้าส่งค้าปลีก และภาคบริการ
(6) เป็ น วิ ส าหกิ จ ที่ ส นั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม คือภาคการผลิตที่ผลิตสินค้าขั้นกลาง (intermediate goods) ให้โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่
(7) เป็นวิสาหกิจที่เพิ่ มมูลค่าให้ วัตถุดิบในประเทศเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากร
ในประเทศเป็นหลัก
(8) มีส่วนสร้างรายได้ให้ประเทศไทยโดยเฉพาะจากภาคการผลิตเพื่อการส่งออก
(9) ป้องกันการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมช่วยให้
เกิดการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
แต่ ด้ ว ยระบ บ กฎ ห ม ายของป ระเท ศ ไท ยเกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู กิ จการของลู ก ห นี้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 ปรากฏเฉพาะกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ
แบบเต็ม รู ป แบบ อาจต้ องอาศั ย ระยะเวลาและค่ าใช้ จ่ายพอสมควร มี ก ารก าหนดจ านวนหนี้ ที่
ค่อนข้างสูงซึ่งสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นนิติ
บุคคลเท่านั้น ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยเห็นสมควรศึกษาประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่
เหมาะสมกับลูกหนี้ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยศึกษารูปแบบตามหลักการของ
กฎหมายต่ างประเทศและแนวทางการยกร่างกฎหมายล้ ม ละลายของคณะกรรมาธิ การว่ าด้ ว ย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒ นากฎหมายให้ กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะผู้วิจัยขอยกตัวอย่างสภาพปัญหาเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในรูปแบบอุทาหรณ์ ดังนี้
ห้างหุ้นส่วน ก. จากัด ซึ่งขาดสภาพคล่องทางการเงิน มีหนี้สินอยู่จานวน 5 ล้านบาท กาลัง
จะถูก ข. ด าเนิ น การบั งคั บ คดี แ พ่ งเพื่ อ ยึ ด อุ ป กรณ์ ส าคัญ ในการประกอบการไปขายทอดตลาด
ห้างหุ้นส่วน ก. จากัด ต้องการได้รับความคุ้มครองจากสภาวะพักการชาระหนี้ (automatic stay)
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เพราะกิจการยังมีช่องทางและความเป็นไปได้ที่จะผ่อนชาระหนี้ให้กับบรรดาเจ้ าหนี้ แต่มาตรา 90/1
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ มละลาย พุ ท ธศั กราช 2483 บั ญ ญั ติไว้ว่า ลู ก หนี้ ที่ จะเข้ าสู่ การฟื้ น ฟู กิจ การได้
จะต้ อ งเป็ น บริ ษั ท จ ากั ด ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดฯ เท่านั้น ประกอบกับ มาตรา 90/3 บัญญัติว่า ลูกหนี้ต้องมี
หนี้ แน่ น อนไม่น้ อยกว่า 10 ล้ านบาท จึงจะเข้าสู่การฟื้น ฟูกิจการได้ ห้ างหุ้ นส่ วน ก. จากัด จึงไม่
สามารถได้รับความช่วยเหลือหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตาม
ระบบกฎหมายในปัจจุบัน

2. หลักกฎหมายของประเทศไทย4
การฟื้นฟูกิจการนั้นเริ่มต้นจากบุคคลตามที่กฎหมายกาหนดยื่นคาร้องต่อศาลซึ่งอาจเป็น
กรณี ร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของตนก็ ได้ อันเป็นกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์ที่จะให้มีการดาเนินการฟื้นฟู
กิ จ การของตนเอง (Voluntary Reorganization) แตกต่ า งจากส่ ว นของล้ ม ละลาย ซึ่ ง ลู ก หนี้
ไม่สามารถยื่นคาฟ้องต่อศาลให้ดาเนินคดีล้มละลายต่อตนเองได้แต่อย่างใด
1) ระยะเวลาในการร้องขอฟื้นฟูกิจการ
อาจมี การร้องขอให้ มีการฟื้นฟูกิจการได้ ไม่ว่าลูกหนี้จะถูกฟ้องคดีล้มละลายแล้วหรือไม่
ก็ตาม เว้นแต่
(1.1) ได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเสียแล้ว
(1.2) นิติบุคคลลูกหนี้เลิกกัน ไม่ว่าโดยเหตุที่ศาล หรือนายทะเบียนมีคาสั่งให้เลิก
หรือเพิกถอนทะเบียน หรือมีการจดทะเบียนเลิก หรือด้วยเหตุอื่น ไม่ว่าจะได้ชาระบัญชีเสร็จแล้ว
หรือไม่
2) เหตุในการฟื้นฟูกิจการ
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ มาตรา 9 และ 10 ในพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483
การขอให้ฟื้นฟูกิจการจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(2.1) ลู ก หนี้ มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว คื อ ลู ก หนี้ ไม่ มี ค วามสามารถในการช าระหนี้
เนื่องจากมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
(2.2) เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียว หรือหลายคนรวมกัน เป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่า
สิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
(2.3) มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ เหตุอันสมควรในการฟื้นฟู
กิจการเช่น กิจการมีพื้นฐานที่ดี เพิ่งขาดทุนเกิดปัญหาทางการเงินเพราะค่าเงิน เป็นแหล่งจ้างงาน
เป็นกิจการที่หากล้มละลายแล้วจะกระทบประชาชนจานวนมาก เช่น ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์
เป็นต้น
4

สรุปจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483.
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ส่ ว นช่อ งทางในการฟื้ น ฟู กิจการ เช่ น เป็ นกิ จการที่ จะขยายตัว อย่างกว้างขวาง
ในอนาคต มีฐานการผลิตที่มั่นคง ได้รับความร่วมมือจากรรมการและผู้บริห ารของลูกหนี้และเจ้าหนี้
ทั้งหลาย อันจะทาให้การฟื้นฟูกิจการสาเร็จได้โดยง่าย เป็นต้น
3) ผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ต่อศาล
(3.1) เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน ซึ่งมีจานวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้าน
บาท
(3.2) ลู กหนี้ ซึ่งมีห นี้สิ นล้ นพ้น ตัว และเป็ นเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน
เป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ซึ่งคาว่าลูกหนี้ตามมาตรา 90/1 หมายความว่า ลูกหนี้
ที่เป็นบริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
(3.3) หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้
เช่น
ก. ธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีลูกหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ข. สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลั กทรัพย์ กรณี ลูกหนี้
เป็นบริษัทหลักทรัพย์
ค. กรมการประกันภัย กรณีลูกหนี้เป็นบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต
ทั้ ง นี้ ลู ก หนี้ เป็ น นิ ติ บุ ค คลตามข้ อ (3) ดั ง กล่ า ว จะยื่ น ค าร้ อ งขอฟื้ น ฟู กิ จ การ
ของตนเองได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากหน่วยงานที่กากับดูแลดังกล่าวแล้ว
4) รายละเอียดในคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ในการยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการจะต้องปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยชัดแจ้งในคาร้องขอ
(4.1) ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ โดยจะต้องแสดงถึงหนี้สินและสินทรัพย์
ของนิติบุคคลลูกหนี้ ทางที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นๆ มีหรือไม่ เพียงใด เป็นต้น
(4.2) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้
(4.3) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
(4.4) ชื่ อ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ท าแผน ซึ่ ง อาจเป็ น บุ ค คลธรรมดา นิ ติ บุ ค คล
คณะบุคคล เจ้าหนี้ และผู้บริหารของลูกหนี้ก็ได้
(5) หนังสือยินยอมของผู้ทาแผน
5) ค่าขึ้นศาลและเงินวางประกัน
ผู้ร้องขอจะต้องชาระค่าขึ้นศาลจานวน 1,000 บาท และวางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อศาล
ในขณะยื่นคาร้องอีก 50,000 บาท หากผู้ร้องขอไม่วางเงินประกันจานวนดังกล่าว หรือในจานวน
ที่ศาลเรียกเพิ่มเติมแล้ว อาจถูกถือว่าทิ้งคาร้อง หรือศาลอาจมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
จาหน่ายคดีออกจากสารบบความได้
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6) การถอนคาร้องขอ
หลักการเช่นเดียวกับคดีล้มละลาย ผู้ร้องขอจะถอนคาร้องขอไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากศาล แต่หากศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว ศาลจะอนุญาตให้ถอนคาร้องไม่ได้
การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
กฎหมายล้มละลายมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตให้หลุดพ้นจากการล้มละลายมีโอกาส
ตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่ได้โดยรวดเร็ว เช่น มีวิธีการประนอมหนี้ทั้งก่อนและหลังล้มละลาย การประนอมหนี้
เป็นกลไกที่กฎหมายล้มละลายเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ใช้ ซึ่งจะหลีกเลี่ยงการล้มละลายได้ ทั้งนี้ ได้มี
การวางระบบกฎหมายล้มละลายไว้แล้ วว่า เมื่อมีการฟ้องล้มละลายศาลจะไม่พิพากษาให้ ลูกหนี้
ล้มละลายทันที แต่จะมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดไว้ก่อน จาเลยจะขอทุเลาการบั งคับ
ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ไว้ ในระหว่ า งพิ จ ารณาของอุ ท ธรณ์ ไม่ ได้ กล่ า วคื อ ไม่ น าประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 มาใช้5 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้
หากการประนอมหนี้สาเร็จลูกหนี้ก็จะไม่ถูกพิพากษาให้ล้มละลายต่อไป เมื่ อศาลใดมีคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดแล้วศาลจะต้องสั่งจาหน่ายคดีอื่นๆ เสีย คงเหลือไว้แต่คดีที่มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
แต่ เพี ย งคดี เดี ย วเท่ านั้ น แต่ ถ้ าศาลมี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ชั่ ว คราวดังนี้ ยั งไม่ ต้ อ งจ าหน่ ายคดี อื่ น ๆ
แต่อย่างใด6 และในคดีล้มละลายที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว แต่คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดยังไม่ถึงที่สุดเพราะลูกหนี้ยังคงอุทธรณ์อยู่ หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานขอให้ศาล
พิพ ากษาให้ ลู ก หนี้ ล้ มละลายในระหว่างที่ คาสั่ งพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ เด็ด ขาดยังไม่ถึ งที่ สุ ดนี้ ศาลจะต้อ ง
พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไปทันที7

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3 .1 แ น ว ท างก ารร่ า งก ฎ ห ม าย ล้ ม ล ะล าย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law
คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law) โดยตลอดแล้ ว พ บข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ การเข้ า สู่
กระบวนการล้มละลายของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (ไม่ปรากฏในส่วนของกระบวนการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้โดยตรง แต่พิจารณาแล้วก็สามารถศึกษาเพื่อนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยได้) มีเนื้อหาดังนี้
5

เอื้อน ขุนแก้ว, คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร; สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา, 2547), น.43.
6 มณฑา ประพันธ์เนติวุฒิ, กฎหมายล้มละลาย, (กรุงเทพมหานคร; สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2548), น. 29.
7 ประดิษฐ์ เอกมณี, “ลานกฎหมาย,” ดุลพาห, เล่ม 5, ปีที่ 2, น.183. (มกราคม-มีนาคม 2539).
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“56. เงื่ อ นไขในการเข้ า สู่ ก ระบวนการที่ ก าหนดให้ อ านวยความสะดวกแก่ ก ารเข้ า สู่
กระบวนการล้มละลายแต่เนิ่นๆ และโดยง่ายนั้น ไม่เพียงแต่จะอานวยความสะดวกในการพิจารณา
คาขอของศาลหรือองค์กรอื่นๆ ด้วยการลดความซับซ้อน และถ้าเหมาะสมก็จะช่วยให้ชี้ขาดได้ในเวลา
อันสมควรด้วย นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการทางกฎหมาย และ
เพิ่มความโปร่งใสและความสามารถที่จะคาดหมายได้ เงื่อนไขในการเข้าสู่ กระบวนการดังกล่ าว
ยังแทบจะไม่เพิ่มภาระให้แก่ระบบ ซึ่งอาจจะขาดความสามารถในเชิงองค์กร หรือความเชี่ยวชาญ ที่
จะด าเนิ น การสอบสวนที่ ซั บ ซ้ อ นอั น จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามเชี่ ย วชาญทางการพาณิ ช ย์ แ ละธุ ร กิ จ
เป็นอย่างมาก ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่กระบวนการ
ล้ม ละลายจะมีความสาคัญ เป็ น พิเศษในกรณี ของธุรกิจขนาดเล็ กและขนาดกลาง ปัจจัยเพิ่มเติ ม
อีกประการหนึ่งที่ควรสังเกตในส่วนของวิ ธีการเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมาย ได้แก่ ในกฎหมาย
ล้มละลายหลายฉบับ มีแนวโน้มในระยะใกล้นี้ ที่จะยอมรับว่าลูกหนี้มีสิทธิพื้นฐานที่จะให้ศาลหรือ
องค์ ก ารที่ จ ะชี้ ข าดค าขอให้ เริ่ ม กระบวนการได้ รับ ฟั ง ไม่ ว่าลู ก หนี้ ห รือ เจ้ าหนี้ จ ะได้ ท าค าขอนั้ น
ก็ตาม”8
“76. นอกจากความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพแล้ว การประหยัดก็เป็นด้านที่สาคัญ
ของกฎเกณฑ์ ในการด าเนิ น คดี ล้ ม ละลายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น สิ่ งหนึ่ งที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ในทุกขั้นของกระบวนการล้มละลาย ดังนั้น ในการร่างกฎหมายล้มละลายจึงเป็นข้อส าคัญ ที่ต้อง
หลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่กระบวนการจะมีภาระค่าใช้จ่ายมากจนไปขวางกั้นเจ้าหนี้ บั่นทอนแรงจูงใจ
ในการ เริ่มกระบวนการ และทาลายวัตถุประสงค์พื้นฐานของกระบวนการทางกฎหมาย ข้อนี้มี
ความสาคัญยิ่งโดยเฉพาะในกรณีของการมีหนี้สินล้นพ้ นตัวของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และ
อาจมีความส าคัญ ในกรณี ของลู กหนี้ที่มีห นี้ สินจานวนมากโดยมีเจ้าหนี้ รายย่อยหลายราย โดยที่
จานวนหนี้สินที่มีต่อเจ้าหนี้แต่ละรายนั้นอาจไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการขอเริ่มกระบวนการ
ทางกฎหมาย หรือกองทรัพย์สินของลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย”9
3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลาย

และระบบสิ ทธิข องเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกมีหลั กการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการไว้ในส่ วนของ Part C. การกาหนดกรอบ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายล้มละลาย (legal Framework for Insolvency) ในข้อ C3 ความสามารถ
ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย โดยมีสาระสาคัญว่า ควรกาหนดให้องค์กรธุรกิจรวมถึงวิสาหกิจ
8

กรมบังคับคดี, แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL), (นนทบุร:ี บริษัท สหมิตรพิ้นติ้งแอนด์
พับลิสชิ่ง จากัด), น.59.
9 เพิ่งอ้าง, น.65.
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สามารถเข้าถึงกระบวนการล้มละลายได้และมีข้อจากัดเพียงเล็กน้อย ในหลักการนี้ ในการจั ดทา
รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes
- ROSC) ธนาคารโลกไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้10

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ในอดีต กฎหมายฟื้นฟูบริษัทของญี่ปุ่นกาหนดองค์กรที่จะสามารถใช้มาตรการฟื้นฟูได้ คือ
บริษัทจากัด (stock company) เท่านั้น (กฎหมายฟื้นฟูบริษัทญี่ปุ่นมาตรา 1) สาเหตุที่กฎหมาย
จ ากั ด เฉพาะบริ ษั ท จ ากั ด เท่ า นั้ น เพราะ 1. กระบวนการฟื้ น ฟู บ ริษั ท นั้ น มี ลั ก ษณะและขั้ น ตอน
ที่ซับซ้อนมาก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูย่อมสูงมากเช่นกัน กรณีวิสาหกิจขนาดเล็กหากต้องการ
รับ การฟื้น ฟูอาจไม่คุ้มกับ ค่าใช้จ่ าย 2. ในวิวัฒ นาการกระบวนการฟื้นฟูบริษัทของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นต้นแบบของกฎหมายฟื้นฟูบริษัทญี่ปุ่น วิธีการฟื้นฟูที่ใช้กันในยุคแรก คือการก่อตั้งบริษัทใหม่
โดยนาทรัพย์สินของบริษัทเก่ามาเป็นทุนของบริษัทใหม่ ดังนั้น เฉพาะบริษัทจากัดเท่านั้นที่สามารถ
ใช้วิธีการนี้ได้11
ในปัจจุบัน กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานะของลูกหนี้ในประเทศญี่ปุ่น
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของนิติบุคคล (The Corporate
Reorganization Act) และกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู ส ถานะทางการเงินของพลเมือง (The Civil
Rehabilitation Act) วัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้แตกต่างกัน กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วย
การฟื้นฟูกิจการของนิ ติบุคคลมีเป้าหมายในการปรับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ อย่าง
บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ในขณะที่ กฎหมายว่าด้ วยการฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิน
ของพลเมืองนั้น มุ่งหมายถึงบริษัทที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือแม้แต่ลูกหนี้ที่เป็น
บุคคลธรรมดา12
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสถานะทางการเงินของพลเมือง (The Civil Rehabilitation Act)
นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สามารถใช้เป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวโดยมีกลไกในทานองเดียวกั บ
การล้ มละลายและการฟื้น ฟูกิจการ กล่ าวโดยสรุปได้ว่า ลู กหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการดังกล่ าว
ก่อนจะมีการเสนอแผนหรือเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้อยู่ในฐานะที่เข้าเงื่อนไขอาจ
ดาเนินคดีล้มละลายได้ หรือไม่อาจชาระหนี้ที่ถึงกาหนดโดยยังอยู่ในวิสัยพอที่จะประกอบกิจการ
10

ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย ฉบับเดือนมิถุนายน 2555 (report on the observance
of standard and codes insolvency and creditors right; Thailand ,June 2012) กรมบังคับคดี
11 Y. Miyawaki, H. Izeki and K. Yamaguchi, Editor, Chukai Kaishakoseiho (อธิบายรายละเอียดกฎหมายฟื้นฟู
บริษัท), พิมพ์ครั้งที่ 2 (Tokyo : Seirnshoin) น.15 อ้างใน คะซุฮิโกะ บันโนะ, “กฎหมายเกีย่ วกับการฟื้นฟูบริษัท : ศึกษากฎหมาย
ญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับหลักการของกฎหมายไทย”, (วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533).
12 Hideo Horikoshi, “Japan’s New Corporate Reorganization Law,” The International Lawyer ,Vol.38,
No..3, p.856 (2004).
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ต่อไปได้ ลูกหนี้หรือผู้แทนในกรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคลหรือเจ้าหนี้อาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงิน13 เมื่อศาลได้รับคาร้องไว้แล้วอาจจะมีคาสั่งกาหนดเงื่อนไขการ
ห้ามเรียกหรือบังคับชาระหนี้ (Stay) ไว้จนกว่าศาลจะมีคาสั่งเกี่ยวกับคาร้องดังกล่าวก่อนก็ได้ 14 และ
หากศาลเห็นสมควรให้มีการกากับดูแลกิจการของลูกหนี้ก็อาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งอาจเป็น
นิติบุคคลทาหน้าที่ในการกากับดูแลก็ได้15 หลังจากนั้นศาลต้องทาการไต่สวนคาร้องดังกล่าวโดยต้อง
ฟังความเห็นจากสหภาพแรงงานด้วย 16 และเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคาร้องเป็นไปตามเงื่อนไข
และไม่ ต้ อ งห้ ามตามกฎหมาย ศาลก็ จ ะมี ค าสั่ งให้ เริ่ม ต้ น กระบวนการฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิน
ของลู ก หนี้ (Order of Commencement of Rehabilitation Proceedings17) โดยผลของค าสั่ ง
ดังกล่าวหากศาลไม่เคยอนุญาตให้มี คาสั่งให้พักการชาระหนี้ (Stay Order) ให้ถือว่าคาสั่งให้เริ่มต้น
กระบวนการเป็นการห้ามเจ้าหนี้มิให้เรียกหรือบังคับชาระหนี้ 18 ทั้งนี้ คาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการ
ฟื้นฟูจะกาหนดระยะเวลาให้เจ้าหนี้แสดงหลักฐานในสิทธิเรียกร้องของตนและระยะเวลาที่จะมีการ
ตรวจสอบสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้แต่ละราย 19 ในระหว่างนี้ศาลอาจมีคาสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สิน
และกิจการของลูกหนี้ (Examination Order) โดยแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ (Examiner20) และหากลูกหนี้
บริหารจัดการหรือมีการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอย่างไม่เหมาะสมหรือศาลเห็นว่ามีความจาเป็น
อาจมีคาสั่ งจั ดการทรัพ ย์สิ น ของลู กหนี้ (Administration Order) โดยแต่งตั้งบุ คคลหนึ่งบุคคลใด
ทาหน้าที่เป็ น ผู้จัดการทรัพย์สิน ของลูกหนี้ (Trustee21) หลังจากนั้นจึงค่อยมี การจัดทาแผนฟื้นฟู
สถานะทางการเงิน เสนอต่ อ ศาลภายในเวลาที่ กาหนด 22 ก่ อนที่ ศ าลจะเสนอให้ ที่ ป ระชุม เจ้ าหนี้
พิจารณา และเมื่อแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลมีคาสั่ง
รับรองตามเงื่อนไขของกฎหมาย23 และมีผลบังคับแล้วลูกหนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูสถานะ
ทางการเงิน ดั ง กล่ า ว 24 ในกรณี ที่ ศ าลมี ค าสั่ งให้ ย กค าร้อ งขอฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิน ค าสั่ งยุ ติ
การดาเนินกระบวนพิจารณาในชั้นของการฟื้นฟูสถานะทางการเงิน คาสั่งไม่รับรองแผนฟื้นฟูสถานะ
ทางการเงิน หรื อค าสั่ งเพิ ก ถอนแผนฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิน หากศาลเห็ น ว่ามีเหตุที่ จะเริ่ม ต้ น

13

Japan Civil Rehabilitation Act, Section21,22.
Japan Civil Rehabilitation Act, Section26(1).
15 Japan Civil Rehabilitation Act, Section54.
16 Japan Civil Rehabilitation Act, Section24-2.
17 Japan Civil Rehabilitation Act, Section33.
18 Japan Civil Rehabilitation Act, Section39(1).
19 Japan Civil Rehabilitation Act, Section34(1).
20 Japan Civil Rehabilitation Act, Section62.
21 Japan Civil Rehabilitation Act, Section64,79.
22 Japan Civil Rehabilitation Act, Section163(1).
23 Japan Civil Rehabilitation Act, Section174.
24 Japan Civil Rehabilitation Act, Section163(1).
14
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กระบวนการล้ มละลายได้ ศาลอาจมีคาสั่ งให้ เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายตามพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย25

3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
ตอนเริ่ ม แรกก่ อ นจะมี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายล้ ม ละลาย "Insolvency Act 1986" ได้ มี
แนวทางการด าเนิ น การเพื่ อ ขอท าความตกลงหนี้ ระหว่างเจ้ าหนี้ กั บ ลู ก หนี้ ซึ่ งจะมี ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย "Deeds of Arrangement Act 1914 กับ Bankruptcy Act1914" เพื่อเป็นการพิจารณา
คาขอประนอมหนี้ ห รื อพิ จ ารณาแผนตามคาขอท าความตกลงหนี้ ในการลดจานวนหนี้ ขอขยาย
ระยะเวลาชาระหนี้ออกไปแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยศาล และหากการดาเนินการดังกล่าว
ไม่สาเร็จอาจจะมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงความสมัครใจของลูกหนี้
ในการเข้ าสู่ กระบวนการล้ มละลายโดยใช้การที่ เหมาะสม จึงเป็ น ที่ม าของการบั ญ ญั ติ กฎหมาย
ล้มละลายของประเทศอังกฤษ "Insolvency Act 1986" นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติ "Insolvency
Rules 1986"
เพื่อใช้บังคับกับ คดีล้มละลายและต่อมาได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย "Insolvency Act 2000"
ซึ่งได้บังคับใช้อย่างไม่สมบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2003 ตามหลัก Insolvency Law มีแนวคิด
ที่จ ะต้องการให้ เจ้ าหนี้ ทั้งหลายได้รับการช าระหนี้ แ ละการปฏิ บัติเท่าเทียมกัน โดยยึดถือแนวคิ ด
ในเรื่อง “ความเท่าเทียมกันในบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย”26
ในวิธีพิ จ ารณาคดีล้ มละลายลู กหนี้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ ไม่ ส ามารถช าระหนี้ได้ (Insolvency)
ย่อมไม่ต้องการที่จะถูกพิพากษาให้ล้มละลาย 27 การประนอมหนี้ระหว่างนิติบุคคลกับ เจ้าหนี้ตาม
กฎหมายประเทศอังกฤษจึงเป็นทางออกและมีรูปแบบการประนอมหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย 2 วิธี คือ
Scheme of Arrangement ภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ มาตรา 425 The Companies Act 1985 และ
Company Voluntary Arrangement ภายใต้ข้อบังคับ Insolvency Act 2000
3.4.1 แผนการจัดการ (Scheme of Arrangement) ภายใต้ข้อบังคับ มาตรา
425 The Companies Act 1985
การเสนอแผนการจั ด การ (Scheme of Arrangement) เป็ น การยื่ น ข้ อ เสนอ
แก่เจ้าหนี้เพื่อขอทาความตกลงหรือจัดการระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัท หรือเจ้าหนี้
แต่ ล ะล าดั บ ชั้ น หรื อ ระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะล าดั บ ชั้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดจานวนหนี้สินของบริษัทหรือขอขยายระยะเวลาในการบังคับชาระหนี้แก่บริษัท
หรื อ ของท าความตกลงเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารช าระหนี้ สิ น คื น นอกจากนี้ อ าจใช้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง
25

Japan Civil Rehabilitation Act, Section250(1).
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาลล้มละลายกลาง, รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องบทบาทของกฎหมายล้มละลายและศาล
ล้มละลายกลางต่อระบบเศรษฐกิจไทย, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์อพตยา มิเล็นเนียม, 2545), น.28.
27 Ian Fletcher, The Law Of Insolvency, 3rd edition (London : Sweet & Maxwell,2002), p.43.
26
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โครงสร้างหนี้ของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินใช้เป็นทางเลือกเข้าสู่กระบวนการชาระบัญชีหรือ
ภายในขอบเขตการชาระบัญชีเพื่อให้มีการประนีประนอมกับเจ้าหนี้ดังต่อไปนี้
(1) การเสนอแผนการจัดการ
บริษัท เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้ น ผู้ชาระบัญชี ผู้จัดทาแผน ทาหน้าที่เป็นผู้จัดทาแผนการ
จัดการเสนอต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งเรียกประชุมเจ้าหนี้แต่ละลาดับชั้น หากศาลเห็นชอบด้วยให้มีการ
จัดประชุมได้ โดยปกติการประชุมจะจัดให้มีขึ้นภายหลังจากการส่งเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการ
และหนั งสื อแจ้ งการประชุมให้ เจ้ าหนี้แล้ ว เป็นเวลา 21 วัน โดยในแผนการจัดการประกอบด้ว ย
ข้อความที่รั บ รองว่าเป็ น ความจริ ง ซึ่งมีส าระเป็นการอธิบายความจาเป็นของการเสนอแผนการ
จัดการและข้อมูลที่มีรายละเอียดเพียงพอเสนอให้ศาลพิจารณาว่าเห็นควรให้มีการจัดประชุม ในกรณี
ที่เจ้าหนี้ลาดับชั้นใด ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก็ไม่มีเหตุให้ต้องจัดประชุมการกาหนดรายละเอียด
แผนการจัดการว่าจะบริห ารจั ดการอย่างไร เช่น การกาหนดแผนการพักช าระหนี้ การปรับปรุง
โครงสร้างนี้ การให้อานาจดาเนินธุรกิจไปพลางก่อน การกาหนดให้มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ผู้ป ระกอบกิจในคดีล้มละลาย (Insolvency Practitioner) เข้ามาบริห ารกิจการโดยพิจารณาตาม
เหตุผลและความจาเป็น
(2) การพิจารณาแผนการจัดการของที่ประชุมเจ้าหนี้
การประชุมเจ้าหนี้แยกจากกันจัดประชุมตามประเภทของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ได้มีการ
จัดลาดับชั้นเจ้าหนี้ไว้โดยในการพิจารณาแผนจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้
แต่ละลาดับชั้นโดยเสียงข้างมากจากเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและลงมติโดยตนเองหรือผ่าน
ตัวแทนซึ่งมีจานวนหนี้เกินกว่า 3 ใน 4 ของหนี้สินทั้งหมด แผนการจัดการมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทุกราย
ในแต่ละลาดับชั้นแม้จะมิได้ให้ความเห็นชอบด้วยก็ตาม หลังจากที่ประชุมเจ้าหนี้ในแต่ละลาดับชั้น
พิจารณาแผนการจั ดการแล้ว ประธานในที่ประชุมจากรายงานมติของที่ประชุมไปยังศาลโดยใน
รายงานต้องมีสาระสาคัญ 3 ส่วนคือ
1) จานวนหนี้แต่ละลาดับชั้นที่ลงมติด้วยตนเองหรือตัวแทน
2) จานวนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงมติ
3) หากตัวแทนได้รับการปฏิเสธให้ลงคะแนนในที่ประชุมประธานในที่ประชุมต้อง
แสดงเหตุผลประกอบ
(3) การให้ความเห็นชอบโดยศาล
ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาแผนการจัดการตามหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ
1) แผนการจั ด การได้ ด าเนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรือ ไม่ ร วมถึ งการ
เปิดเผยสาระของแผนการจัดการ
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2) พิจารณาว่าการแบ่งชั้นของเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนการจัดการเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมหรื อไม่ก ารลงมติ ของที่ ป ระชุ มโดยใช้ เสี ย งข้างมากเป็ น การกระท าโดยสุ จริต และชอบด้ ว ย
กฎหมายหรือไม่
3) สาระของแผนการจัดการมีความเหมาะสมหรือไม่กระทาโดยสุจริตหรือไม่
(4) ผลของแผนการจัดการที่ได้รับความเห็นชอบ
การประนอมหนี้ ห รื อ แผนการจั ด การผู ก พั น เจ้ า หนี้ ทั้ ง หมดหรื อ เจ้ า หนี้ แ ต่ ล ะ
ล าดั บ ชั้ น ผู้ ช าระบั ญ ชี ใ นกรณี ที่ บ ริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการช าระบั ญ ชี มี ก ารก าหนดว่ า ตอนได้ รั บ
เสียงข้างมากโดยถูกต้องและแผนการจัดการได้รับความเห็นชอบจากศาลมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทั้งหมดที่
มี เจตนาที่ จ ะผู ก พั น โดยไม่ ต้ อ งพิ จ ารณาว่ าเจ้ านี้ จ ะได้ รับ แจ้ งก าหนดการประชุ ม เจ้ า หนี้ ห รื อ ไม่
แผนการจัดการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากศาลมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายซึ่งสถานะของแผนการ
จัดการมีผลบั งคับ ใช้ได้ตามกฎหมายไม่ส ามารถใช้ข้อตกลงเป็นอย่างอื่นได้ การแก้ไขปรับปรุงจะ
กระทาได้ต่อเมื่อที่ประชุมเห็นชอบและศาลพิจารณาเห็นชอบด้วยเท่านั้น
(5) การปฏิบัติตามแผนการจัดการ
นอกเหนือจากการพิจารณารายละเอียดของแผนการจัดการแล้ว ศาลอาจมีคาสั่ง
ช่วยเหลื อเพื่อให้ มีการปฏิบั ติตามแผนการจัดการหรือเพื่อให้ การดาเนินการตามแผนการจัดการ
เป็นผลสาเร็จ ถ้าการประนอมหนี้หรือการจัดการมีวัตถุ ประสงค์เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้าง
ของบริษัทศาลมีอานาจในการโอนภาระหน้าที่ ทรัพย์สินหรือความรับผิดของบริษัทผู้โอนไปยังบริษัท
ผู้รับโอนทั้งหมดหรือบางส่วนกระทาอย่างต่อเนื่องตามที่กฎหมายที่บริษัทผู้รับโอนมีต่อผู้โอน ยกเลิก
การช าระบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้ โอน ก าหนดสาระที่ เกี่ ย วข้ อ งหรือ เพิ่ ม เติ ม ที่ จ าเป็ น ในการปรับ ปรุ ง
โครงสร้างการควบรวมกิจการที่มีผลต่อเงื่อนไขโดยสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
3.4.2 ข้ อ เสนอเพื่ อ จั ด การหนี้ โ ดยสมั ค รใจตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
(Company Voluntary Arrangement - CVA)
ข้อเสนอเพื่อจัดการหนี้โดยสมัครใจตามพระราชบัญญัติล้มละลายตามบทบัญญัติ
ของ Insolvency Act ก่อนปี ค.ศ. 2000 มีบ ทบั ญ ญั ติ ให้ นิ ติบุ คคลเสนอแผนจัดการได้ในกรณี ที่
นิ ติ บุ คคลประสบปั ญ หายุ่ งยากทางการเงิน แผนการจัด การเป็ นวิธีการที่จ ะทาการประนอมหนี้
ระหว่างนิติบุคคลกับเจ้าหนี้ แต่แผนการจัดการตามกฎหมายฉบับก่อนๆ ก็มีข้อด้อยตรงที่นิติบุคคลผู้
เสนอแผนการจัดการไม่ได้รับประโยชน์สภาพการณ์พักบังคับชาระหนี้ (Moratorium) อันชอบด้วย
กฎหมายหรือได้รับการปกป้องจากการบัง คับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ ดังนั้นจึงทาให้ แผนการจัดการ
ประสบความสาเร็จได้ยาก
แต่ ท ว่ า ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย Insolvency Act ค.ศ. 2000 เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
ดังกล่าวโดยรัฐบาลอังกฤษว่าแผนการจัดการแบบใหม่จะทาให้นิติบุคคลขนาดเล็กใช้ประโยชน์จาก
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สภาพการพักชาระหนี้จากแผนการจัดการอย่างเหมาะสม และเป็นผลดีต่อธุรกิจของลูกหนี้ที่จาก
ประกอบกิจการต่อไปได้
(1) การยื่นข้อเสนอแผนการจัดการ
ในการยื่นข้อเสนอมีข้อควรพิจารณาคือว่านิติบุคคลมีอยู่ในกระบวนการคาสั่งฟื้นฟู
กิจ การภายใต้คาสั่งศาล (Administration Order) หรืออยู่ระหว่างการช าระบัญ ชี (Liquidation)
หรือไม่
ในกรณี ที่ไม่ได้อ ยู่ในกระบวนการฟื้ นฟู กิจการหรือการช าระบั ญ ชี ผู้ อานวยการ
บริษัท (Director) เป็นผู้เสนอแผนการจัดการได้โดยในแผนการจัดการต้องเตรียมตั้งผู้ดูแลจัดการ
(Nominee) ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารคดี ล้ ม ละลายได้ (Insolvency Practitioner) เพื่ อ
ทาหน้าที่เกี่ยวกับแผนการจัดการหรือได้รับมอบหมายอานาจให้ทาหน้าที่ผู้ดูแลจั ดการที่เกี่ยวกับ
แผนการจัดการ28 ผู้อานวยการบริษัทจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวกับแผนการจัดการพร้อมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ เช่น รายละเอียดเจ้าหนี้ จานวนหนี้สินความรับผิดที่ลูกหนี้มีต่อบุคคล
อื่นๆ และข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้ดูแลจัดการพิจารณา 29 ผู้ดูแลจัดการต้องพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่
ในการเสนอแผนการจัดการโดยพิจารณาว่าข้อเสนอของผู้อานวยการบริษัทมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ได้รับการอนุ มัติจากที่ประชุมและเป็นผลสาเร็จได้หากผู้ดูแลจัดการเห็นชอบด้วยจะรับรองสาเนา
ข้อเสนอและจัดทารายงานเสนอต่อศาลภายใน 28 วันนั บแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแผนการจัดการ
แล้วแต่ระยะเวลาที่ศาลอนุญาต โดยผู้ดูแลจัดการมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ สามารถเสนอ
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ได้ รวมทั้ ง จะต้ อ งก าหนดวั น เวลาและสถานที่ ที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
เพื่อพิจ ารณาข้อเสนอด้ว ย ผู้ ดูแลจัดการเป็น ผู้ รับผิ ดชอบโดยตรงในการจัดประชุมเพื่ อพิจารณา
แผนการจัดการ เว้น แต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น ศาลจะเข้าไปเกี่ยวข้องเฉพาะกรณี ที่ผู้ดูแลจัดการ
ไม่รับผิดชอบจนไม่อาจยื่นข้อเสนอแผนการจัดการได้ หรือผู้ดูแลจัดการเสียชีวิต หรือผู้ดูแลจัดการ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลจัดการ หากเป็นกรณีดังกล่าวจะยื่น
คาร้องไปถึงศาลเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลจัดการโดยแต่งตั้งจาก Insolvency Practitioner ก็ได้30
ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลอยู่ ใ นระหว่ า งฟื้ น ฟู กิ จ การหรื อ ช าระบั ญ ชี ผู้ บ ริ ห ารแผน
(Administrator) หรือผู้ช าระบั ญ ชี (Liquidator) เป็นผู้มีสิทธิเสนอแผนการจัดการ ผู้บริหารแผน
หรือผู้ชาระบัญชีจะทาหน้าที่เป็น ผู้ดูแลจัดการเองได้โดยสามารถกาหนดให้ มีการประชุมได้ตามที่
เห็ น สมควร 31 หรือเสนอแต่งตั้งบุ คคลที่มีคุณ สมบัติเป็น Insolvency Practitioner ทาหน้าที่เป็ น
ผู้ดูแลจัดการก็ได้

28

Insolvency Act 1986, SectionI was amendmented by Insolvency Act 2000.
Insolvency Act 1986, Section2(3).
30 Insolvency Act 1986, Section2(4) was amendmented by Insolvency Act 2000.
31 Insolvency Act 1986, Section3(2).
29
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ในกรณีผู้บริหารแผนหรือผู้ชาระบัญชีแต่งตั้งผู้ดูแลจัดการผู้บริหารผ่านหรือผู้ชาระ
บัญชีไม่มีหน้าที่ต้องจัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจให้แก่ผู้ดูแลจัดการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้ดูแลจัดการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องจัดเตรียมข้อเสนอที่มีเนื้อหาเหมือนกับข้อ เสนอของผู้อานวยการ
บริษั ท และข้อ มูล อื่น ๆที่ เห็ น ว่าเป็ น ประโยชน์ ในการประกอบการตัด สิ น ใจในที่ ป ระชุม พิ จ ารณา
แผนการจัดการผู้ดูแลจัดการต้องรายงานไปยังศาลถึงกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม32
(2) การประชุมลงมติเพื่อพิจารณาแผนการจัดการ
การประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดการมีทั้งการประชุมของเจ้าหนี้ทั้งหลายและ
การประชุมของนิติบุคคล (Company Meeting) ซึ่งการประชุมทั้งสองประเภทนี้อาจจัดให้ มีการ
ประชุมในวันเดียวกันหรือต่างวันกันก็ได้ การเรียกประชุมโดยผู้ดูแลจัดการต้องจัดให้มีขึ้นไม่น้อยกว่า
14 วันแต่ไม่เกิน 28 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลจัดการได้รายงานไปยังศาล ในกรณีที่ผู้บริหารหรือผู้ชาระ
บัญชีปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลจัดการจัดให้มีการประชุมในเวลาที่ตนเห็นเหมาะสมแต่ต้องประกาศล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 14 วันโดยต้องส่งสาเนาแผนการจัดการ ผลการดาเนินธุรกิจและความคิดเห็นของผู้ดูแล
จัดการเกี่ยวกับ ข้อเสนอ และต้องแจ้งกาหนดวันประชุมให้ แก่ผู้ เกี่ยวข้องทั้งหลายทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบในการรับรองข้อเสนอแผนการจัดการโดยมีการแก้ไข
ปรับปรุงหรือไม่ก็ 33 โดยต้องไม่เป็นการทาให้สิ้นสุดการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดและ
กระทบต่อเจ้าหนี้มีประกันในการบังคับหลักประกันหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ เว้นแต่จะให้ความยินยอม 34
และไม่เป็นการขัดแย้งต่อสิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่มีต่อเจ้าหนี้สามัญหรือเจ้าหนี้
บุริมสิทธิเว้นแต่จะได้รับความยินยอม35
ส่ ว นการลงมติแ ผนการจัด การของที่ ป ระชุม เจ้านี้ ที่ จะต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบ
โดยเจ้าหนี้อย่างน้อย 3 ใน 4 ส่วนของสิทธิเรียกร้องทั้งหมดจากเจ้าหนี้ โดยไม่มีการนับคะแนนเสียง
ข้างมาก โดยเจ้าหนี้ดังกล่าวจะต้องมีจานวนหนี้ สิน ณ วันที่มีการประชุม หรือในขณะที่นิติบุคคลผู้
ชาระบัญชีไม่อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการให้ถือตามวันที่มีคาสั่งฟื้นฟูกิจการหรือชาระบัญชี 36 ส่วนการ
ประชุมลงมติของนิติบุคคลต้องได้รับความเห็ นชอบจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล โดยนับคะแนนเสียง
ข้างมาก หากการลงมติของที่ประชุมเจ้าหนี้กับที่ประชุมนิติบุคคลแตกต่างกัน มติของที่ประชุมเจ้าหนี้
มีสิทธิเหนือว่ามติที่ประชุมนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลยื่นคาร้องขอต่อศาลได้ภายในกาหนดเวลา
28 วันนับแต่วันที่มีการประชุมเจ้าหนี้หรือวันที่ที่มีการประชุมนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นภายหลังวันที่

32

Insolvency Act 1986, Section3(1).
Insolvency Act 1986, Section4(1).
34 Insolvency Act 1986, Section4(3).
35 Insolvency Act 1986, Section4(4).
36 Insolvency Rules 1986, rule 1.17.
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ประชุมเจ้าหนี้37 โดยศาลมีอานาจที่จะออกคาสั่งให้มติของที่ประชุมนิติบุคคลแทนที่มติของที่ประชุม
เจ้าหนี้ศาลมีคาสั่งที่เห็นว่าเหมาะสม38
(3) ผลการเห็นชอบตามข้อเสนอ
หากแผนการจัดการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมตามมาตรา 4A ไม่ว่าจะมีการ
แก้ไขหรือไม่ก็ตาม แผนการจัดการจะผูกพันบุคคลทั้งหลายที่มีสิทธิในการลงมติของแผนการจัดการ
โดยจะลงมติ ด้ ว ยตนเองก็ ต ามและจะผู ก พั น เจ้ า หนี้ ไม่ มี ป ระกั น ทั้ งหลายไม่ ว่ า จะได้ รั บ หนั ง สื อ
แจ้ งกาหนดการประชุ มหรือ ไม่ ก็ตาม 39ผู กพั น เจ้าหนี้ ไม่มี ประกัน ที่ ได้ รับ หนังสื อจ้างกาหนดการ
ประชุมแต่ไม่เข้าร่วมประชุมเลยเข้าร่วมประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับแผนการจัดการ ข้อยกเว้น
สาคัญข้อหนึ่งคือแผนการจัดการไม่ผูกพันเจ้าหนี้มีประกัน เว้นแต่เจ้าหนี้เห็นชอบด้วยกับการลงมติใน
แผนการจัดการนั้น
เจ้าหนี้ที่ไม่เห็นชอบด้วยแผนการจัดการผู้ได้รับสิทธิลงมติในที่ประชุมหากบุคคลนั้น
ได้รับหนังสือแจ้งกาหนดการประชุมผู้ดูแลจัดการหรือบุคคลผู้กระทาการแทนตามมาตรา 2(4) หรือ
มาตรา 4(2) ผู้บริหารแผนหรือผู้ชาระบัญชี40 เสนอเรื่องคัดค้านไปยังศาลได้ภายใน 28 วันนับแต่วันที่
มี ก ารรายงานผลการประชุ ม ไปยั งศาล หรื อ ในกรณี ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ไม่ ได้ รับ หนั งสื อ แจ้ งก าหนด
การประชุมอาจคัดค้านได้ 28 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่ได้รู้ว่ามีการประชุม 41 โดยจะต้องเป็นกรณีที่
แผนการจัดการที่มีผลตามมาตรา 4 A เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรม (Unfairly Prejudice) โดยไม่คานึงถึง
ประโยชน์ ของเจ้ าหนี้ ผู้ ถือหุ้ น ของบริษั ท หรือกรณี ที่ มีก ารกระทามิช อบ (Material Irregularity)
ในการประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งใดครั้งหนึ่ง42
นอกจากนี้ ศ าลมี อ านาจในการพิ จ ารณาเพื่ อ ยกเลิ ก หรื อ เลื่ อ นระยะเวลาการ
ดาเนิ น การตามข้ อ เสนอที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ต ามมาตรา 4A แล้ ว ได้ หากเป็ น กรณี ที่ มี ก ารคั ด ค้ าน
จากผู้ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรณี ที่ มี ผู้ คั ด ค้ า นว่ า การประชุ ม เจ้ า หนี้ ก ระท าการโดยไม่ ช อบและแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้อเสนอหรือเสนอให้มีการพิจารณาข้อเสนออีกครั้งหนึ่ง43
ส่วนการปฏิบัติตามแผนการจัดการนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ ดูแลจัดการผู้ กระทาการ
แทนต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ น ผู้ ค วบคุ ม แผน (Supervisor) หากผู้ ค วบคุ ม แผนมิ ได้ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น
ผู้ป ระกอบกิจในคดีล้มละลาย ผู้นั้นมีความผิดทางอาญา นอกจากนี้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องอาจร้องขอ
ต่อศาลได้หากปรากฏว่าการดาเนินการของผู้ควบคุมแผนเป็นไปโดยไม่สมควร โดยศาลมีอานาจ
พิจารณาการกระทาของผู้ควบคุมแผนได้โดยอาจให้การรับรอง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุงการ
37

Insolvency Act 1986, Section4A(4) was amendmented by Insolvency Act 2000.
Insolvency Act 1986, Section4A(6) was amendmented by Insolvency Act 2000.
39 Andrew R.Keay and Peter Walton. Insolvency Law (London : Person Longman, 2002), p.139.
40 Insolvency Act 1986, Section6(2) was amendmented by Insolvency Act 2000.
41 Insolvency Act 1986, Section6(3) was amendmented by Insolvency Act 2000.
42 Insolvency Act 1986, Section6(1) was amendmented by Insolvency Act 2000.
43 Insolvency Act 1986, Section6(4) was amendmented by Insolvency Act 2000.
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กระทาหรือการตัดสินใจของผู้ควบคุมแผนหรือมีคาสั่งอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม 44 ส่วนผู้ควบคุมแผน
ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคาสั่งฟื้นฟูกิจการอาจร้องขอต่อศาลเพื่อขอแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แผนการจัดการได้ ทั้งนี้ศาลมีอานาจเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมแผนและแต่งตั้งผู้ที่มี
ความสามารถเข้าแทนที่เพื่อกระทาการเป็นผู้ ควบคุมแผนได้ โดยบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้
ประกอบกิจในคดีล้มละลายหรือได้รับมอบอานาจให้เป็นผู้ควบคุมแผนที่เกี่ยวกับแผนการจัดการได้
หากศาลเห็นว่าเป็นการเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการประสบผลสาเร็จและการ
แต่งตั้งควรได้รับความยินยอมจากศาล45
(4) สภาพการพักบังคับชาระหนี้ (Moratorium)
สภาพการพักบั งคับการชาระหนี้เป็นวิธีการใหม่ที่บัญญั ติไว้ใน Insolvency Act
2000 เมื่อผู้อานวยการบริษัทที่เข้าเกณฑ์จะยื่นข้อเสนอแผนการจัดการก็สามารถใช้สภาพการพัก
บังคับชาระหนี้ได้46 บริษัทที่เข้าเกณฑ์สามารถขอพักบังคับชาระหนี้ได้ คือบริษัทขนาดเล็ก (Small
Company) ซึ่ งได้ ก าหนดไว้ โดย The Companies Act 1985 มาตรา 247(3) โดยมี ส าระส าคั ญ
ดังนี้
1) เป็นบริษัทที่มีเงินทุนหมุนเวียนประจาปีไม่เกิน 2.8 ล้านปอนด์
2) เป็นบริษัทที่มีบัญชีงบดุลทั้งหมดไม่เกิน 1.4 ล้านปอนด์
3) เป็นบริษัทที่มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน
แม้ บ ริษั ท จะเข้ าหลั กเกณฑ์ ดั งกล่ าวก็อ าจไม่ ได้รับ สภาพการพั กบั งคับ ช าระหนี้
ทางบริษัทนั้นอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการภายใต้คาสั่งศาล อยู่ระหว่างการชาระบัญชี มีการแต่งตั้ง
ผู้พิทักษ์ทรัพย์ (Administrative Receiver) มีแผนการจัดการที่ใช้บังคับอยู่แล้วหรือมีการตั้งผู้ชาระ
บั ญ ชีชั่วคราว (Provisional Liquidator) นอกจากนี้ภ ายใน 12 เดือนก่อนหน้า หากนิติบุคคลใด
ได้รับสภาพการพักบังคับชาระหนี้หรือมีแผนการจัดการที่เกี่ยวกับนิติบุคคลและสิ้นสุดก่อนแผนการ
จัดการเป็นผลสาเร็จก็ไม่อาจเข้าสภาพการพักบังคับชาระหนี้ได้47
โดยผู้อานวยการบริษัทต้องเสนอแผนการจัดการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
เช่น รายละเอี ย ดเจ้ าหนี้ จ านวนหนี้ สิ น และความรับผิ ดชอบที่มี ต่อ บุค คลอื่น ๆ และข้อ มูล อื่ น ๆ
ให้ผู้ดูแลจัดการพิจารณาว่าจากเห็นชอบด้วยกับแผนการจัดการไม่ใช่โดยพิจารณาจากพื้นฐานว่า
ข้อ เสนอแผนจั ด การมี เหตุ ผ ลเพี ยงพอที่ จะได้ รับ ลงมติ เห็ น ชอบและเป็ น ผลส าเร็จ ได้ และบริษั ท
สามารถหาเงินทุนเพียงพอที่จะดาเนินธุรกิจในระหว่างอยู่ในสภาพการพักบังคับชาระหนี้ และจัดให้มี
การประชุมเจ้าหนี้และการประชุมนิติบุคคล 48 หากผู้ดูแลจัดการเห็นชอบด้วย ผู้อานวยการบริษัท
44

Insolvency Act 1986, Section7(3).
Insolvency Act 1986, Section7(5) was amendmented by Insolvency Act 2000.
46 Insolvency Act 2000, schedule 1, paragraph 2.
47 Insolvency Act 1986, schedule A1, paragraph 4.
48 Insolvency Act 2000, schedule A1, paragraph 6(2).
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สามารถนาความเห็นชอบนี้พร้อมด้วยสาเนาข้อเสนอแผนการจัดการเอกสารที่ยืนยันว่านิติบุคคล
เข้าเกณฑ์บริษัทขนาดเล็กเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้นิติบุคคล
ได้รับสภาพการพักบังคับชาระหนี้49
เมื่อนิติบุคคลได้รับสภาพการพักบังคับชาระหนี้แล้ว ผู้อานวยการบริษัทต้องแจ้ง
เรื่องดังกล่าวให้ผู้ดูแลจัดการทราบ ผู้ดูแลจัดการต้องแจ้งเรื่องสภาพการพักบังคับชาระหนี้ให้สานัก
ทะเบียนนิติบุคคล (Companies House) นิติบุคคลและเจ้าหนี้ที่ยื่นคาร้องขอชาระบัญชีนิติบุคคล
ลูกหนี้ที่ได้ยื่นก่อนมีสภาพการบั งคับชาระหนี้ทราบด้วย แต่ไม่ต้องแจ้งให้เจ้านี้ทุกรายทราบ และ
ไม่ ต้ อ งแจ้ ง เจ้ าหนี้ มี ป ระกั น ประเภทหลั ก ประกั น ลอย (Floating Charge) ทราบ เพราะเจ้ าหนี้
ประเภทนี้สามารถยื่นคาร้องขอแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ได้
ผลของสภาพการพักบังคับชาระหนี้มีลักษณะคล้ายกับสภาพการพักบังคับชาระหนี้
ในการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะมีผลดังต่อไปนี้
1) ผลต่อเจ้าหนี้
สภาพการพักบังคับชาระหนี้มีผลต่ อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกัน โดยมีผลทาให้ห้ามยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือชาระบัญชี
ห้ามมีการอนุ ญาตหรือมีคาสั่งให้ชาระบัญชี ห้ามตั้งผู้พิทักษ์ ยกเว้นศาลมีคาสั่ง ห้ามเรียกประชุม
นิ ติบุ คคลโดยไม่ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดูแลจัดการหรือจากค าสั่ งศาล ห้ ามเจ้าของที่ ดินหรือ
บุคคลอื่นใช้สิทธิยึดที่ดินรวมถึงสิ่งปลูกสร้างยกเว้นศาลมีคาสั่ง ทางบังคับกับหลักประกันหรือสิ่งที่วาง
ไว้เป็นประกันภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาเช่าซื้อ รวมถึงสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาในการโอน
กรรมสิทธิ์หรือข้อตกลงสงวนสิทธิ์ (Retention of Title Agreement) ยกเว้นสามีคาสั่งห้ามเริ่มต้น
ฟ้องคดีหรือดาเนินคดีต่อไปหรือวิธีการอื่นตามกฎหมายยกเว้นศาลมีคาสั่ง
2) ผลต่อนิติบุคคลลูกหนี้
นิติบุคคลลูกหนี้ ต้องระบุไว้ในใบแจ้งรายการสินค้าที่ขาย (Invoices) จดหมายและ
เอกสารที่อ้างอิงถึงชื่อนิติบุคคลว่านิติบุคคลอยู่ในสภาพการพักบังคับชาระหนี้ นิติบุคคลไม่อาจได้รับ
เครดิตจากบุคคลอื่นในจานวนเงิน 250 ปอนด์ หรือมากกว่านั้น เว้นแต่บุคคลนั้นรู้ว่านิติบุคคลอยู่ที่
สภาพการพักบังคับชาระหนี้ โดยเครดิตรวมถึงเงินประกันตามสัญญาเช่าซื้อ รวมถึงสัญญาซื้อขายที่มี
เงื่อนไขเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ นิติบุคคลสามารถช าระหนี้ที่เกิดก่อนได้รับสภาพการพั ก
บังคับชาระหนี้ได้ และจัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลนอกเหนือจากกรณีปกติได้ หากการกระทานั้น
มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าการชาระหนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิติบุคคลและการชาระหนี้ได้รับการ
อนุ มั ติ จ ากผู้ ดู แ ลจั ด การหรื อ คณะกรรมการเจ้า หนี้ (Creditor Committee) นิ ติ บุ ค คลมี อ านาจ
จั ดการหลั ก ประกัน แบบคงที่ (Fixed Charge) ได้ คล้ ายกับ อ านาจของผู้ บริห ารแผนในการฟื้ น ฟู
กิจการ โดยหากทรัพย์สินใดเป็นหลักประกัน แบบคงที่ตามสัญญาเช่าซื้อ รวมถึงสัญญาซื้อขายที่มี
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เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือข้อตกลงสงวนสิทธิ นิติบุคคลสามารถนาออกขายได้
โดยความเห็นชอบของเจ้าหนี้หลักประกัน แบบคงที่นั้นหรือโดยคาสั่งศาล ส่วนเงินที่ได้จากการขาย
ต้องส่งมอบให้เจ้าหนี้ซึ่งหากราขายไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนิติบุคคลต้องรับผิด50
3) ผลต่อผู้ดูแลจัดการ
ในระหว่างที่ อยู่ ในสภาพการพั กบั งคับ ช าระหนี้ ผู้ อานวยการบริษัท ยังมีอานาจ
ในการบริหารงานของบริษัทได้อยู่ ซึ่งแตกต่างกับการฟื้นฟูกิจการ จากผลดังกล่าวทาให้ผู้ดูแลจัดการ
มีหน้าที่ต้องเป็นผู้สังเกต (Monitor)51 กิจการของบริษัท หากผู้ดูแลจัดการผมว่าแผนการจัดการไม่มี
เหตุผลเพียงพอที่จะได้รับการอนุมัติหรือเป็นผลสาเร็จได้ นิติบุคคลไม่มีเงินเพียงพอที่จะดาเนินธุรกิจ
ในระหว่างอยู่ในสภาพการพักบังคับชาระหนี้ ผู้ดูแลจัดการเริ่มรู้ว่านิติบุคคลไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ
สภาพการพักบังคับชาระหนี้ หรือผู้อานวยการบริษัทไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรา 24 (2) ผู้ดูแล
จัดการต้องถอนความเห็นชอบของตนเสียซึ่งจะมีผลทาให้สภาพการบังคับชาระหนี้สิ้นสุดลง
เมื่ออยู่ระหว่างสภาพการพักบังคับชาระหนี้ ผู้อานวยการบริษัทอาจยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพื่อถอดถอนผู้ดูแลจัดการและแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนได้โดยยื่นคาร้องต่อศาลกล่าวหาว่าผู้ดูแลจัดการทา
ผิดหน้าที่หรือมีสถานการณ์ที่ทาให้ผู้ดูแลจัดการไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ดูแลจัดการต่อไป 52 อีกทั้ง
ผู้ อ านวยการบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น นิ ติ บุ ค คล เจ้ าหนี้ หรื อ บุ ค คลที่ ส าม ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากสภาพ
การพักบังคับชาระหนี้ สามารถยื่นคาร้องคัดค้านการกระทาหรือการตัดสินใจของผู้ดูแลจัดการว่าทา
ให้เกิดความเสียหายต่อนิติบุคคลได้53

3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงความแตกต่างกันในขนาดของ
กิจการซึ่งจะส่งผลเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการฟื้นฟูกิจการขนาดเล็ก จึงได้บัญญัติกฎหมาย
ฟื้ น ฟู กิ จ การส าหรั บ ลู ก หนี้ กิ จ การขนาดเล็ ก (Small Business Reorganization) เพิ่ ม เติ ม จาก
กฎหมายฟื้น ฟูกิจ การขนาดใหญ่ จะก่อให้ เกิดความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อลู กหนี้กิจการ
ขนาดเล็ก ซึ่งกิจการขนาดเล็กนั้นมีลักษณะการดาเนินธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีข้อจากัดด้วย
ขนาดและทุนหรือประเภทของกิจการ ต่างจากกิจการที่มีขนาดใหญ่ ประเภทบริษัทมหาชนจากัด
มาตรฐานในการตรวจสอบลูกหนี้กิจการขนาดเล็กที่ฟื้นฟูกิจการจึงไม่จาเป็นต้องถึงระดับเดียวกับ
กิจการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวพันกับสังคมส่วนรวมและมีความซับซ้อนในการดาเนินธุรกรรม มาตรการใน
การจะให้กิจการขนาดเล็กฟื้นฟูกิจการได้ประสบความสาเร็จจึงต้องกาหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ
ลูกหนี้ขนาดเล็ก ที่ต้องการความรวดเร็วแต่รัดกุม และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงใช้เวลาในการฟื้นฟู
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กิจการไม่มากนัก นโยบายที่ต้องการให้การฟื้นฟูกิจการขนาดเล็กเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Fast Track)
จึงเกิดขึ้นโดยพิจารณาได้ดังนี้
3.5.1 การกาหนดคุณสมบัติลูกหนี้กิจการขนาดเล็กที่จะขอรับการฟื้นฟูกิจการ
ขนาดเล็ก
กฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การขนาดเล็ ก chapter 11 ปี ค.ศ. 1994 ได้ บั ญ ญั ติ นิ ย าม
เกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการขนาดเล็กไว้ในมาตรา 101 (51) c ดังนี้ ลูกหนี้
กิจ การขนาดเล็ ก หมายถึง ลู กหนี้ บุค คลซึ่งรวมถึงบุค คลที่ เกี่ ยวข้อง (Affiliate) กับ ลู กหนี้ บุ คคล
ดังกล่ าวและมีส ถานะเป็ น ลู กหนี้ ตามที่บทบัญ ญั ติในหมวดนี้กาหนด เว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ลู ก หนี้ บุ ค คลดั งกล่ า วนั้ น จะเป็ น เจ้ า ของกิ จ การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ กิ จ การอื่ น ใดอั น เกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีภาระหนี้จานวนแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะมีประกันหรือไม่มีประกันเป็นจานวน
รวมกัน ไม่เกินกว่า 4,000,000 ดอลลาร์ โดยไม่นับรวมภาระหนี้ที่ลูกหนี้กิจการขนาดเล็กนั้นเป็นหนี้
บุ คคลใดที่เกี่ยวข้อง (Affiliate) กับบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลภายในกิจการของลู กหนี้ (Insider)
บทบัญญัติข้างต้นใช้สาหรับคดีที่ทรัสตีแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ไม่มีประกันขึ้น ซึ่งศาล
ได้พิจารณาแล้วมีความสามารถอย่างเพียงพอและเป็นตัวแทนที่สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบลูกหนี้ได้
อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และไม่รวมถึงสมาชิกของบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับลู กหนี้บุคคลซึ่งมีภ าระหนี้
จ านวนแน่ น อน ไม่ ว่ า หนี้ นั้ น จะมี ป ระกั น หรื อ ไม่ เป็ น จ านวนรวมกั น เกิ น 4,000,000 ดอลลาร์
โดยไม่นับรวมภาระหนี้ที่ลูกหนี้กิจการขนาดเล็กนั้นเป็นหนี้บุคคลใดที่เกี่ยวข้อง (Affiliate) กับบุคคล
ดังกล่าวหรือบุคคลภายในกิจการของลูกหนี้ (Insider)
3.5.2 การเสนอให้ เ ป็ น ทางเลื อ ก (Optional) ที่ จ ะขอรั บ การฟื้ น ฟู กิ จ การ
ขนาดเล็ก โดยให้สิทธิเพียงลูกหนี้เท่านั้น
การฟื้นฟูกิจการขนาดเล็กที่กฎหมายล้มละลายบัญญัติขึ้นนั้นประสงค์ให้การฟื้นฟู
กิจการขนาดเล็กประสบผลสาเร็จมากขึ้น โดยพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของกิจการขนาดเล็ก ซึ่งมี
รากฐานของบทบั ญ ญั ติเพื่อกิจ การขาดใหญ่ กฎหมายฟื้นฟู กิจการได้บัญ ญั ติขึ้นเพื่อให้ เหมาะสม
กับขนาดกิจการของลูกหนี้ ย่อมสร้ างโอกาสในการฟื้นฟูกิจการขนาดเล็กได้มากขึ้น แต่หากลูกหนี้
กิจการขนาดเล็กพิจารณาแล้วเห็นว่า การฟื้นฟูกิจการภายใต้กิจการขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทุกฝ่าย สร้างโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการฟื้นฟูกิจการได้มากกว่ากระบวนการที่บัญญัติ
เพื่อลูกหนี้ กิจการขนาดเล็ กโดยตรง ลู กหนี้กิจการขนาดเล็ กจึงควรมีสิทธิที่จะฟื้นฟูกิจการภายใต้
กระบวนการใดที่เหมาะสมและประสบความส าเร็จในการฟื้น ฟูกิจการได้มากกว่า โดยไม่ จาเป็ น
ที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟู กิจการตามขนาดของกิจการเสมอ เพราะจุดมุ่งหมายของการฟื้นฟูกิจการนั้น
เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ได้คงรักษากิจการต่อไปได้ มีเงินเพียงพอชาระหนี้คืนเจ้าหนี้ทั้งหลาย และสังคม
ไม่ได้รับผลกระทบจากการล้มละลายของกิจการภายใต้หลักการและเหตุผลกฎหมายล้มละลายว่า
ด้วยการฟื้นฟูกิจการ
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3.5.3 การกาหนดระยะเวลาการจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการต้องคานึงถึง ความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู
กิจการ เพื่อกิจการจะได้กลับสู่สถานะที่ดีขึ้น การเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต้องยื่นต่อศาลภายใน 90 วัน
นับแต่วันได้รับอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ และให้การยืนยันแผนฟื้นฟูกิจการโดยศาลต้องให้เสร็จภายใน
กาหนดไม่เกิน 150 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าที่กาหนดในการฟื้นฟูกิจการขาดใหญ่
3.5.4 คณะกรรมการเจ้าหนี้
ลูกหนี้ที่ขอรับการฟื้นฟูกิจการภายใต้การฟื้นฟูกิจการขนาดเล็ก หากมีผู้มีส่วนได้
เสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีร้องขอ และศาลได้พิจารณาและมีเหตุอันสมควร ศาลอาจมีคาสั่งงดการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ ได้ กฎหมายไม่ได้กาหนดขนาดของคณะกรรมการเจ้าหนี้ ไว้เฉพาะ
แต่ได้กาหนดจานวนคณะกรรมการเจ้าหนี้ขั้น ต่าต้องประกอบด้วยเจ้าหนี้ไม่มีประกันรายใหญ่ที่สุด
ที่ประสงค์จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้อย่างน้อย 7 คน คณะกรรมการเจาหนี้ของลูกหนี้
ฟื้นฟูกิจการขนาดเล็กก็ต้องประกอบไปด้วยเจ้าหนี้ไม่มีประกันรายใหญ่สุด 7 คนเป็นคณะกรรมการ
เจ้าหนี้เป็นอย่างน้อยเช่นกัน โดยอาศัยบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด 20 รายที่ลูกหนี้เสนอต่อศาล
ในการกาหนดแต่งตั้งก็ได้ 54 การฟื้นฟูกิจการขนาดเล็กจึงบัญญัติให้การแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้
ถือเป็นเงื่อนไขที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้งดเว้นการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้ หากมีเหตุ
อัน สมควร โดยศาลจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาและมี ค าสั่ ง ประกอบกั บ การจัด ตั้ งคณะกรรมการเจ้าหนี้
เพื่อทาหน้าที่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองเจ้าหนี้ด้วยกัน ด้วยการตรวจสอบลูกหนี้ กิจการของลูกหนี้
ขนาดเล็ ก นั้ น อาจไม่ ยุ่ ง ยากเกิ น ไป ในการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น หรื อ กิ จ การของลู ก หนี้ ในระดั บ
ตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ขึ้นจึงไม่มีความจาเป็นอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการมาประชุมเจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลู กหนี้ เช่น การจ้างนักบัญชี หรือ
ทนายความ ทาให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีความรวดเร็วมากขึ้น
3.5.5 การให้อานาจศาลพิ จารณาและมีคาสั่งเพื่อความยืดหยุ่น ในการจัดทา
รายการเปิดเผยข้อมูลและแผนฟื้นฟูกิจการ
บทบั ญ ญั ติว่าด้ว ยรายงานเปิ ดเผยข้อมูล ในการกิจการขนาดเล็ กมี ความยืดหยุ่ น
พอสมควร ได้กาหนดมาตรการที่ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
(1) การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และการยื น ยั น
แผนฟื้น ฟู กิจการต่อเนื่ องกัน ไป บทบัญ ญั ติว่าด้วยการรวมพิจารณาให้ ความเห็ นชอบกับรายการ
เปิดเผยข้อมูลและการยืนยันแผนฟื้นฟูกิจการอย่างต่อเนื่องกันจะทาให้กระบวนการพิจารณากระชับ
มากยิ่งขึ้น และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการนัดหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วม
พิจารณารายงานการเปิดเผยข้อมูลครั้งหนึ่งและการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการอีก
ครั้ งหนึ่ ง หากการพิ จ ารณาทั้ งรายงานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และแผนฟื้ น ฟู กิ จ การสามารถกระท า
54

11 U.S.C., § 1102 (b)(3).
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ต่อเนื่องกันได้ ศาลก็ควรพิจารณาและมีคาสั่งให้รวมการพิจารณาได้ ในคดีฟื้นฟูกิจการขนาดเล็กส่วน
หนึ่ งเพราะคดีฟื้น ฟู กิจ การขนาดเล็ กมีรายละเอียดของข้อมูล และเอกสารไม่ยุ่งยากมากนัก การ
พิจารณาจึงไม่ต้องถึงระดับเช่นกิจการขนาดใหญ่ การรวมพิจารณาจึงส่งผลดีต่อลูกหนี้ด้วย
(2) การสร้างความยืดหยุ่นในการเสนอรายงานการเปิดเผยข้อมูลและแผนฟื้นฟู
กิจการ การให้อานาจศาลในการผ่อนผัน หรือยกเว้นข้อกาหนดในกฎหมายบางประการสาหรับการ
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล ของลู กหนี้ กิจการขนาดเล็ ก โดยคาสั่ งของศาลต้องอยู่บนพื้น ฐานเพื่ อ
ประโยชน์ของเจ้าหนี้ และลูกหนี้เป็นหลัก ในการพิจารณาไม่ว่ารายงานการเปิดเผยข้อมูลจะให้ข้อมูล
อย่างเพียงพอหรือไม่ก็ตาม ศาลจะต้องพิจารณาถึงความซับซ้อนของคดี และผลประโยชน์ที่บรรดา
เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือผู้ที่มีผลประโยชน์ฝ่ายอื่นจะได้ จากข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และพิจารณาประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากได้ข้อมูลเพิ่มเติม หากแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอที่ศาล
เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียจะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจให้ลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการได้ ศาลก็อาจพิจารณา
และมีคาสั่งให้งดการจั ดทารายงานการเปิดเผยข้อมูลก็ได้ เพราะถือว่ารายงานการเปิดเผยข้อมูลนั้น
ได้รวมอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วกระชับเข้าไปอีกระดับหนึ่ง
(3) การสร้างรูป แบบมาตรฐานเพื่อให้ เกิดการยอมรับโดยทั่วไป (Uniform Safe
Harbor Standard Form) ศาลอาจพิจารณาอนุมัติรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามแบบแผน
ที่กาหนดอนุมัติโดยศาล หรือที่เป็นไปตามแบบที่กาหนดใน 28 U.S.C., 2075. ในการจัดทารายงาน
การเปิ ด เผยข้ อ มูล ซึ่งมี ความส าคั ญ ต่ อการตัด สิ น ใจต่ อแผนฟื้ น ฟู กิ จการที่ ลู กหนี้ เสนอ แต่ พ บว่ า
มีปัญหาหลายประการที่ต้องให้ความสนใจ
(3.1) กฎหมายมิ ได้ ก าหนดแนวทางของข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนว่ า “ข้ อ มู ล ที่
เพียงพอ” นั้นเป็นอย่างไร
(3.2) เงื่อนเวลาที่กาหนดไว้ในการจัดทารายงานการเปิดเผยข้อมูล
(3.3) สภาพการณ์ของสมุดบัญชีและบันทึกเกี่ยวกับกิจการของลูกหนี้ ว่ามี
ความสมบูรณ์เพียงใด
(3.4) ระดับความต้องการข้อมูลที่หลากหลายของบรรดาเจ้าหนี้ การสร้าง
รูปแบบเอกสารมาตรฐานที่ใช้ในการจัดทารายงานการเปิดเผยข้อมูล และแผนฟื้นฟูกิจการสาหรับ
ลู ก หนี้ กิ จ การขนาดเล็ ก จะก่ อ ให้ ป ระโยชน์ ต่ อ กิ จ การขนาดเล็ ก เพราะเอกสารมาตรฐานเหล่ า นี้
จะกาหนดข้อมูลที่จาเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างเพียงพอ หากลูกหนี้ได้จัดทารายงานการเปิดเผย
ข้อมูล หรือแผนฟื้นฟูกิจการตามที่เอกสารมาตรฐานนั้นๆ กาหนดจะได้รับความคุ้มครองว่าลูกหนี้ให้
ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่การตัดสินใจของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความหลากหลาย
ของร่างรายงานการเปิดเผยข้อมูล และร่างแผนฟื้นฟูกิจการที่จัดทาขึ้นจากทั้งฝ่ายลูกหนี้ และเจ้าหนี้
ที่อาจมีความเห็นแตกต่างกัน และส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ และการไม่ยอมรับแผนฟื้นฟู
กิจการในที่สุด และลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะเกิดขึ้นจากการจัดทาเอกสารดังกล่าว
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4. ข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งจากกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การฟื้ น ฟู กิ จ การ ซึ่ ง ได้ รั บ การแก้ ไ ขครั้ ง ส าคั ญ ใน
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 นั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนิติบุคคล
ในรูปของบริษัทจากัด ที่มีหนี้สินจานวนมากและไม่สามารถหาทางออกอื่นนอกเหนือจากการเข้าสู่
ระบบกฎหมายล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าหนี้หรือผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน อาจไม่อยากให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะจะถูกปฏิเสธจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และศาล
ไม่ให้ได้รับการชาระหนี้ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว จึงมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ค่อนข้างมาก โดยได้มีการกาหนด
หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขในการร้ องขอฟื้ น ฟู กิจ การที่ เฉพาะเจาะจง เช่น ความมี ห นี้ สิ นพ้ น ล้ น ตั ว
จานวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เห็นสมควรให้ฟื้นฟูกิจการ มีช่องทางในการฟื้นฟูกิจการ
มีความสุจริต และลูกหนี้จะต้องเป็นบริษัทจากัด /บริษัทมหาชน จากัด เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้
กลุ่มเป้าหมาย และป้องกันผลประโยชน์ของเจ้าหนี้จากลูกหนี้ที่ต้องการขอฟื้นฟูกิจการเพื่อมุ่งหวัง
สิทธิป ระโยชน์ ภ ายหลั งจากที่ ศาลรับ คาร้องขอฟื้นฟูกิจการ เช่น สิท ธิการพักการบังคับช าระหนี้
(Automatic Stay) แต่ไม่ได้มีเจตนาในการทาแผนฟื้นฟูกิจการที่แท้จริง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบัน สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยหนี้สินขนาดกลางและขนาดย่อมและหนี้สินในระดับบุคคลมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น
จึงทาให้ข้อกาหนดทางกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจไม่สามารถดูแลหนี้สินที่มีขนาดเล็กลงดังกล่าว
ได้อย่างทั่วถึง โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมูลหนี้ขั้นต่าของลูกหนี้ที่สามารถขอฟื้นฟูกิ จการ ซึ่งจะต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทนั้น อาจสูงเกินไปสาหรับธุรกิจขนาดย่อม ขณะที่ข้อกาหนดสาหรับ
กิจการที่จะสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะต้องอยู่ในรูปของบริษัทจากัด/บริษัทมหาชน
จากัด นั้น ทาให้นิติบุคคลที่อยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดา ไม่ได้รับโอกาสในการฟื้นฟู
ฐานะทางการเงินตามกฎหมาย นั่นหมายความว่า ในกรณีที่เจ้าหนี้ตัดสินใจดาเนินคดีกับลูกหนี้จนถึง
ที่สุดและมีการฟ้องล้มละลายลูกหนี้ ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวก็อาจต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งจะ
ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของตนทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันอาจสร้างปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมตามมา
นอกจากนี้ แม้ว่าในปั จจุบันลู กหนี้ขนาดเล็ กและลูกหนี้ระดับบุคคล จะสามารถขอความ
ช่วยเหลือด้านการประนอมหนี้จากทางการ อาทิ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท55 ของสานักระงับข้อพิพาท
สานั กงานศาลยุติธรรม (ซึ่งไม่มีเงื่อนไขด้านค่าธรรมเนียมและจานวนทุนทรัพย์ขั้นต่า เพียงแต่ให้
ลูกหนี้ร้องขอเท่านั้น) แต่การประนอมหนี้/ระงับข้อพิพาทในลักษณะดังกล่าว น่าจะเน้นไปที่การปรับ
55

รองรับด้วยระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยเพือ่ ระงับข้อพิพาททางการเงิน พ.ศ. 2544
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โครงสร้างหนี้และการชาระหนี้ และอาจไม่ได้นามาสู่สิทธิทางกฎหมายในการปรับโครงสร้าง/ฟื้นฟู
กิจการ เหมือนกับอานาจตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การทบทวนหรือยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อดูแลหนี้ในระดับธุรกิจ
ขนาดย่อม และกระบวนการประนอมหนี้ในระดับบุคคลนั้น น่าจะสอดคล้องกับความจาเป็นทาง
เศรษฐกิจที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานในด้านนี้ และเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาดังนี้ ดังนี้
(1) เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
ผู้ซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายไทยได้นั้นต้องเป็นนิติบุคคลตามที่พระราชบัญญัติ
ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั กราช 2483 มาตรา 90/1 ได้ว างหลั กไว้ ซึ่ งในปั จจุบั น ได้แ ก่ บริษั ทจ ากั ดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริษัทมหาชนจากัดแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 เท่ า นั้ น ส่ ว นลู ก หนี้ ป ระเภทห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คลหรื อ
ผู้ป ระกอบการซึ่งเป็ น บุ คคลธรรมดาได้แก่กิจการรายเดียวนั้นไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้น ฟู
กิจการได้
หากพิ จ ารณาในด้านคุ ณ สมบั ติ ข องลู กหนี้ ที่ จ ะเข้ าสู่ ก ระบวนการแก้ ปั ญ หาทางการเงิน
ตามกฎหมายของประเทศสหรั ฐอเมริกาแล้วจะพบว่า มิได้มีข้อจากัดให้เฉพาะแต่ลูกหนี้นิติบุคคล
เท่านั้นที่เข้าสู่กระบวนการได้ กล่าวคือ ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมายล้มละลาย (bankruptcy code) นั้นได้วางหลักให้ลูกหนี้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า ลั ก ษณะของกิ จ การขนาดย่ อ มนั้ น สั ด ส่ ว นของการ
ประกอบการแบบบุคคลธรรมดาหรือกิจการรายเดียวห้างหุ้นส่วนจากัดหรือห้างหุ้นส่ว นสามัญ จะมี
มากกว่าการดาเนินการในรูปบริษัทจากัด ดังนั้น เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการได้ตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการของไทยในปัจจุบัน จึงยังไม่ครอบคลุมและไม่เอื้ออานวย
ต่อกรณีการฟื้นฟูกิจการขนาดย่อมซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่บริษัท
(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับหนี้สินที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ลู ก หนี้ ซึ่ งจะสามารถเข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ได้ นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้วางหลักไว้ในมาตรา 90/3 ว่าลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็น
หนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนเป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนด
ชาระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟู กิจการนาดย่อมนั้นจะมีใน
ส่วนที่เกี่ยวกับเกณฑ์เรื่องจานวนหนี้ ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้
เงื่อ นไขในประเด็ น เรื่ อ งจ านวนหนี้ นั้ น กฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การของไทยก าหนดว่า ลู ก หนี้
ต้องเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนในจานวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท จึงจะสามารถ
ขอเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ นั่นหมายความว่ากิจการลูกหนี้ที่มีจานวนหนี้ที่ แน่นอนไม่ถึง
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สิบล้ านบาทจะไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลได้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการ
ประกอบการตลอดจนจานวนเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนของกิจการขนาดย่อมแล้ว เห็นได้ว่ากรณีที่กิจการ
ขนาดย่อมจะมีหนี้สินถึงสิบล้านบาทโดยที่ยังคงดาเนินกิจการต่อ ไปด้วยนั้นเกิดขึ้นได้ยาก หรือหาก
เกิ ด หนี้ ในจ านวนดั งกล่ า วขึ้ น ต่ อ กิ จ การขนาดย่ อ มจริ ง ก็ เป็ น กรณี ที่ ย ากต่ อ การแก้ ปั ญ หาแล้ ว
ด้วยเหตุนี้ เงื่อนไขของกฎหมายฟื้นฟูกิจการที่กาหนดจานวนหนี้ขั้นต่าไว้สิบล้านบาทจึงเป็นอุปสรรค
ต่อโอกาสในการฟื้นฟูกิจการขนาดย่อม
เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น เงื่อ นไขของจ านวนหนี้ ในการเข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ จะพบว่าไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจานวนหนี้สินขั้นต่า
กาหนดไว้เป็นเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใด ซึ่งกรณีดังกล่าวมีผลให้กิจการ
ของลูกหนี้มีโอกาสได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเงินตั้งแต่สภาพปัญหาไม่หนักมากนัก
ข้อมูล จากการสั มภาษณ์ เชิงลึ กผู้ทรงคุณ วุฒิ เกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า วิสาหกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรมีช่องทางพิเศษ
ในการเข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ มี เหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ดั งนี้ วิ ส าหกิ จ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการดาเนินการที่ไม่สลับซับซ้อนเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ ควรมีกระบวนการที่รวดเร็วกว่า
นอกจากนั้ น วิ ส าหกิ จ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มยั ง มี ป ริ ม าณมากกว่ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่
การดารงอยู่หรือล้มละลายของธุรกิจย่อมส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างของประเทศ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่จะมีจานวนเจ้ าหนี้ไม่มาก สามารถทาความตกลงกันได้ง่ายกว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอเพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้า
สู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น คือการลดจานวนหนี้ให้ต่าลงและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยความมีหนี้สิน ล้นพ้นตัวของให้เป็นเพียงการขาดสภาพคล่อง ผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วน
เห็นควรให้มีการนิยามความหมายของคาว่า “วิสาหกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ให้ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความหรือข้อพิพาทในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิ บางท่านไม่เห็ นด้วยกับการมีกระบวนการพิเศษใดๆ เพราะมี
ความเห็นว่าขั้นตอนกฎหมายในปัจจุบันไม่ได้มีความซับซ้อนยุ่งยาก
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ปรากฏข้ อ สั ง เกตที่ น่ า สนใจของศาสตราจารย์ พิ เศษวิ ศิ ษ ฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ ว่าการฟื้นฟูกิจการแต่ละแบบควรคานึงถึงความเหมาะสมของสภาพปัญหาเป็นสาคัญ
ไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นธุร กิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม ปัญหาบางอย่างของธุรกิจขนาด
ใหญ่ก็จาเป็นต้องมีกระบวนการที่เรียบง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาจ
มีปัญหาที่สลับซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและระยะเวลาพอสมควรในการแก้ไข

บทที่ 17
แผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป (Pre-packaged Reorganization)
1. สภาพปัญหา
การแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น ผ่ า นกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 ในปั จ จุ บั น มีข้อดีที่เจ้าหนี้ทั้งหมดต้องเข้ามามีส่ว นร่ว มและแผนฟื้ นฟูกิจการ
ที่ ผ่ านความเห็ น ชอบจากศาลจะผู ก พั น เจ้ าหนี้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แผนทุ ก ราย ไม่ ว่ า เจ้ าหนี้ ร ายนั้ น
จะเห็นชอบกับแผนหรือไม่ก็ถาม ซึ่งทาให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ตามแผนมีโอกาสสาเร็จ
โดยปราศจากการขัดขวางหรือไม่ให้ความร่วมมือของเจ้าหนี้ส่วนน้อย นอกจากนี้ยังมีสภาวะพัก การ
ชาระหนี้ (Automatic Stay) ซึ่งช่วยให้กิจการของลูกหนี้ได้หยุดพักเพื่อเจรจาประนอมหนี้ โอกาสที่
จะฟื้ น ตั ว กลั บ มาได้ ย่ อ มสู ง ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การเต็ ม รู ป แบบตาม
พระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย พุท ธศักราช 2483 มั กที่ข้อเสี ยที่ ต้องผ่ านกระบวนการหลายขั้นตอน
สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และในบางกรณีที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้ทาการตกลงจัดทาแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ หรือแผนฟื้นฟูกิจการกันไว้ล่วงหน้า ต้องนาแผนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้
ได้รับประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย หากเป็นเช่นนี้ ย่อมเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น
การแก้ไขปั ญ หาหนี้ สิ น นอกกระบวนการกฎหมายล้ มละลายหรือการปรับ โครงสร้างหนี้
โดยสมัครใจ เป็นกระบวนการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้มาตกลงปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ หรือตกลง
จัดทาแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ขึ้น โดยไม่ผ่านกระบวนการของกฎหมายละลายและฟื้นฟูกิจการ
ข้อตกลงหรือแผนฟื้นฟูกิจการที่ทาขึ้นนี้ผูกพันกันภายใต้หลักของกฎหมายสัญญา ซึ่งจะผูกพันกัน
เฉพาะเจ้าหนี้ และลู กหนี้ ที่เข้ามาร่วมตกลงและเห็ นชอบ ไม่ผูกพันเจ้าหนี้ที่ไม่เข้าร่วมตกลงหรือ
ไม่เห็ น ชอบ นอกจากนี้ การปรั บ โครงสร้างแผนฟื้ นฟู กิจ การนอกระบบยังไม่ได้ รับสิ ท ธิป ระโยชน์
ตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการอีกด้วย ข้อดีของการปรับโครงสร้างหนี้หรือการฟื้นฟูกิจการโดยไม่ผ่าน
กฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การคือ ประหยั ด เวลาและค่ าใช้จ่ ายมากกว่ากระบวนการตามกฎหมาย สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการประกอบธุรกิจและการขอสินเชื่อใหม่มากกว่าการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายและ
ยั งเป็ น การรัก ษาการรั่ว ไหลของข้อ มู ล ความลั บ ทางการค้าได้ดี กว่าแต่ มี ข้อ เสี ย คือ ข้อ ตกลงเรื่อ ง
การปรับ โครงสร้างหนี้ที่ทาขึ้น จากผูกพันเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมตกลงเท่านั้นไม่สามารถผู กพันเจ้าหนี้ที่
ไม่เข้าร่วมหรือเจ้าหนี้ ที่ไม่เห็ น ชอบอันจะเป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จของการปรับโครงสร้างหนี้
นอกจากนี้ลูกหนี้จะไม่ได้รับประโยชน์ของสภาวะพักการชาระหนี้ ทาให้ไม่มีเกราะป้องกันการฟ้องคดี
แพ่ ง ยึ ดทรัพ ย์ สิน ของลู กหนี้ ซึ่งหากมีการยึดทรัพย์สิ นของลู กหนี้ห รือบังคับหลักประกัน เอา
ทรัพย์สินที่เป็นสาระสาคัญในการดาเนินธุรกิจของลูกหนี้ ก็จะทาให้ลูกหนี้ไม่อาจที่จะดาเนินกิจการ
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ต่อไปได้ การดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ก็จะไม่สาเร็จ และไม่สามารถที่จะปฏิเสธสัญญาที่มีภาระ
เกินควรอันเป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ได้ด้วย
การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ จ ะส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า หนี้ ทุ ก ฝ่ า ย
ในบางกรณีอาจมีเจ้าหนี้ส่วนมากเห็ นด้วยกับข้อตกลงในการปรับโครงสร้างนี้ แต่มีเจ้าหนี้บางคน
ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่าว ส่งผลให้การปรับโครงสร้างนี้ไม่สามารถกระทาลงได้ ท้ายที่สุดต้องนา
คดีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ แม้ลูกหนี้และเจ้าหนี้จะตกลงตามข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี้
มาในระดับหนึ่งแล้ว แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ เจ้าหนี้ก็ต้องดาเนินการตามขั้นตอน
ที่ ก ฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การก าหนด ซึ่ งมี ก ระบวนการหลายขั้ น ตอนต้ อ งใช้ เวลาและเสี ย ค่ าใช้ จ่ า ย
ค่อนข้างมาก หากลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถยอมรับหลักการในการปรับโครงสร้างหนี้กันในระดับ
หนึ่ ง แล้ ว และลู ก หนี้ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของศาล เพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ
ตามกฎหมายล้ มละลาย กระบวนการฟื้ น ฟู กิจ การดังกล่ าวสามารถย่น ระยะเวลาและประหยั ด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการได้ นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ หากลูกหนี้ประสงค์จะฟื้นฟูกิจการด้วยความ
สมัครใจ ลูกหนี้จะเข้าพบกับเจ้าหนี้รายต่างๆ เพื่อพูดคุยหลักการและเงื่อนไขที่สาคัญในแผน หากมี
การตกลงกันได้ ลูกหนี้จึงยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการเข้ามาในกระบวนการศาล ถึงแม้ว่า ลูกหนี้จะตกลง
กับเจ้าหนี้จนได้หลักการและเงื่อนไขตามแผนมาแล้ว แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการศาล ลูกหนี้ต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตามที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนดอยู่ดี ก่อให้เกิดความซ้าซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น1
คณะผู้วิจัยขอยกตัวอย่างสภาพปัญหาเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูปในรูปแบบอุทาหรณ์
ดังนี้
บริษั ท ก. ซึ่งขาดสภาพคล่ องทางการเงิน กาลั งจะถูกนาย ข. เจ้าหนี้ จานองดาเนินการ
บังคับคดีแพ่งเอากับเครื่องจักรสาคัญของกิจการ บริษัท ก. ซึ่งมีเจ้าหนี้ทั้งหมดอยู่ 3 ราย ได้เร่งติดต่อ
เจรจาเพื่อขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้สามัญอีก 2 รายจนสาเร็จ บริษัท ก. ได้จัดทาแผนฟื้นฟูกิจการ
ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมหลักฐานการปรับลดหนี้จากบรรดาเจ้าหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ต้ อ งการให้ ศ าลมี ค าสั่ ง ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การเพื่ อ จะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจาก สภาวะ
พั ก การช าระหนี้ (automatic stay) และให้ มี ค าสั่ งเห็ น ชอบด้ ว ยแผนในคราวเดี ยวกั น เพื่ อ การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับลดระยะเวลา โดยเฉพาะในขั้นตอนการตั้งกรรมการเจ้าหนี้ การประชุม
เจ้ าหนี้ การยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ การตรวจค าขอรั บ ช าระหนี้ การจั ด ท าแผน การพิ จ ารณา
ลงคะแนนเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผนของเจ้าหนี้ ทว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 ของประเทศไทย ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับให้ บริษัท ก. สามารถดาเนินการในลักษณะนี้ได้

1

น.1-2.

ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์, “การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด”,(วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556),
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2. หลักกฎหมายของประเทศไทย2
ห ลั ก ก ารที่ ส าคั ญ ข อ งระบ บ ก ารฟื้ น ฟู กิ จ ก ารข อ งลู ก ห นี้ ที่ มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 คือการเปลี่ยนตัวผู้บริหารกิจการของลูกหนี้ โดยที่
ผู้บ ริห ารเดิมนั้ น จะไม่มีอานาจจั ดการได้อีกต่อไป จนกว่าการฟื้ นฟูกิจการจะประสบความสาเร็จ
กฎหมายได้กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการฟื้นฟูกิจการเป็นระยะเวลา 5 ปี กระบวนการที่สาคัญ
อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของนิติบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ก็คือการร้องขอ
ต่อศาลเพื่อให้มีการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งอาจเป็นการร้องขอของเจ้าหนี้ห รือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ก็ได้
การที่ศาลจะอนุญาตให้มีการฟื้นฟูหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ว่า นิติบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นอยู่ในสภาวะที่
จะกู้ ส ถานะให้ ห ลุ ดรอดจากการที่ มีห นี้ สิ นล้ นพ้ น ตัว ได้ห รือไม่ ศาลจะไม่สั่ งให้ มีการฟื้ น ฟู กิจการ
หากปรากฏข้อเท็จจริงชัดว่าลูก หนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะฟื้นฟูกิจการได้ ในกรณีที่ศาลได้อนุญาตให้มี
การฟื้นฟูกิจการ ผู้ ทาแผนเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล จะต้องจัดทาแผนการฟื้นฟูกิจการ
เสนอให้ที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลเห็นชอบ รายละเอียดของแผนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยมี
รายละเอียดที่สาคัญคือ วิธีการฟื้นฟูกิจการ ขั้นตอนในการฟื้นฟูกิจการ และการดาเนินการกับบรรดา
หนี้สินของลูกหนี้ การชาระหนี้คืนแก่บรรดาเจ้าหนี้ เป็นต้น
หากแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทาแผนทาขึ้นได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลแล้ว
ผู้บริหารแผนอันเป็นบุคคลที่ผู้ทาแผนได้ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูและได้ยินยอมที่จะเป็นผู้บริหารแผนจะ
เป็นผู้บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนนั้น หากการบริหารจัดการตามแผนฟื้นฟูประสบความสาเร็จ
ศาลจะสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ และให้ผู้บริหารเดิมของนิติบุคคลนั้นเข้าบริหารจัดการนิติบุคคลนั้น
ต่อไป แต่หากการฟื้นฟูไม่ประสบความสาเร็จแล้ว ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ศาลจะมี
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าศาลไม่เห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ให้มีคาสั่งยกเลิก
การฟื้นฟูกิจการเสีย (มาตรา 90/70)

3. หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
3 .1 แ น ว ท างก ารร่ า งก ฎ ห ม าย ล้ ม ล ะล าย ข อ ง UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)3
คณะวิจัยได้ตรวจสอบแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law) เกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่ ง รั ด (Expedited
Reorganization Proceeding) มีเนื้อหาดังนี้
2

สรุปจากพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในส่วนของการฟื้นฟูกิจการ
กรมบังคับคดี, แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL), นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพิ้นติ้งแอนด์
พับลิสชิ่ง จากัด, หน้า 321.
3
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ตามแนวทางการร่ า งกฎหมายของ UNCITRAL ได้ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ
แบบเร่งรัด ซึ่งแผนฟื้น ฟู กิจ การส าเร็จรูปหรือ Pre-packaged Reorganization คือองค์ป ระกอบ
สาคัญของกระบวนการนี้ เกิดขึ้นเนื่องมาจากปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้
ตามปกติต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ทุกราย บางกรณีเจ้าหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบกับแผน
ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ เจ้าหนี้รายย่อยอาจไม่ให้ความเห็นชอบ ส่งผลให้การปรับ
โครงสร้ า งหนี้ ไม่ ส ามารถกระท าได้ หรื อ กรณี ก ารปรั บ โครงสร้ า งหนี้ โดยการขยายระยะเวลา
การชาระหนี้บ างประเภทต้องได้รับมติเอกฉันท์จากเจ้าหนี้ หากเจ้าหนี้รายใดไม่ให้ความเห็นชอบ
การปรับโครงสร้างหนี้ก็ไม่สามารถกระทาได้ หากจะนากิจการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเต็ม
รูปแบบจะพบกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายหลายขั้นตอนส่งผลให้กระบวนการล่าช้าและเกิด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนมาก ด้วยเห็นผลดังกล่าว UNCITRAL จึงเห็นควรมีกระบวนการฟื้นฟู
กิจการแบบเร่งรัดในแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
เนื่ อ งจากกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่งรั ด มี ร ากฐานมาจากการปรับ โครงสร้ างหนี้
โดยสมัครใจ กฎหมายฟื้นฟูกิจการจึงควรกาหนดเงื่อนไขของการปรับโครงสร้างหนี้โดยสมัครใจไว้
ดังนี้
1) ลู กหนี้ เป็ น หนี้ จ านวนมากติ ดค้างอยู่กับเจ้าหนี้ส ถาบัน การเงิน โดยลู กหนี้ ไม่ส ามารถ
ชาระหนี้นั้นได้ในปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้
2) เจ้าหนี้ยอมรับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ และระหว่างเจ้าหนี้
ด้วยกันเอง เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาด้านการเงินของลูกหนี้
3) การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่าการเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลาย
4) ลู ก หนี้ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การบรรเทาหนี้ ท างการค้ า หรื อ ประโยชน์ จ ากการเข้ า สู่
กระบวนการล้มละลาย
กฎหมายฟื้นฟูกิจการควรกาหนดให้ศาลรับรองกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้โดยสมัครใจ
และกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่งรัด ซึ่ งจะต้ อ งพิ จ ารณาถึ งคุ ณ สมบั ติ ข องลู กหนี้ ที่ จ ะเข้า สู่
กระบวนการและบุคคลอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบจากการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
กระบวนการฟื้นฟูกิจการเร่งรัดเป็นกระบวนการที่ตระหนักถึงลูกหนี้ที่มีความจาเป็นในการ
จัดการปั ญ หาทางการเงิน ตั้งแต่เริ่มแรก จึงควรกาหนดให้ สิ ทธิแก่ลู กหนี้ที่ ไม่มีคุณ สมบัติจะเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดได้
โดยลู ก หนี้ เหล่ านี้ มี แ นวโน้ ม ว่าจะไม่ ส ามารถช าระหนี้ ได้ เมื่ อ นี้ ได้ ค รบกาหนดเวลาช าระหนี้ ห รือ
หากเป็นลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติครบตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบก็สามารถเลือกเข้าสู่
กระบวนการจัดการแบบเร่งรัด เพื่อให้ ศาลยอมรับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้โดยสมัครใจ
หากมีหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามที่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดกาหนด
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เจ้ า หนี้ ที่ จ ะเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การเร่ งรั ด คื อ เจ้ า หนี้ ป ระเภทที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับกิจการของลูกหนี้มากเสียจนไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้โดยสมัครใจได้หากไม่มี
เจ้าหนี้เหล่านี้ เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้สามารถลดความสูญเสียได้
มากกว่าการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบ ในบางกรณีอาจมีเจ้าหนี้บางประเภทที่
ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยสมัครใจ เช่นเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้ที่อยู่ใน
ลาดับ การชาระหนี้ได้ก่อนตามปรกติจะไม่คัดค้านจึงไม่จาเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการเร่งรัด แต่ถ้าแผนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิของเจ้าหนี้เหล่านี้ แผนจะผ่านการรับรอง
จากเจ้าหนี้ต่างๆ ได้ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ที่ถูกกระทบสิทธิด้วย ซึ่งสิทธิของเจ้าหนี้ที่
ถูกกระทบเหล่านี้จะมีสิทธิ์ได้รับการชาระหนี้ไม่น้อยกว่าการเข้าสู่กระบวนการชาระบัญชี
ภาระผูกพันที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดส่วนมากจะเป็นหนี้
จากสถาบันการเงิน อาจเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่มีประกัน หากเป็นเจ้าหนี้มีประกันแผนจะต้อง
ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากเจ้ า หนี้ มี ป ระกั น เสี ย ก่ อ น แผนจึ ง จะผ่ า นการรั บ รองจากเจ้ า หนี้ ส่ ว นนี้
ของเจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้ที่อยู่ในลาดับการรับชาระหนี้ก่อน หนี้ในส่วนนี้มักจะไม่มีการเจรจากัน
เนื่องจากส่วนมากมักไม่ได้รับความยินยอม เจ้าหนี้กลุ่มนี้จึงได้รับชาระหนี้ตามปกติ แต่หนี้เหล่านี้
อาจถู ก เปลี่ ย นแปลงได้ หากแผนได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า หนี้ ฝ่ ายข้ างมากและศาลให้ ก าร
ตรวจสอบรับรอง
กฎหมายฟื้นฟูกิจการควรกาหนดให้นากฎหมายที่บังคับกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็ม
รู ป แบบมาใช้ กั บ กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่ งรั ด เว้ น แต่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรือ แนวทาง
การปฏิบัติไม่เหมือนกัน ก็ให้บัญญัติกฎหมายของกระบวนการฟื้นฟูกิจการเร่งรัดไว้เป็นพิเศษ ทั้งนี้
ควรต้องระบุ โดยชัดแจ้งว่าการยื่ นคาขอฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด จะเป็นการเริ่มกระบวนการโดย
อัตโนมัติหรือให้ศาลเป็นผู้พิจารณาคาขอเสียก่อนหากให้ศาลเป็นผู้พิจารณาก่อน ควรกาหนดเวลา
น้อยที่สุดเนื่องจากคาขอได้ใช้ข้อตกลงที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้โดยสมัครใจเป็นหลัก ถ้าล่าช้า
จะกระทบต่อกิจการของลูกหนี้และเมื่อกิจการของลูกหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
แล้วผลของการเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดจะมีผลเฉพาะลูกหนี้เจ้า หนี้ซึ่งแผนได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือกระทบสิทธิของบุคคลดังกล่าวนอกจากนี้ศาลอาจกาหนดให้แผนมีผลต่อเจ้าหนี้
คนใดเพิ่มเติมก็ได้
หากแผนได้รับ การตรวจสอบและยอมรับจนนาไปปฏิบัติใช้แล้ว ต่อมาภายหลั งเกิดกรณี
ไม่ ส ามารถด าเนิ น การตามแผนได้ กฎหมายฟื้ น ฟู กิ จการควรก าหนดให้ พิ จ ารณาว่าแผนได้ ผ่ าน
การรับรองจากศาลหรือไม่ หากได้รับการรับรองจากศาล ให้ ผลจากการไม่ปฏิบัติตามแผนเหมือน
กรณี เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเต็มรูปแบบ กล่าวคือ ให้ดาเนินการชาระบัญชีกับลูกหนี้ แต่หาก
แผนเพียงแต่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหนี้กรณีนี้ให้เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับคดีตามกฎหมายได้ดังเดิม
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3.2 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลาย

และระบบสิ ทธิข องเจ้าหนี้ (The World Bank Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกได้ ว างกรอบแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ของลู ก หนี้ ด้ ว ยกระบวนการ
ที่ ไม่เป็ น ทางการไว้ใน Part B. Risk Management and Corporate Workout ในข้ อ B3 ถึง B5
โดยมีสาระสาคัญว่า กระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลควร
ต้องมีกลไกที่จู งใจผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องร่วมกันในการจั ดการปั ญ หาด้วยความสมัครใจเพื่อให้ ธุรกิจมี
โอกาสฟื้ น คื น กลั บ มาได้ ซึ่ งกระบวนการเช่ น ว่ า นี้ ร วมถึ งกฎหมายและวิ ธี พิ จ ารณาที่ มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดให้ต้องเปิดเผยหรือให้โอกาสเจ้าหนี้เข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ของนิติบุคคลนั้นในเวลาที่เหมาะสม
(2) ควรมีลักษณะจูงใจในการให้กู้ยืม ลงทุน หรือปรับปรุงโครงสร้างทุนของนิติบุคคล
(3) มีกลไกที่ยืดหยุ่นในการเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขฟื้นฟูปัญหาทางการเงินการขายสินทรัพย์
การขายส่วนลดหนี้ การตัดหนี้ การผ่อนเวลาชาระหนี้ การปรับปรุงหนี้ และการเสนอแลกเปลี่ยน
หนี้สิน (แลกเปลี่ยนกับหนี้สินหรือแลกเปลี่ยนกับทุนของบริษัท)
(4) สร้างมาตรการจูงใจทางภาษีในกรณีที่ต้องมีผลขาดทุนหรือต้องตัดหนี้ซึ่งมีความจาเป็น
เพื่อให้การแก้ไขฟื้นฟูเกิดผลสาเร็จ บนพื้นฐานของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์นั้นๆ
(5) พิจารณาถึงข้อจากัดทางกฎหมายที่อาจกระทบต่อการฟื้นฟูกิจการของบริษัท และ
(6) สร้างมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ในการได้รับชาระหนี้
ทั้งนี้ กระบวนการที่ไม่เป็นทางการจะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถใช้เทคนิค
อย่ า งการเจรจาตกลงกั น ด้ ว ยความสมั ค รใจ การไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าท หรื อ การระงับ ข้ อ พิ พ าท
ในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็ นทางการในการแก้ไขปัญหาได้ โดยต้องให้ เจ้าหนี้ห ลายรายที่มีผลประโยชน์
แตกต่างกันสามารถหาทางออกร่วมกันได้ ทั้งนี้ หากกระบวนการที่ไม่เป็นทางการดังกล่าวจะต้อง
อาศัยกลไกของการฟื้นฟูกิจการ ก็จะต้องสามารถดาเนินการได้โดยรวดเร็ วทันที ตามเงื่อนไขที่มีการ
ตกลงกันอย่ างไม่เป็ น ทางการไว้แล้ว และหากการใช้กระบวนการเช่นว่านี้มีความยุ่งยากซับซ้อน
ในบางกรณี ก็จะต้องมีกฎระเบียบหรือวิธีการชั่วคราวที่ลดหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เพื่อให้บรรลุ
ถึงข้อตกลงในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่ งจะต้องไม่เป็นการทาลายระบบหรือกระบวนการทาง
กฎหมายด้วย
จากหลักการดังกล่าว ธนาคารโลกได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมายของ
ประเทศไทยในเรื่ อ งการล้ ม ละลายและสิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ และจั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ ต าม
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ( Report on the Observance of Standards and Codes - ROSC)
โดยได้พิจารณาตามประเด็นดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าประเทศไทยมีกลไกทางกฎหมายที่ค่อนข้าง
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สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การดั ง กล่ า วแล้ ว เป็ น ส่ ว นมาก (Largely Observed) โดยประเทศไทย
มีกระบวนการจัดการหนี้นอกศาลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการฟื้นฟูกิจการ มีการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงินของลูกหนี้อย่างเหมาะสมและมีมาตรการทางภาษีที่จูงใจให้มีการใช้กระบวนการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ประกอบกับมีทางเลือกสาหรับวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ค่อนข้างกว้าง อย่างไรก็ดี
ควรจะมีกลไกที่สร้างความมั่นใจในการให้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของธุรกิจ และ
ควรต้องปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานะของลูกหนี้ในประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของนิติบุคคล (The Corporate Reorganization
Act) และกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสถานะทางการเงินของพลเมือง (The Civil Rehabilitation Act)
วัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้แตกต่างกัน กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของ
นิ ติบุ คคลมีเป้ าหมายในการปรับ โครงสร้างขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างบริษัทที่ จดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในขณะที่ ก ฎหมายว่าด้ ว ยการฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิน ของพลเมื องนั้ น มุ่ ง
หมายถึงบริษั ท ที่เป็ น วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือแม้แต่ ลู กหนี้ ที่ เป็ นบุ คคลธรรมดา 4
รายละเอียดของกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายญี่ปุ่นเป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4
และบทที่ 16

3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
กฎหมายของประเทศอังกฤษได้วางกลไกในการให้ลู กหนี้สามารถจัดการหนี้โดยสมัครใจ
ก่อนการเข้าสู่ กระบวนการล้ มละลายไว้เป็ นพิเศษ ในกรณี ที่ลู กหนี้เป็น นิติบุคคล มีแนวทางตาม
บทบั ญญั ติของกฎหมายที่ลูกหนี้ จะหาทางออกในการแก้ไขปัญ หาหนี้สินล้นพ้นตัวได้ 2 แนวทาง
ได้แ ก่ การร้ องขอให้ ศาลรับ รองแผนจัดการหนี้เพื่ อให้ ผู กพั น เจ้าหนี้ ทั้งหมดตามพระราชบั ญ ญั ติ
หุ้นส่วนบริษัท (Scheme Arrangement5) กับอีกแนวทางหนึ่งคือกรณีที่บริษัทลูกหนี้ทาข้อเสนอเพื่อ
จัดการหนี้โดยสมัครใจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (Company Voluntary Arrangement6)
เนื้อหาในส่วนของรายละเอียด คณะผู้วิจัย ได้กล่าวไว้แล้วในเนื้อหาบทที่ 4 เรื่องการจัดการ
หนี้โดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

4

Hideo Horikoshi, “ Japan’s New Corporate Reorganization Law,” The International Lawyer ,Vol.38,
No..3, p.856(2004).
5 Companies Act 2006, part 26
6 Insolvency Act 1986, part 1
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3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การของประเทศสหรัฐ อเมริก าได้ รับ การบั ญ ญั ติ ไว้ ในหมวดที่ 11
(Chapter 11) แห่งประมวลกฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Code) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ United
State Code นอกจากนี้ยังมีกระบวนการฟื้นฟูกิจการในหมวดอื่นๆ อีก เช่น หมวดที่ 9 การฟื้นฟู
กิจ การขององค์กรในภาครัฐ หมวดที่ 12 การฟื้ นฟูกิจการของธุรกิจฟาร์มในระบบครอบครัวที่ มี
รายได้ประจา หมวดที่ 13 การฟื้นฟูกิจการของบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจา ที่มีหนี้ไม่มีประกัน
น้อยกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีหนี้มีประกันน้อยกว่า 750,000 ดอลลาร์สหรัฐ กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการตามหมวดที่ 11 สามารถใช้ได้กับลูกหนี้ทุกประเภท ไม่ว่าลูกหนี้จะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล เว้นแต่ธุรกิจบางประเภทที่กฎหมายกาหนดยกเว้นไว้ไม่ให้ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการตามหมวดที่ 11 เพราะมีกฎหมายบัญญั ติไว้โดยเฉพาะแล้ ว เช่น บริษัทประกันภัย บริษัท
หลักทรัพย์ ตามปกติมักใช้กับลู กหนี้ที่เป็น Corporate debtor แต่หากบุคคลธรรมดาประสงค์จะ
ฟื้นฟูกิจการตามหมวดที่ 11 ก็สามารถกระทาได้ตามหมวดที่ 11 เช่นกัน
กระบวนการยื่ น ค าร้ องขอฟื้ นฟู กิจการต่อศาลที่ มี เขตอานาจ อาจยื่ นโดยความสมัครใจ
ของลู ก หนี้ (voluntary petition) หรื อ เป็ น การยื่ น ค าร้ อ งโดยลู ก หนี้ ไ ม่ ส มั ค รใจ (involuntary
petition) ในกรณียื่นคาร้องโดยความสมัครใจของลูกหนี้ สามารถดาเนินการได้ 3 ประเภท คือ
1) กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Free - Fall) เป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบ
เมื่อลูกหนี้ยื่ นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าหนี้จะเข้ามา
ในกระบวนการ ลูกหนี้เป็นผู้ดาเนินการจัดทาแผนเพื่อให้เจ้าหนี้และศาลยอมรับแผนต่อไป
2) กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบต่ อ รองกั บ เจ้ า หนี้ ก่ อ นน าแผนเข้ า สู่ ก ระบวนการ
(Pre-negotiated/Pre-arranged Bankruptcy) เป็นกระบวนการที่ลูกหนี้ไ ปทาการเจรจาตกลงกับ
เจ้าหนี้รายใหญ่นอกศาล เพื่อน าข้อตกลงมาเป็นแนวทางจัดทาแผน ซึ่งกระบวนการนี้ยังไม่มีการ
ออก เสียงยอมรับแผนของเจ้าหนี้ก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
3) กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่ ง รั ด โดยมี ก ารจั ด ท าแผนฟื้ น ฟู กิ จ การส าเร็ จ รู ป
(Pre-packaged Bankruptcy) เป็ น กระบวนการที่ ลู ก หนี้ ต กลงเจรจาแผนกั บ เจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้
ได้ลงคะแนนเสียงยอมรับแผนก่อน แล้วจึงนาแผนฟื้นฟูกิจการมายื่นต่อศาล พร้อมคาร้องขอฟื้นฟู
กิจการ ศาลจะเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนและยอมรับแผนอีกชั้นหนึ่ง
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่ ง รั ด โดยมี ก ารจั ด ท าแผนฟื้ น ฟู กิ จ การส าเร็ จ รู ป
(pre-packaged bankruptcy)
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบนี้ เป็ น กระบวนการที่ เกิ ด จากการผสมผสานกั น ระหว่า ง
กระบวนการฟื้นฟูกิจการกับการเจรจาประนีประนอมปรับโครงสร้างหนี้นอกศาลระหว่าง เจ้าหนี้และ
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ลู ก หนี้ 7 ในช่ ว งปี ค.ศ. 1934 ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเกิ ด คดี Campbell v. Alleghany Corp.8
ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1934 ต่อมาอีก 4 วัน ลูกหนี้ยื่นแผน
ฟื้นฟูกิจการต่อศาล ศาลกาหนดวันนัดพิจารณายอมรับแผนในวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1934 ซึ่งแผน
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ าหนี้ ม ากถึ งร้อ ยละ 77 ของจานวนเจ้าหนี้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบทั้ งหมด
นั บ เป็ น คดี ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การทางศาลได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ที่ สุ ด ตั้ ง แต่ มี ก ารใช้
กระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา 9 ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษของปี ค.ศ. 1980
ประเทศสหรัฐอเมริกามีคดีฟื้นฟูกิจการที่ค้างอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลเป็นจานวนมาก รัฐบาล
ได้แก้ไขกฎหมายล้มละลายและปรับให้มีกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด โดยมีการจัดทาแผน
ฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูปขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1986 เพื่อช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีช่องทาง
ที่รวดเร็วขึ้น เพื่อลดปริมาณคดีที่ค้างในศาล และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลู กหนี้ที่ต้องการฟื้ นฟู
กิจ การ กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่ งรัด เหมาะกับ คดี ที่ มี จ านวนเจ้าหนี้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบ
ตามแผนไม่มากและเจ้าหนี้ไม่มีประกันไม่ได้รับผลกระทบ เมื่อแผนผ่านการลงคะแนนเสียงยอมรับ
แผนและยื่ น เข้ามาในกระบวนพิจารณาของศาล แผนจะผู กพันเจ้าหนี้ทุกรายซึ่งในกรณี นี้รวมถึง
เจ้าหนี้ที่คัดค้านแผนด้วย ลูกหนี้จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการคือมีสภาวะพักการ
ชาระหนี้ มีอานาจปฏิเสธสัญญาที่เป็นภาระเกินควรของลูกหนี้ ได้รับประโยชน์ทางภาษี ระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายที่ใช้ตลอดกระบวนการมีน้อยและรวดเร็วกว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ที่ผ่านมามีการ
ใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดอย่างแพร่หลาย กิจการที่มีชื่อเสียงที่เคยผ่านกระบวนการนี้
เช่น CIT Group เป็น บริษัทการเงินการลงทุนขนาดใหญ่ มีบริ ษัทลูกอยู่ทั่วโลก ทั้งในยุโรป ลาติน
อเมริกา และเอเชีย CIT Group ประสบปัญหาสภาพคล่องในช่วงวิกฤตทางการเงินของสหรัฐอเมริกา
ได้ยื่นคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดในปี ค.ศ. 2009 มีเจ้าหนี้ให้การยอมรับแผน
ร้ อ ยละ 76.5 มี จ านวนหนี้ 69.4 พั น ล้ านเหรีย ญดอลลาร์ มี สิ น ทรัพ ย์ 71 พั น ล้ านดอลลาร์ CIT
Group ใช้ระยะเวลาในกระบวนการ เพียง 38 วันเท่านั้นก็สามารถออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ได้ โดยบริ ษั ท ลดหนี้ ไ ปถึ ง 1 หมื่ น ล้ า นดอลลาร์ และได้ แ ปลงหนี้ เป็ น ทุ น ให้ แ ก่ เจ้ า หนี้ ใหม่ 10
Mrs. Fields Cookies เป็นบริษัทจาหน่ายคุ๊กกี้และไอศกรีมที่มีเครือข่ายอยู่ ทั่วโลก ได้ประสบปัญหา
7

Deryck Palmer Jessica Fink Cadwalader, “Prepackaged bankruptcy and prearranged bankruptcy
process ,” Search on 15 March 2015, From
http://www.eckertseamans.com/uploads/publications/turner_business_credit_0808.pdf.
8 75 F.2d 947: Campbell v. Alleghany Corporation NOS. 3831, 3845. Circuit Court of Appeals, Fourth
Circuit.
9 Rhett G. Campbell, “Prepacks reduce time and costs of business filing,” Search on 15 March 2015,
From
http://www.tklaw.com/files/Publication/513e4d44-89b6-47c8-885ef8d7731094e8/Presentation/PublicationAttachment/26a79a65-47dd-4224-96907ac11a85ccb1/Rhett%20Campbell_National%20Law%20Journal_Prepacks%20Reduce%20Time%20and%20Costs
%20of%20Business%20Fii.pdf.
10 Nick Malinowski, CIT Bails On $2.3B In TARP Funds, Files Prepack Ch. 11.
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สภาพคล่องทางการเงินเช่นกัน โดยได้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดและออกจากกระบวนการ
โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นเพียง 60 วัน นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น The Reader’s
Digest Association Inc. , Trans Max Technologies, Inc. , Trans World Airlines
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท11
1) Fully pre – packaged Bankruptcy เป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด ที่ลูกหนี้
ได้เข้าเจรจากับ เจ้าหนี้ทุกกลุ่มที่มีสิทธิออกเสียงตามแผน ซึ่งอาจจะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนหุ้ น
(exchange offer) กับเจ้าหนี้หรือไม่ก็ได้ ถ้าลูกหนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากเจ้าหนี้มากถึงร้อยละ 90
ขึ้นไป ลูกหนี้ไม่จาเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ แต่สามารถไปใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
หุ้น กับเจ้ าหนี้ ได้โดยตรงภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการหลั กทรัพย์ แต่ห ากลู กหนี้ได้รับ
คะแนนเสียงจากเจ้าหนี้ไม่ถึงร้อยละ 90 แต่มากเพียงพอที่แผนจะผ่านความเห็นชอบตามกฎหมาย
ฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้สามารถใส่ข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนหุ้นในแผนได้
2) Partially pre – packaged Bankruptcy ลู ก ห นี้ ได้ เ ข้ า เจรจาต่ อรอ งกั บ เจ้ า ห นี้
เพียงบางกลุ่มก่อนที่จะยื่นแผนเข้ามาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเจ้าหนี้เหล่านี้ต้องยังคงมีสิทธิ
เรียกร้องอยู่ภายหลังจากที่ลูกหนี้ได้ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดเริ่มต้นจากลูกหนี้เข้าติดต่อเจรจาต่อรองกับกับเจ้าหนี้
เกี่ยวกับ การปรับ โครงสร้างหนี้ โดยส่ วนมากแล้วมักเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้หุ้นกู้ 12
เมื่อเจรจาจนได้ข้อตกลงที่ยอมรับกันได้ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้แล้ว ก่อนจะเริ่มกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด ในเบื้องต้นลูกหนี้ต้องจัดเตรียมคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูล (disclosure
statement) และแผนฟื้ น ฟู กิ จ การ เพื่ อ น าเผยแพร่ ให้ แ ก่ เจ้ า หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบตามแผน
เมื่อเจ้าหนี้ได้รับคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและแผนฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยแล้ว ลูกหนี้จะดาเนินการ
ให้เจ้าหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแผนออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผน หากในขั้นตอนนี้ลูกหนี้ไม่ได้รับ
เสียงยอมรับแผนตามที่กฎหมายฟื้นฟูกิจการกาหนด ลูกหนี้ยังมีโอกาสในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้
เพื่อแก้ไขแผนและนามาให้เจ้าหนี้ออกเสียงยอมรับแผนในครั้งต่อไปได้13 นับเป็นข้อดีอีกประการหนึ่ง
ของกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่ง รัด เพราะหากเป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อแผนไม่ได้รับ
การยอมรับจากเจ้าหนี้ กระบวนการจะถูกเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในทันที ลูกหนี้จะไม่มี
11

Deryck Palmer Jessica Fink Cadwalader, supra note 7.
Kurt A. Mayr, “Enforcing prepackaged restructurings of foreign debtors under the U.S. Bankruptcy
Code,” Search on 15 May 2015, From
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.bracewellgiuliani.com%2Fassets%2Fdir_docs%2Fnews_publication%2Ff305b252-dcad-4806-ab0b31a9be6a1935_pdfupload.pdf&ei=lMuXVdrHD4a1uATvsoC4CA&usg=AFQjCNHPHDzr6-y9jmkg0ps-VDJfEBgbA&sig2=yMrpH0mFwNxoHebyN2Dv5A&bvm=bv.96952980,d.c2E&cad=rja.
13 Josef S. Athanas and Caroline A. Reckler, “ Lock – Up Agreements – Valueable tool or violation of
the Bankruptcy Code?, ” search on 15 May 2015, From https://www.lw.com/thoughtLeadership/lock-upagreements-may-be-violation-ofbankruptcy-code
12
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โอกาสเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้อีก เมื่อเจ้าหนี้ออกเสียงยอมรับแผนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดแล้ว
กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะยังไม่เริ่มต้นในทันที
กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อลูกหนี้ยื่ นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลโดยแนบ
แผนฟื้นฟูกิจการ คาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูล และหลักฐานอื่ นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหนี้ที่ ได้รับ
ผลกระทบตามแผนได้ยอมรับแผนตามเงื่อนไขของกฎหมายแล้ว เมื่อศาลมีคาสั่งรับคาร้องขอฟื้นฟู
กิจการแล้ว ศาลจะกาหนดวันนัดพิจารณาเพื่อตรวจสอบคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและอนุมัติแผน
โดยปกติทั่วไปแล้ว ศาลจะกาหนดวันนัดพิจารณาประมาณ 1 เดือน แต่ห ากลู กหนี้มีความพร้อม
ศาลสามารถนัดพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่นคดี Blue Bird Body 14 ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ต่อ ศาลรั ฐ เนวาดาในวัน ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2006 ศาลมี ค าสั่ งอนุ มั ติ แ ผนในวั น ที่ 27 มกราคม
ค.ศ. 200715 เท่ ากั บ ว่ าคดี นี้ ใช้ เวลาในกระบวนพิ จารณาของศาลเพี ย ง 2 วัน เท่ านั้ น ถื อ เป็ น คดี
ที่รวดเร็วที่สุดที่เคยมีมาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
เมื่อถึงกาหนดนั ด พิจ ารณา ศาลจะตรวจสอบว่ารายละเอียดที่ ปรากฏในคาแถลงการณ์
เปิดเผยข้อมูลได้แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงยอมรับหรือ ปฏิเสธ
แผนครบถ้วนหรือไม่ หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบนี้ศาลจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกระบวนการฟื้นฟู
กิจการ นอกจากนี้ศาลจะตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่ลูกหนี้ส่งคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลให้แก่ เจ้าหนี้
เพื่ อ พิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจลงคะแนนเสี ย งยอมรับ หรือ ปฏิ เสธแผนมี ช่ ว งระยะเวลาที่ เหมาะสม
หรื อ ไม่ 16 ซึ่ ง แนวทางค าพิ พ ากษาของศาลเคยมี ก ารตั ด สิ น ในคดี Southland Corp.17 และคดี
Sunshine Precious Metals. Inc.18 ว่าภายหลังจากที่ลูกหนี้ได้ดาเนินการส่งคาแถลงการณ์เปิดเผย
ข้อมูลให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ลูกหนี้ได้เปิดให้เจ้าหนี้ลงคะแนนเสียงในอีก 13 วันต่อมานั้น ศาลเห็นว่าเป็น
ช่วงระยะเวลาเพียง 13 วันนั้นน้อยเกินไปสาหรับให้เจ้าหนี้พิจารณาและตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือ
ปฏิเสธแผน ต่อมา Bankruptcy Rule Section 2002 (b) ได้กาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม สาหรับให้
เจ้าหนี้ตัดสินใจยอมรับแผนคือ 21 วัน แต่ช่วงเวลาที่นักวิชาการได้พิจารณาและเห็นว่าเหมาะสมและ
ปลอดภั ย ส าหรั บ ลู ก หนี้ ที่ จ ะไม่ ถู ก เจ้ าหนี้ โต้ แ ย้ ง เรื่ อ งความเหมาะสมของระยะเวลาคื อ 28 วั น
ภายหลั ง ศาลรั ฐ นิ ว ยอร์ ก ได้ อ อกข้ อ ก าหนดท้ อ งถิ่ น (Local rule) เอาไว้ เพื่ อ ความกระจ่ า งชั ด
ในเรื่องนี้ว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นจะต้องพิจารณาถึงประเภทของเจ้าหนี้ร่วมด้วย กล่าวคือ หาก
เป็ น เจ้ าหนี้ ที่ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องลู ก หนี้ ที่ มิ ได้ ข ายเป็ น การทั่ ว ไป แต่ เจาะจงเฉพาะราย (private
placement) หรือเจ้าหนี้หุ้น กู้ควรให้เวลาเจ้าหนี้พิจารณาคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย
14

In re Blue Bird Body Co., Case No. 06-50026-GWZ (Bankr. D. Nev. 2006)
Rhett G. Campbell, supra note 9.
16 Stephen Selbst, “Pre-negotiated Chapter 11 Plans : Developing a strategy to streamline Chapter 11
Proceedings,” search on 15 May 2015, From
http://www.herrick.com/siteFiles/Publications/AE623E29C2907751A2FDB9B7A95D1341.pdf.
17 In re Southland Corp., 124 B.R. 211, 227 (Bankr. N.D. Tex. 1991).
18 In re Sunshine Precious Metals, Inc., 142 B.R. 918, 919 (Bankr.D.Idaho 1992).
15
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14 วั น แต่ ถ้ าเป็ น เจ้ าหนี้ ที่ ถื อ หลั ก ทรัพ ย์ ข องลู ก หนี้ ที่ เปิ ด ขายเป็ น การทั่ ว ไปแก่ ป ระชาชน หรื อ
สิทธิเรียกร้องอื่นๆ จะต้องให้เจ้าหนี้มีระยะเวลาพิจารณาคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย 21
วัน19 เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูล มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอแก่การ
ตัดสินใจของเจ้าหนี้และมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การที่เจ้าหนี้ตัดสินใจออกเสียงยอมรับหรือ
ปฏิเสธแผนแล้ว ศาลจะมีคาสั่งรับรองคาแถลงการณ์เปิด เผยข้อมูล และกาหนดวันนัดพิจารณาแผน
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 28 วันต่อมา แต่ส าหรับกรณีที่เจ้าหนี้ และลูกหนี้มีความพร้อม ศาลมี
ดุลพินิจย่นระยะเวลาโดยกาหนดวันนัดพิจารณาคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและวันพิจารณาแผนให้
อยู่ในวันเดียวกันก็ได้20
ในวันกาหนดนัดพิจารณาแผน ศาลจะไต่สวนแผนว่ามีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนดและเป็ น ไปตามหลั ก ผลประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของเจ้ า หนี้ หลั ก ความเป็ น ไปได้ ข องแผน
หลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หลักยุติธรรม เนื่องจากแผนได้รับการลงคะแนนเสียงก่อนที่จะ
เข้าสู่กระบวนการ หากรายละเอียดในแผนมีการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยน หลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายอื่ น ๆ นอกเหนื อจากกฎหมายล้ ม ละลายเพื่ อเป็ น การคุ้ม ครองสิ ท ธิข องเจ้าหนี้และ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ ได้ รั บ ผลกระทบตามแผน ได้ แก่ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ ค.ศ. 1933 และ
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ค.ศ. 193421 กล่าวคือ หากแผนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ จะต้องมีข้อกาหนดในเรื่องการป้องกันการฉ้อโกง (antifraud) หลักทรัพย์ที่
ปรากฏในแผนจะต้องผ่านการจดทะเบียนจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการเสนอ
ขายเฉพาะราย (private placement) หรือเป็นการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (exchange offer) จะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น
(proxy rules)22 หากศาลพิจารณาแผนแล้วเห็นว่าแผนมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ศาลจะมีคาสั่งยอมรับแผน ส่งผลให้แผนผูกพันเจ้าหนี้ทุกรายไม่ว่าเจ้าหนี้จะลงคะแนนเสียงชอบด้วย
แผนหรือไม่
หากศาลไต่สวนคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลหรือไต่ สวนแผนแล้ว มีเจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นของ
ลูกหนี้มาคัดค้าน ศาลจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเป็น รายคดีไป ถ้ากระบวนการไม่ถูกต้องโดยมี
การผิดหลงเล็กน้อย ศาลมีอานาจสั่งแก้ไขและให้ดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ แต่ถ้าเป็นกรณี
คาแถลงการณ์ เปิ ดเผยข้อมู ล มีช่ วงเวลาในการเผยแพร่ไม่ เหมาะสมหรือ ข้อมูล ในคาแถลงการณ์

19

Hon. Brian K.Lisa G. Beckerman and Daniel S. Bleck, “need for speed : pre-packaged and prenegotiated bankruptcy plans,” search on 15 May 2015, From
http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/BloombergBNA_Oct%202012.pdf
20 Ibid.
21 Deryck Palmer Jessica Fink Cadwalader, supra note 7.
22 Deryck Palmer Jessica Fink Cadwalader, supra note 7.
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เปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของเจ้าหนี้ หรือแผนไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ศาลมีอานาจใช้ดุลยพินิจสั่งให้ลูกหนี้เริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
แม้ว่ากระบวนการฟื้ น ฟู กิ จการแบบเร่งรัดจะมีรูป แบบกระบวนการที่ ดี แต่ ในบางกรณี
ก็ประสบกับความล้มเหลว เนื่องจากถูกเจ้าหนี้บางรายไม่เห็นชอบด้วยแผนและไม่ต้องการได้รับการ
เยียวยาตามแผนพยายามคัดค้านข้ อเสนอตามแผนหรือคัดค้านกระบวนการฟื้นฟูกิจการ หากเจ้าหนี้
รายนี้เป็นเจ้าหนี้คนเดียวของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตามแผนและให้การปฏิเสธแผนจะทาให้แผน
ผ่านการยอมรับจากเจ้าหนี้รายอื่นๆ ต้องใช้วิธีการ cram down ซึ่งมีโอกาสที่แผนจะไม่ได้รับการ
ผ่านการยอมรับ ตามเกณฑ์คะแนนเสียงตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ยังมีกรณี ที่กิจการของ
ลูกหนี้ เกิดปั ญหาติดขัดจนไม่ส ามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ในระหว่างการเจรจา ต้องการความ
คุ้มครองตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเป็นเหตุให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
แบบเร่งรัดต้องสิ้นสุดลง23 ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 1991 ถึงปี ค.ศ. 1996 มีการรวบรวมสถิติกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดไว้ดังนี้ มีคดีที่ประสบความสาเร็จในการฟื้นฟูกิจการร้อยละ 72 คดีที่ล้มเหลว
มีร้อยละ 28 24 คดีที่ประสบความล้มเหลวเนื่องจากศาลไม่อนุมัติคาแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและ
เจ้าหนี้มาร้องคัดค้านกระบวนการ ซึ่งเป็นอัตราการล้มเหลวที่ค่อนข้างน้อย ถือว่ากระบวนการฟื้นฟู
กิจการแบบเร่งรัดในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างประสบความสาเร็จ
ข้ อ ดี ข องกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่ ง รั ด เมื่ อ เที ย บกั บ กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ
เต็มรูปแบบมีดังนี้คือ
1) มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเนื่องจากใช้ระยะเวลาในกระบวนการศาลน้อยกว่ากระบวนการฟื้นฟู
กิจการค่อนข้างมาก จึงมีค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่า และด้วยกระบวนการที่รวดเร็ว จึงทาให้มีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ลดน้อยตามลงไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการศาลน้อย
แต่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดจะมีค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเจรจาต่อรองและตระเตรียมแผน
มาทดแทน หากพิจารณาในภาพรวมแล้วกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
2) มีกระบวนพิจารณาที่รวดเร็วกว่า ด้วยเหตุที่ว่าก่อนจะยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการ ลูกหนี้
จะต้องเจรจาต่อรองแผนและผ่านความเห็นชอบด้วยแผนจากเจ้าหนี้แล้ว ส่งผลให้กระบวนการฟื้นฟู
กิจการแบบเร่งรัดใช้เวลาในการพิจารณาคดีของศาลน้อยกว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยเฉลี่ยแล้ว
กระบวนการกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดใช้เวลาประมาณ 122 วัน แต่ในขณะที่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการใช้เวลาประมาณ 19.5 เดือน
3) ผลกระทบต่อกิจการของลูกหนี้ค่อนข้างน้อย ในขั้นตอนการเจรจาแผน ลูกหนี้จะเจรจา
กับเจ้าหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนมากเป็นเจ้าหนี้สถาบัน การเงิน หรือเจ้าหนี้
23
24

Stephen Selbst, supra note 16.
Kurt A. Mayr, supra note 12.
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หุ้ น กู้ แผนการฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ จึ ง ทราบในวงจ ากั ด และเมื่ อ ลู ก หนี้ ยื่ น แผนเข้ า มา
ในกระบวนการก็ใช้เวลาเฉลี่ยทั้งกระบวนการเพียง 122 วัน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการของลูกหนี้
มากนัก
4) ผลประโยชน์ทางภาษี หากในท้ายที่สุดการเจรจาแผนตกลงให้มีการลดหนี้ ของลูกหนี้
หนี้ที่ได้รับการตัดทอนจากเจ้าหนี้ปกติจะต้องนามาคิดเป็นเงินได้ของลูกหนี้และทาการคานวณภาษี
แต่กฎหมายให้สิทธิยกเว้นไม่นามาคานวณเป็นเงินได้ เพื่อประโยชน์ทางภาษีแก่ลูกหนี้ และยังให้สิทธิ
เลื่อนเวลาชาระภาษีได้ภายในเวลาที่กาหนดอีกด้วย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด จะอยู่ในระหว่างการเจรจา
และต่อ รองแผน ลู ก หนี้ จ ะไม่ ได้ รับ ความคุ้ มครองตามกฎหมายฟื้ น ฟู กิจการ ลู กหนี้จึ งไม่มี ความ
คุ้ ม ครองในสภาวะพั ก การช าระหนี้ อาจเป็ น สาเหตุ ให้ เจ้ าหนี้ ที่ ไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ การฟื้ น ฟู กิ จ การ
ดาเนินการฟ้องร้องคดีได้ในช่วงนี้ได้จนทาให้การดาเนินกิจการของลูกหนี้ติดขัดเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ดาเนิ น การเจรจาต่ อ รองแผนต่ อไปได้ และลู กหนี้ ยังไม่ มี สิ ท ธิป ฏิ เสธสั ญ ญาที่ ให้ ลู ก หนี้ รับ ภาระ
มากเกินควรเป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ใน
ส่วนนี้ กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดยังไม่มีมาตรการออกมารองรับ จึงเป็นช่องว่างสาคัญ
ที่ควรมีมาตรการออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยอาจมีช่องทางยื่นคาร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
สาหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้การเจรจาสามารถดาเนินต่ อไปได้และเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดได้ในท้ายที่สุด และลูกหนี้ยังต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายอื่นนอกจากกฎหมาย
ฟื้น ฟู กิจการ (non bankruptcy law) กล่ าวคือ หากแผนมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ ลูกหนี้
จะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ ค.ศ. 1933 และพระราชบั ญ ญั ติ
ตลาดหลักทรัพย์ ค.ศ. 1934 เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามแผน

4. ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยเริ่ ม มี ก ารแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ทธศั ก ราช 2483 น าเอา
กระบวนการฟื้นฟูกิจการมาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2541 เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในขณะนั้น ในทาง
ปฏิบัติได้พบกับปัญหาต่างๆ ของกระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นเหตุให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ล้มละลายเรื่อยมา แต่ก็ยั งพบปั ญ หาในความล่ าช้าของกระบวนการฟื้นฟูกิจการและมีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิ น คดี ค่ อ นข้ า งมาก และในบางกรณี แม้ เจ้ า หนี้ แ ละลู ก หนี้ จ ะท าความตกลงปรั บ
โครงสร้างหนี้นอกกระบวนการศาล แต่ต้องการความคุ้มครองตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ เป็นเหตุให้
ต้องยื่นคาร้องเข้ามาในกระบวนการ แม้จะมีการเจรจาจนได้ข้อสรุปของแผนแล้วก็ตาม เจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ก็ยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดอีก จึงเกิดความล่าช้าและซ้าซ้อนในกระบวนการ
ไม่เป็น ไปตามแนวคิดของการฟื้น ฟูกิจการที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อรักษากิจการของลูกหนี้ ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวในหลายประเทศก็ได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงมีการพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการอีก
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รูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นช่องทางพิเศษแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ที่มีความพร้อม มีการเจรจาจนได้ข้อเสนอ
ที่เป็นที่ยอมรับกันในระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่มีคะแนนเสียงตามที่กฎหมายให้เข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าว
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายในเรื่องการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
(Expedited reorganization proceeding) ของ UNCITRAL และกระบวนการฟื้ นฟู กิ จ การ
แบบเร่งรัดโดยการจัดท าแผนฟื้น ฟู กิจการส าเร็จรูป (pre-packaged bankruptcy) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้วเห็นว่า ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดมีการลดทอนกระบวนการบางอย่าง
ออกจากกระบวนการฟื้น ฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบอันเป็นขั้นตอนที่ไม่จาเป็นสาหรับเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ หากมีการเจรจาปรับ ปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อจัดทาแผนและผ่ านความเห็ นชอบจากเจ้าหนี้
มาแล้ ว กระบวนการหลักๆ ที่ถูกลดทอนออกไปคือกระบวนการตั้งกรรมการเจ้าหนี้ การประชุม
เจ้าหนี้ การยื่นคาขอรับชาระหนี้ การตรวจคาขอรับชาระหนี้ การจัดทาแผน การพิจารณาลงคะแนน
เสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผนของเจ้าหนี้
สาหรั บ ประเทศไทย หากมีกรณี ที่ลู กหนี้ได้ตกลงเจรจากับเจ้าหนี้น อกศาลจนได้เงื่อนไข
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้กัน แล้ว แต่เจ้าหนี้มิได้ลงนามอย่างเป็นเอกฉันท์ในการลงคะแนนเสี ยง
ยอมรั บ ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า ว จึ งต้ อ งน าคดี เข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ ซึ่ งหากประเทศไทยมี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด โดยการจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป จะช่วยให้เจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ใช้ระยะเวลาในกระบวนการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนพิจารณาในชั้นศาลจะดาเนินการไปอย่าง
รวดเร็ ว ช่ ว ยลดปริ ม าณคดี ที่ ค้ า งอยู่ ในศาลได้ เป็ น อย่ า งมาก การท าหน้ า ที่ ข องผู้ พิ พ ากษาและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะลดลงเนื่องจากลูกหนี้ได้ดาเนินการต่างๆ ตั้งแต่นอกกระบวนการศาล
แล้ว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย จึงควรนากระบวนการฟื้น ฟูกิจการแบบเร่งรัดโดยการจัดทาแผนฟื้นฟู
กิจการสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ หากลูกหนี้จะยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการ ลูกหนี้ส่วนมาก
จะเข้าไปเจรจาหลักการในเบื้องต้นกับเจ้าหนี้เพื่อให้ได้เงื่อนไขในแผนเบื้องต้นเสียก่อน ดังนี้ หากจะ
นากระบวนการนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยก็น่าจะมีความเหมาะสม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผน
ฟื้นฟูกิจ การและขอความเห็ นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่ว นใหญ่ ไว้ล่ วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้ นฟู
กิจการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับการที่ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็ น ชอบจากบรรดาเจ้ าหนี้ ส่ ว นใหญ่ ไว้ ล่ ว งหน้ าก่ อ นยื่ น ค าร้ อ งขอฟื้ น ฟู กิ จ การ ด้ ว ยเหตุ ผ ล ว่ า
เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการด าเนิ น การตามแผน เป็ น ลดระยะเวลาในการท าแผน
ลดความตึงเครีย ดและข้อพิ พาทที่ มักเกิดขึ้น ในระหว่างการพิจารณาแผนตามกระบวนการปกติ
คู่ความสามารถเจรจาทาความตกลงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นไปตามที่ได้ยินยอมกันไว้แล้ว
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ล่วงหน้า ลูกหนี้สามารถประเมินความสาเร็จของแผนได้ล่วงหน้า นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยทั่วไปอยู่แล้ว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดั่งเดิมของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
คุณเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์ ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า กระบวนการนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
กับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะสามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ลูกหนี้สามารถหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินได้อย่างทันท่วงที
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ให้ความเห็นว่า กระบวนการที่กล่าวมาเป็นวิธี
ปฏิบัติปกติของลูกหนี้ซึ่งจะต้องมีการเจรจากันระหว่างบรรดาเจ้าหนี้ของตนก่อนยื่นขอฟื้นฟูกิจการ
ไม่มีใครยื่นขอฟื้นฟูกิจการโดยไม่ได้ผ่านการเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้มาก่อน อาจปรากฏปัญหาอยู่บ้าง
เช่น เจ้าหนี้บางรายให้ความตกลงไปตามข้อมูลอ้างอิงซึ่งไม่ถูกต้อง เช่น จานวนหนี้ จานวนเจ้าหนี้
เป็นต้น จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อย่างไร
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในหมวด
3/1 กระบวนการพิ จ ารณาเกี่ย วกั บ การฟื้ น ฟู กิจการของลู กหนี้ ที่ ใช้บั งคั บ อยู่ในปัจ จุบั น ยังไม่ มี
บทบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการฟื้ น ฟู กิ จ การตามแผนฟื้ น ฟู กิจ การส าเร็จรูป ที่ ลู ก หนี้ และเจ้าหนี้ รายใหญ่
ได้ร่วมกันจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการไว้ก่อนแล้ว ให้สามารถใช้ช่องทางพิเศษซึ่งประหยัดและรวดเร็วยิ่ง
กว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบ จึงเห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติขึ้นอีกหนึ่งหมวดว่าด้วย
การฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป เพื่อให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการได้
พร้อมกับการเสนอแผนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากแผนแล้ว
อันจะเป็นการลดขั้นตอนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ให้สั้นลงและประหยัดค่าใช้จ่า ยใน
การดาเนินการ โดยเฉพาะขั้นตอนการตั้งผู้ทาแผน ขั้นตอนการขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
ขั้น ตอนการชี้แจงเกี่ย วกับ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมถึงขั้นตอนการประชุมเจ้าหนี้เพื่ อ
พิ จ ารณาแผนฟื้ น ฟู กิ จ การ โดยในการพิ จ ารณาเพื่ อ มี ค าสั่ งให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การของศาลนั้ น ศาลจะ
พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูปที่ลูกหนี้เสนอมาไปด้วยในคราวเดียวกัน เมื่อศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว กิจการของลูกหนี้ย่อมสามารถดาเนินการไปตามแผนได้ในทันที
บรรดาเจ้าหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนมีสิทธิได้รับชาระหนี้ตามจานวนและระยะเวลาที่ ได้ระบุไว้ใน
แผนนั้น
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ในบทนี้จะขอแยกการพิจารณาเรื่องความรับผิดของกรรมการก่อนการเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ กรณี ที่กรรมการกระทาโดยทุจริตหรือมีเจตนาฉ้อฉลก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าหนี้โดยตรง กับกรณีที่กรรมการบริหารจัดการบริษัททั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทกาลังเข้าสู่
ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว โดยมิได้มีเจตนาทุจริตฉ้อฉลหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด
เนื่ อ งจากสภาพปั ญ หาที่ เกิด ขึ้ น ในทางปฏิ บั ติ สื บ เนื่ อ งมาจากการใช้ บ ริษั ท จ ากั ด ในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อจากัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นและกรรมการ มากกว่าเป้าหมายในการระดมทุน
หรือการหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ อีกทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้นก็เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน การครอบงา
การจัดการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้ผลในความเป็นจริง กลไกทางกฎหมายที่ ควบคุมการทา
หน้ าที่ของกรรมการในบริษัทจากัดตามกฎหมายก็ไม่มีความเข้มงวดแตกต่างจากกรณีของบริษัท
มหาชนจากัด ซึ่งมีกลไกทางกฎหมายในการควบคุมการทาหน้าที่ของกรรมการมากกว่า เพราะมี
ผู้ถือหุ้น เป็นประชาชนทั่วไปรวมอยู่ด้วย อีกทั้งมีองค์กรอย่างคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจากัด คณะผู้วิจัยจึงกาหนดกรอบ
ของการวิจัยส่วนนี้ให้มุ่งหมายถึงกรณีของกรรมการในบริษัทจากัดเป็นสาคัญ

1. ความรับ ผิ ด จากการกระท าโดยทุ จ ริ ต อั น เป็ น การฉ้ อ ฉลเจ้ า หนี้ (Fraudulent
Trading)
1.1 สภาพปัญหา
(1) หากบริษัทกาลังจะเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว เจ้าหนี้จะฟ้องบริษัทเป็นคดีล้มละลาย
กรรมการของบริ ษั ท จึ งกระท าการจ าหน่ ายจ่ายโอนทรัพ ย์สิ น ของบริษั ท เพื่ อหลบหนี ก ารบั งคั บ
ชาระหนี้ของเจ้าหนี้ กรรมการควรจะต้องรับผิดในทางแพ่งต่อเจ้าหนี้หรือไม่ อย่างไร
(2) หากบริ ษั ท กาลั งเข้าสู่ ภ าวะหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว เจ้ าหนี้ จะฟ้ อ งบริษั ท เป็ น คดี ล้ ม ละลาย
กรรมการจึงให้บริษัททาสัญญากับบุคคลภายนอกก่อหนี้สินขึ้นเป็นจานวนมาก เพื่อจะลดอานาจของ
เจ้ า หนี้ ค นดั ง กล่ า วในกระบวนการล้ ม ละลาย กรรมการ ควรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ในทางแพ่ ง ต่ อ
บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าหนี้ใหม่และเจ้าหนี้เดิมเป็นการส่วนตัวหรือไม่ อย่างไร
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(3) กรรมการของบริษัทเข้าทาสัญญาจัดจาหน่ายสิ นค้าจานวนมากให้ แก่บุคคลภายนอก
โดยรับเงินมัดจาไว้ 50,000,000 บาท ทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทกาลังจะถูกฟ้องล้มละลายและจะทาให้ไม่
สามารถส่งสินค้านั้นให้แก่บุคคลภายนอกได้ กรรมการจะต้องรับผิดในทางแพ่งต่อบุคคลภายนอก
ในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัทเป็นการส่วนตัวหรือไม่ อย่างไร

1.2 หลักกฎหมายของประเทศไทย
1.2.1 หลักกฎหมายตัวแทนและนิติบุคคล
ตามหลักกฎหมายนิติบุคคลและหุ้นส่วนบริษัทแล้ว หากกรรมการเข้าทาสัญญาใด
ในฐานะผู้แทนนิติบุคคลภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทและขอบเขตอานาจของกรรมการแล้ว
การกระทานั้นย่อมมีผลผูกพันบริษัท กรรมการจึงไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเป็นการส่วนตัว
1.2.2 หลักกฎหมายละเมิด
ในกรณี ที่กรรมการกระทาการใดโดยฉ้อฉลทุจริตต่อ บุคคลภายนอกนั้น ถึงแม้จะ
กระทาไปเพื่อประโยชน์ ของบริษัท แต่เมื่อเป็นการกระทาละเมิดของบุคคลที่เป็นผู้แทนเองเช่นนี้
ย่อมถือได้ว่ากรรมการผู้กระทาการเช่นนั้นมีความผิดในทางอาญาฐานฉ้อโกงหรือโกงเจ้าหนี้ได้เมื่อเข้า
องค์ประกอบความผิด และจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 164 บัญญัติว่า
“ในระหว่ า งเวลาหนึ่ ง ปี ก่ อ นมี ก ารขอให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลายหรื อ
ภายหลังนั้น แต่ก่อนมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้คนใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจาคุกไม่เกินสองปี
หรือทั้งปรับทั้งจา
(1) ยักย้าย ซุกซ่อน ทาลาย ก่อความชารุดหรือเปลี่ยนแปลงดวง
ตราสมุดบัญชีหรือเอกสารอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตน หรือรู้เห็นเป็นใจ
ด้วยการกระทานั้นๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า มิได้มีเจตนาปกปิดสภาพแห่งกิจการของ
ตน
ถ้าปรากฏว่า ดวงตรา สมุดบัญชี หรือเอกสารสูญหาย ชารุดหรือ
เปลี่ยนแปลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ลูกหนี้เป็นผู้กระทา
(2) ละเว้นจดข้อความอันเป็นสาระสาคัญ หรือจดข้อความเท็จลงใน
สมุดบัญชีหรือเอกสารอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตน หรือรู้เห็นเป็นใจใน
การนั้น
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(3) น าทรั พ ย์ สิ น ซึ่ งได้ ม าโดยเชื่ อ และยั งมิ ได้ ช าระราคาไปจ าน า
จานองหรือจาหน่าย เว้นแต่การนั้นเป็นปกติธุระของลูกหนี้ และพิสูจน์ได้ว่ามิได้มี
เจตนาฉ้อฉล
(4) รับ สิ น เชื่อ จากบุ คคลอื่นโดยใช้อุบ ายหลอกลวง หรือซุกซ่อ น
โอน หรือส่งมอบทรัพย์สินของตนโดยทุจริต หรือกระทา หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาให้
ทรัพย์สินของตนต้องมีภาระผูกพันขึ้นโดยทุจริต หรือยอม หรือสมยอมกับบุคคลอื่น
ให้ศาลพิพากษาให้ตนต้องชาระหนี้ซึ่งตนมิควรต้องชาระ”
เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก ารณ์ ในการกระท าของลู ก หนี้ ดั งกล่ าวถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ลู ก หนี้
กระทาการโดยทุจริตก่อนที่จะถูกจากัดอานาจในการจัดการทรัพย์สิน โดยมีระยะเวลา 1 ปีก่อนที่จะ
มี ก ารขอให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลายเป็ น เงื่ อ นเวลาส าคั ญ ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ เป็ น นิ ติ บุ ค คล มาตรา 175
ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้กาหนดความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลให้ต้อง
รั บ ผิ ด เช่ น เดี ย วกั บ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น ลู ก หนี้ ด้ ว ยในกิ จ การที่ ไ ด้ ก ระท าไปในระหว่ า งที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการงานของลูกหนี้นั้น
เมื่อการกระทาดังกล่าวถือเป็นความรับผิดทางอาญาแล้ว หากกรรมการหรือผู้แทน
นิ ติ บุ คคลได้ก ระทาไปโดยฝ่ าฝื น เงื่อ นไขที่ กฎหมายห้ ามไว้ โดยเฉพาะเป็ น การกระทาโดยทุ จริต
เท่ากับเป็นการจงใจกระทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย หากทาให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกได้รับ
ความเสียหายจากการกระทาดังกล่าวย่อมเป็นละเมิด และกรรมการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้กระทาละเมิด
ดังกล่ าวย่ อมต้องรั บ ผิ ดชดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทนให้ แก่เจ้าหนี้ส าหรับความเสี ยหายที่ เกิดจากการ
กระทาของตนด้วย
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กรรมการกระทาการอย่างใดอันอยู่นอกเหนือจากเรื่องที่ถูก
กาหนดให้เป็นความรับผิดทางอาญาแล้ว กรรมการก็ยังคงต้องรับผิดในการกระทาของตนหากเป็น
เรื่องที่กระทาการโดยทุจริต เพราะกฎหมายกาหนดหน้าที่ให้บุคคลทุกคนต้องใช้สิทธิโดยสุจริตและ
การใช้สิ ท ธิที่ มีแต่จะทาให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ อื่นนั้น ถือเป็นการกระทาที่ มิช อบด้ว ยกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ประกอบมาตรา 421 ดังนั้น หากกรรมการกระทา
การอย่ างใดโดยทุจริตและส่ งผลให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ห รือบุคคลภายนอก แม้จะไม่เป็น
ความผิดอาญา ก็ถือเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดได้เช่นกัน
1.2.3 หลักการเจาะม่านนิติบุคคลตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2551 มาตรา 44 วรรคหนึ่ ง
บัญ ญั ติว่า “ในคดีที่ผู้ ป ระกอบธุรกิจซึ่งถูกฟ้องเป็นนิติบุคคล หากข้อเท็จจริงปรากฏว่านิติบุคคล
ดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นหรือดาเนินการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลอกลวงผู้บริโภคหรือมีการ
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ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของนิติบุคคลไปเป็นประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และทรัพย์สินของ
นิติบุ คคลมีไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามฟ้อง เมื่อคู่ความร้องขอหรือศาลเห็ นสมควร ให้ ศาลมี
อานาจเรียกหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีอานาจควบคุมการดาเนินงานของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบ
ทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจาเลยร่วม และให้มีอานาจพิพากษาให้บุคคลเช่นว่านั้น
ร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นใน
การกระทาดังกล่าว หรือในกรณีของผู้รับมอบทรัพย์สินนั้นจากนิติบุคคลจะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับ
ทรัพย์สินมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน”
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมี ที่ ม าจากหลั ก การที่ เรี ย กว่ า “การเจาะม่ า นนิ ติ บุ ค คล”
(Piercing the Corporate Veil) หรื อ “การไม่ ค านึ ง ถึ ง ความเป็ น นิ ติ บุ ค คล ” (Disregard of
Corporateness) เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ มี ก ารใช้ ส ภาพความเป็ น นิ ติ บุ ค คลโดยไม่ ช อบหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต
โดยหลักการนี้ถือว่า หากนิติบุคคลนั้นถูกใช้ในลักษณะที่เป็นหุ่นเชิด (Alter Ego) หรือเป็นเครื่องมือ
เพื่อฉ้อฉลหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิด ศาลอาจไม่คานึงถึงความ
เป็นนิติบุคคลและถือว่าเสมือนว่าหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นกับนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกัน และต้อง
รับผิดในหนี้ที่นิติบุคคลก่อขึ้น
นอกจากการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจแทนตัวบุคคลธรรมดาเพื่อเป็นม่าน
ป้องกันความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น บางครั้งการประกอบธุรกิจเป็นไปด้วย
ความไม่สุจริตหรือผู้ประกอบธุรกิจมีเจตนาที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค การให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ยังคงหลบอยู่หลังม่านนิติบุคคลนั้น ต่อไปย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคได้ บทบัญญัติ
ดังกล่าวจึงวางหลักในเรื่องการเจาะม่านนิติบุคคลไว้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลมีการ
จัดตั้งหรือดาเนินการในลักษณะที่ไม่สุจริต หรือมีพฤติการณ์ที่ฉ้อฉลหลอกลวงผู้บริโภค หรือมีการ
ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของนิติบุคคลนั้นไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งและทรัพย์สิ นของนิติบุคคลนั้น
มีไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้ ศาลมีอานาจที่จะเรียกให้บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบทรัพย์สินนั้นเข้ามาเป็นจาเลยร่วมในคดี และพิพากษาให้รับผิดร่วมกับนิติบุคคลนั้ นได้ ดังนั้น
หากเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจโดยไม่สุจริตแล้ว กรรมการ
ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ด าเนิ น การก็ อ าจต้ อ งร่ ว มรั บ ผิ ด ช าระค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ เจ้ า หนี้ ที่ เป็ น
ผู้บริโภคด้วย

1.3 หลักกฎหมายต่างประเทศ
1.3.1 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นไม่มีบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในเรื่อง
ความรับผิดของกรรมการจากการกระทาโดยทุจริตก่อนการเข้าสู่ภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่มี
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หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ของกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ หุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท
(Companies Act of 2005) ซึ่งจะใช้กับการกระทาโดยทุจริตหรือมีการฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการ
จนเป็นเหตุให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกต้องได้รับความเสียหาย รวมถึงความรับผิดจากการกระทา
โดยประมาทเลินเล่อของกรรมการด้วย จึงขอกล่าวถึงเรื่องนี้ในรายละเอียดไปพร้อมกับความรับผิด
จากการดาเนินงานทั้งที่รู้หรือควรได้รู้ว่าบริษัทกาลังเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ในหัวข้อที่ 2.3.3
ของบทนี้ไปในคราวเดียวกัน
1.3.2 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษได้ยอมรับหลักกรรมการไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัท
อย่างไรก็ดี หากกรรมการผู้นั้ นได้ดาเนินงานของบริษัทโดยมีเจตนาทุจริตต่อเจ้าหนี้ของบริษัทแล้ว
พระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศอังกฤษ (Insolvency Act 1986) ให้กรรมการจะต้องรับผิด
ต่อเจ้าหนี้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่เจ้าหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทา
โดยทุจริตดังกล่าว
พระราชบั ญ ญั ติล้มละลายของประเทศอังกฤษ (Insolvency Act 1986) มาตรา
213 บัญญัติว่า ในกรณีที่บริษัทชาระบัญชี ในกระบวนการล้มละลายแล้วพบว่ามีการดาเนินกิจการ
ของบริษัทที่ผ่านมาโดยเจตนาที่จะฉ้อโกงหรือทุจริตต่อเจ้าหนี้ของบริษัทหรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่น
หรือดาเนินการอย่างใดเพื่อวัตถุประสงค์ในทางทุจริต เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อาจร้องขอต่อศาล
เพื่อให้มีคาสั่งให้ผู้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเข้าสู่
กองสินทรัพย์ของบริษัทตามที่ศาลเห็นสมควร
มีข้อสังเกตว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้จากัดเฉพาะกรรมการเท่านั้นที่จะต้องรับผิด
แต่รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่รู้เห็นการดาเนินการดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ ในคดี Re Gerald Cooper
(Chemicals) Ltd. (1978) ของประเทศอังกฤษ ศาลวินิจฉัยว่า การที่บริษัทรับช าระราคาสิน ค้า
ล่วงหน้าจากลูกค้าทั้งที่รู้อยู่ว่ าไม่สามารถส่งสินค้าได้ และใช้เงินค่าสินค้าที่ได้มาชาระคืนเงินกู้ให้แก่
เจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้ก็ทราบดีถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว เจ้าหนี้คนดังกล่าวก็ต้องรับผิดในฐานะเป็นผู้มี
ส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการดาเนินการโดยฉ้อโกงหรือทุจริตด้วย แม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อ งในการ
จัดการกิจการของบริษัทก็ตาม1
ปั ญ หาส าคั ญ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาก็ คื อ เจตนาฉ้ อ โกงหรื อ ทุ จ ริต (Intent to
Defraud) นั้นเป็นอย่างไร ในการพิจารณาถึงเจตนาดังกล่าวนั้นศาลของประเทศอังกฤษพิจารณาจาก
การกระทาที่มีเจตนาทุจริตโดยแท้จริง มิใช่แต่เพียงเป็นการกระทาที่ ไม่สมควรเท่านั้น2 ทั้งนี้ การจะ
พิจารณาว่าเป็ น เพียงการกระทาที่ไม่สมควรหรือจะถือว่าเป็นการกระทาโดยทุจริตนั้น มีปัญ หา
1

Roy Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, 4th edition (London : Sweet & Maxwell,2011),

2

Ibid., p.659.

p.659.
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สาคัญ ว่าจะพิ จารณาจากความรู้เห็ นของผู้ กระทานั้นเองหรือจากมาตรฐานความรู้สึ กนึกคิดของ
วิญญูชนผู้สุจริตที่อยู่ในฐานะอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ความเห็นส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นที่ตัว
บุคคลผู้กระทาเป็นสาคัญ โดยลาพังข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลนั้นเป็นกรรมการของบริษัทไม่อาจพิสูจน์ว่า
บุคคลนั้นได้รับรู้ถึงการกระทาอันเป็นการฉ้อโกงหรือทุจริตได้ อย่างไรก็ดี มีความเห็นบางส่วนเห็นว่า
การพิจารณาถึงเจตนาฉ้อโกงหรือทุจริต นอกจากพิจารณาจากความรับรู้ของบุคคลนั้นแล้ วควร
จะต้องพิจารณาถึงเหตุผลการตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทด้วย 3 จนกระทั่งในปี 2002
ศาลสูง (House of Lords) ในคดี Twinsectra Led. V Yardley วินิจฉัยว่า จะต้องพิจารณาจาก
มาตรฐานของวิญญูชนผู้สุจริตเป็นสาคัญ มิใช่ยึดถือจากความคิดเห็นหรือเจตนาของผู้กระทาเท่านั้น 4
ดังนั้น การกระทาที่เรียกว่าการหลับตาข้างหนึ่ง (Blind-eye) หากทาไปโดยรู้เห็นข้อเท็จจริงเช่นนั้นก็
อาจถือได้ว่าเป็นการกระทาที่ฉ้อโกงหรือไม่สุจริตได้เช่นกัน5
การใช้ บ ทบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด สื บ เนื่ อ งจากการกระท าอั น เป็ น การฉ้ อ โกงหรื อ
โดยทุจริตนั้น อาจจะมีเจ้าหนี้ผู้ถูกฉ้อโกงเพียงคนเดียวก็ได้ หรืออาจจะมีการกระทาอันเป็นการ
ฉ้อโกงเพียงครั้งเดียวก็ได้ แต่ข้อสาคัญอยู่ที่ว่าการฉ้อโกงเช่นนั้นจะต้องเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัทด้วย มิใช่ว่าการหลอกลวงเจ้าหนี้ ทุกกรณีจะถือเป็นการกระทาที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท ตัวอย่างเช่น การที่กรรมการของบริษัทที่ขายรถยนต์มือสองให้แก่ลูกค้าจงใจปกปิด คุณภาพ
หรืออายุการใช้งานของรถที่ขาย ถือเป็นการหลอกลวงลูกค้าในธุรกรรมการซื้อขายรถยนต์ แต่ไม่
น่ า จะถื อ เป็ น การด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ที่ เป็ น การฉ้ อ โกงภายใต้ เงื่ อ นไขความรั บ ผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศอังกฤษ6
ลั ก ษณะของความรั บ ผิ ด ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
โดยเจตนาที่จะฉ้อโกงหรือทุจริตต่อเจ้าหนี้ของบริษัทหรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่น หรือดาเนินการอย่าง
ใดเพื่อวัตถุป ระสงค์ในทางทุจ ริต ในทางอาญาผู้นั้ นอาจต้องรับ ผิด ต้องโทษจาคุกหรือโทษปรับ7
ส่ ว นในทางแพ่ งนั้ น เป็ น การชดใช้ เยี ย วยาค่ า เสี ย หายคื น ให้ แ ก่ ก องทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ทั้ ง นี้
การกาหนดค่าเสียหายไม่จาเป็นต้องอ้างอิงกับจานวนเงินที่บริษัทเป็นหนี้บุคคลภายนอกจากการ
กระทาของกรรมการนั้นก็ได้8 แต่ศาลไม่อาจกาหนดจานวนค่าเสียหายในเชิงลงโทษได้ 9 และหาก

3

David Milman and Chris Durrant, Corporate Insolvency: Law and Practice, (London : Sweet &
Maxwell,1999), p.227.
4 Roy Goode, supra note 1, p.659.
5 Roy Goode, supra note 1, p.660.
6 Roy Goode, supra note 1, p.662.
7 Companies Act 2006, s.993 Offence of Fraudulent Trading
8 Stephen Mayson, Derek French and Christopher Ryan, Company Law, (Oxford : Oxford Press,1999),
p.744.
9 Roy Goode, supra note 1, p.662.
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เป็นกรรมการของบริษัทจะต้องถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่อาจเป็นกรรมการได้อีกต่อไป10 ทั้งนี้ ลักษณะ
ความรับผิดในทางแพ่งนั้นโดยหลักแล้วจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 215 ของพระราชบัญญัติ
ล้มละลายของประเทศอังกฤษ (Insolvency Act 1986) ซึ่งเป็นอย่างเดียวกับกรณีที่กรรมการไม่ใช้
ความระมัด ระวังในการดาเนิ น กิจการในช่ว งเวลาที่ บ ริษั ท ใกล้ เข้าสู่ ภ าวะหนี้สิ น ล้ น พ้ น ตัว จึงขอ
กล่าวถึงความรับผิดในทางแพ่งในรายละเอียดไปพร้อมกับกรณีดังกล่าว ซึ่งจะได้อธิ บายไว้ในหัวข้อที่
2.3.4 ของบทนี้
1.3.3 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในเรื่องความรับผิดของกรรมการจากการกระทาโดยทุจริตก่อนการเข้าสู่ภาวะการมี
หนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตัว นั้ น กฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริกาไม่มีบ ทบัญ ญั ติที่ เป็น ลายลั กษณ์ อักษร
ที่ชัดเจนในเรื่องนี้ แต่มีหลักการทาให้บริษัทมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้น (Deepening
Insolvency Theory) ซึ่ ง จะใช้ กั บ การกระท าโดยทุ จ ริ ต หรื อ มี ก ารฝ่ า ฝื น หน้ า ที่ ข องกรรมการ
จนเป็นเหตุให้บริษัทต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นกรณีที่บริษัทก่อหนี้เพิ่มขึ้นทั้งที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารเล็งเห็นได้ว่าบริษัทไม่มีทางที่จะชาระหนี้นั้นได้โดยมีเจตนาที่จะฉ้อโกง และกรรมการต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท จึงขอกล่าวถึงเรื่องนี้ในรายละเอียดไปพร้อมกับความรับผิดจาก
การดาเนินงานทั้งที่รู้หรือควรได้รู้ว่าบริษัทกาลังเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ในหัวข้อที่ 2.3.5 ของบท
นี้ไปในคราวเดียวกัน

1.4 ข้อเสนอแนะ
คณะผู้วิจัยเห็นว่า บทบัญญัติตามกฎหมายไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับความรับผิดของกรรมการ
ที่กระทาโดยทุจริตฉ้อฉลเจ้าหนี้นั้น มีมาตรการทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองเจ้าหนี้ได้ด้วย
กลไกของกฎหมายลักษณะละเมิด และในกรณี ที่บริษัทต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ห รือบุคคลภายนอก
สืบเนื่องจากการกระทาโดยทุจริตฉ้อฉลของกรรมการ บริษัทหรือผู้ถือหุ้นก็อาจใช้กลไกตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 ฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนคืน
ให้แก่บริษัทได้ และอานาจของบริษัทเช่นว่านี้หากบริษัทเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วย่อมเป็น
อานาจของเจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ด้ว ย จึงไม่ มีค วามจาเป็ น ต้องแก้ไขเพิ่ มเติม บทบัญ ญั ติ ของ
กฎหมายเพื่อกาหนดความรับ ผิดทางแพ่ งของกรรมการบริษัทที่กระทาโดยทุจริตหรือฉ้อฉลและ
สร้างความเสียหายต่อเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก

10

Roy Goode, supra note 1, p.662.
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2. ความรับ ผิ ด จากการด าเนิ น กิ จการทั้ งที่ รู้ห รือ ควรได้ รู้ว่ าบริษั ท ก าลั งเข้ า สู่ภ าวะ
หนี้สินล้นพ้นตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Wrongful Trading)
2.1 สภาพปัญหา
(1) หากบริษัทดาเนินกิจการแล้วประสบปัญหาขาดทุนอย่างมาก แต่กรรมการผู้มีอานาจ
ไม่ ได้ ใส่ ใจที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาเพราะคิ ด เพี ย งว่ า ถึ ง อย่ า งไรกรรมการก็ ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด เป็ น ส่ ว นตั ว
จึงให้บริษัทไปเข้าทาสัญญาสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตเป็นพิเศษสาหรับบริษัทโดยใช้เครดิต แต่เมื่อได้รับมอบ
สินค้าแล้วกลับไม่สามารถนาออกวางจาหน่ายได้เพราะถูกเจ้าของพื้นที่เช่าขับไล่เ นื่องจากค้างชาระ
ค่าเช่า ทางผู้ขายก็ไม่สามารถรับคืนสินค้าได้เนื่องจากเป็นสินค้าที่สั่งผลิตและมีชื่อของบริษัทติดอยู่
บริษัทไม่มีทรัพย์สินใดที่ทางผู้ขายจะบังคับชาระหนี้ค่าสินค้าได้ ผู้ขายจะฟ้องเรียกร้องให้กรรมการ
ของบริษัทซึ่งทราบผลการดาเนินงานของบริษัทให้รับผิดได้หรือไม่
(2) บริษัทจ ากัดแห่ งหนึ่ งมีนายเอก นายโทและนายตรีเป็นผู้ ถือหุ้ น โดยมีนายจัตวาเป็ น
กรรมการผู้มีอานาจดาเนินงานของบริษัท แต่ในความเป็นจริงแล้วนายเอกเป็นผู้กาหนดทิศทางและ
นโยบายของบริษัทเป็ น หลักเพราะเป็นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ โดยนายจัตวานั้นจบการศึกษาระดั บชั้น
ประถมศึกษา เคยทางานเป็นคนขับรถให้นายเอกมานานจนได้รับความไว้วางใจ โดยมีหน้าที่ดาเนิน
กิจการของบริษัทตามความต้องการของนายเอกเท่านั้น นายเอกทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
มาโดยตลอดว่าอยู่ในภาวะที่ย่าแย่และผิดนัดชาระหนี้ต่อเจ้าหนี้การค้ามาแล้วหลายครั้ง แต่ทุกครั้ง
นายเอกก็จะนาเงินที่ไปกู้ยืมบุคคลอื่นมาชาระหนี้เพื่อยุติการฟ้องคดี ครั้งนี้นายเอกสั่งให้นายจัตวา
นาบริษัทเข้าทาสัญญากู้เงินจากธนาคารโดยนายจัตวาเข้าค้าประกันการชาระหนี้เป็นการส่วนตัว
ต่อมาบริษัทผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ ธนาคารจะฟ้องนายเอกให้ร่วมรับผิดกับบริ ษัทและนายจัตวาในหนี้
เงินกู้ดังกล่าวได้หรือไม่

2.2 หลักกฎหมายของประเทศไทย
ในการประกอบกิ จ การของบริษั ท จ ากั ด นั้ น หากบริษั ท ประสบปั ญ หาทางการเงิน แล้ ว
ย่อมเป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องบริหารจัดการให้สถานะทางการเงินของบริษัทฟื้นคืนกลับมา
แต่การบริหารจัดการของกรรมการนั้นเป็นการใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาตรา 1172 จึงกาหนดว่า กรรมการมีหน้าที่ต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที
เมื่อบริษัทขาดทุนลงถึงกึ่งหนึ่งของต้นทุน เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบผลประกอบการ
ขาดทุนดังกล่าว
อย่ า งไรก็ ดี การเรี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น ไม่ ใ ช่ เ งื่ อ นไขที่ ท าให้ เจ้ า หนี้ ไ ด้ รั บ
ความคุ้มครองแต่อย่างใด เพราะเจ้าหนี้ในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอกย่อมเป็นไปได้ยากที่จะมีโอกาส
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ได้รับทราบปัญหาทางการเงินของบริษัทด้วย หากบริษัทซึ่งอยู่ในภาวะเช่น นั้นได้ก่อหนี้หรือภาระ
ผูกพันขึ้นใหม่แล้วโดยไม่มีทางที่จะฟื้นตัวคืนกลับมาได้ ย่อมทาให้เจ้าหนี้อยู่ในฐานะที่ต้องเสียเปรียบ
เพราะไม่มีโอกาสได้รู้ถึงข้อมูลภายในดังกล่าวได้ ในขณะที่กรรมการของบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารกิจการ
และรู้ถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี กลับไม่ต้องรับความเสี่ยงใดๆ
กฎหมายของประเทศไทยนั้นไม่มีบทบัญ ญั ติในเรื่องความรับผิดของกรรมการต่อเจ้าหนี้
สืบ เนื่ องจากความล่าช้าในการเข้าสู่ กระบวนการล้มละลาย ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันไม่ได้
เปิดช่องให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้ตนเองเป็นบุคคลล้มละลายได้ และไม่มี บทบัญญัติของกฎหมายที่
จะให้ กรรมการต้องรับ ผิดเมื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดที่ก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่อ
เจ้าหนี้เมื่อบริษัทอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ ก รรมการกระท าหรื อ งดเว้ น การกระท าใดโดย ปราศจาก
ความระมัดระวังแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ถือเป็นเรื่องที่กรรมการกระทาผิดต่อหน้าที่
ของตน ก่อให้เกิดสิทธิแก่บริษัทในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการได้ และหากกรรมการหรือผู้
ถือหุ้นไม่ดาเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการ เจ้าหนี้ของบริษัทสามารถใช้สิทธิแทนบริษัท
ฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดต่อบริษัทได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169

2.3 หลักกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายสากล
2.3.1 แนวทางการร่ า งกฎหมายล้ ม ละลายของ UNCITRAL (UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law)
ตามแนวทางการร่ า งกฎหมายล้ ม ละลายของ UNCITRAL ได้ ก าหนดถึ ง กลไก
ความรั บ ผิ ด ของกรรมการในกรณี ที่ ไม่ ใช้ ค วามระมั ด ระวังทั้ งที่ รู้อยู่ ว่าบริษั ท ก าลั งจะเข้ าสู่ ภ าวะ
หนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตัว อย่ างเลี่ ย งไม่ได้ ไว้ในส่ วนที่ 4 โดยถือเป็ น หน้ าที่ ของกรรมการที่ จะต้องเริ่มต้ น
กระบวนการแก้ไขภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นหลั กด้วยกระบวนการที่เหมาะสม มิฉะนั้นจะต้องรับผิด
ทางแพ่งเป็ น การส่ วนตัวต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทและเจ้าหนี้ และในบางกรณีถือเป็น
ความรับผิดทางอาญาด้วย
ทั้งนี้ การดาเนินการที่เหมาะสมในขณะที่บริษัทมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จ จริงเป็น กรณี ไป ในภาวะดังกล่ าวกรรมการมีหน้าที่จะต้องจัดให้ มีการทาบัญ ชีที่ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็ น ปั จ จุ บั น ต้องแสวงหาข้อมูล ทางการเงินของบริษัท ที่ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจน
ต้องทราบถึงการติดตามทวงถามจากเจ้าหนี้ ให้ ช าระหนี้ จัดให้ มี การประชุมคณะกรรมการเพื่ อ
ติดตามสถานการณ์โดยบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการค้าและข้อโต้แย้งในที่
ประชุมโดยรายละเอียด รับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ พูดคุยปรึกษากับผู้สอบบัญชี พิจารณา
โครงสร้ า งธุ ร กิ จ เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ไปได้ ในการปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งหนี้ แ ละลดค่ า ใช้ จ่ า ย
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ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการโดยวางเป้าหมายไปที่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ลูกจ้าง คู่
ค้า ลู ก ค้า และผู้ ถือหุ้ น ด้ว ย โดยจะต้ องให้ น้ าหนัก ความส าคั ญ แก่เจ้าหนี้ เป็น หลั กเพื่ อ ลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่เจ้าหนี้ให้มากที่สุด ปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทและไม่กระทาการใดให้เกิด
การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญในธุรกิจหรือเข้าทาสัญญาที่ก่อให้เกิดการเสียประโยชน์แก่
เจ้าหนี้ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจาเป็นต้องลดทุน หรือจัดให้มีกรรมการอิสระเข้าร่วมใน
คณะกรรมการในจานวนที่เหมาะสม11
เพื่อสร้างมาตรฐานของขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ แนวทางการร่างกฎหมายของ
UNCITRAL ในข้อ 255 และข้อ 256 ได้ให้ข้อแนะนาเกี่ยวกับการกาหนดหน้าที่ของกรรมการเมื่อถึง
จุดของเวลาที่ใกล้เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าหนี้และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยดาเนินการอย่างเหมาะสมที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว และ
หากไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็จะต้องกระทาการเพื่อลดความเสียหายจากการเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
ให้มากที่สุด โดยกาหนดตัวอย่างของการดาเนินการที่เหมาะสมไว้ รวมถึงการเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายหรือการฟื้นฟูกิจการด้วยตนเองโดยสมัครใจ
ทั้งนี้ กลไกสาคัญที่ต้องพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในเรื่องดังกล่าว จาเป็นต้อง
พิจารณาเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี้
(1) จุ ด เริ่ ม ต้ น ของเวลาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด หน้ า ที่ ข องกรรมการ (Vicinity of
Insolvency)
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของเวลาที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ช่ ว งเวลาที่ บ ริ ษั ท ก าลั ง จะเข้ า สู่ ภ าวะ
หนี้สินล้นพ้นตัวนั้นเป็นเงื่อนไขสาคัญประการแรกเพื่อพิจารณาถึงการเริ่มต้นหน้าที่ของกรรมการใน
การจัดการภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของเวลาที่มีความเป็นไปได้มีอยู่ 4
ช่วงเวลา ได้แก่
(1.1) ช่วงเวลาที่ มีการยื่นคาขอให้ เริ่มต้นกระบวนการล้ มละลาย ซึ่งถือว่าเป็ น
ช่วงเวลาที่มีความชัดเจนแน่นอน อย่างไรก็ดี หากยึดถือช่วงเวลาดังกล่าวย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ใดในความเป็นจริง เพราะช่วงเวลาที่กรรมการมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังนี้ค่อนข้างสั้นมากและไม่สม
ประโยชน์ ต่อการสร้างกระบวนการเพื่อแก้ไขปั ญ หาภาวะหนี้สิ นล้ นพ้นตัวของบริษัทตั้งแต่ระยะ
เริ่มแรก12
(1.2) ช่วงเวลาที่บริษัทเริ่มเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวตามความเป็นจริงซึ่งอาจเกิด
ก่อนการยื่นคาขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายก็ได้ ซึ่งภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นอาจพิจารณาจากการ
ที่ บ ริ ษั ท ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ที่ ถึ ง ก าหนดได้ หรือ บริษั ท มี ห นี้ สิ น มากกว่า ทรัพ ย์ สิ น อย่ างไรก็ ดี
11

UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency Law Part Four: Directors’ Obligations in The Period
Approaching Insolvency, (New York : United Nations, 2005), p.10-12
12 Ibid., p.14.
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กฎหมายบางประเทศกาหนดหน้าที่ให้กรรมการต้องเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายภายในระยะเวลา
ที่กาหนดเมื่อบริษัทเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว จึงทาให้โอกาสที่กรรมการจะดาเนินการอย่าง
เหมาะสมและใช้ความระมัดระวังในการจัดการภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นค่อนข้างสั้น13
(1.3) ช่วงเวลาที่บริษัทใกล้ จะเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวเมื่อบริษัทเริ่มชาระหนี้
ที่ ถึงก าหนดไม่ ได้ เป็ น ประจ า ซึ่ งเป็ น ช่ว งเวลาที่ ถู ก น ามาใช้ เป็ น มาตรฐานในการก าหนดหน้ าที่
ในกฎหมายของหลายประเทศ อย่างไรก็ดี กฎหมายบางประเทศกาหนดหน้าที่ให้กรรมการต้อง
เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายภายในระยะเวลาที่กาหนดเมื่อบริษัทเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว
จึงทาให้โอกาสที่กรรมการจะดาเนินการอย่างเหมาะสมและใช้ความระมัดระวังในการจัดการภาวะ
หนี้สินล้นพ้นตัวนั้นค่อนข้างสั้น14
(1.4) ให้พิจารณาจากความรับรู้ของกรรมการเป็นหลัก ในกรณีที่กรรมการควรจะ
ได้รู้ว่าบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือใกล้ เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าสู่
กระบวนการล้มละลาย หรือ ควรจะได้รู้ว่าการดาเนินงานต่อไปก็มีแต่สร้างความเสียหายและไม่มี
โอกาสที่บริษัทจะหลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ หรือควรจะได้รู้ว่าการดาเนินกิจการ
ต่อไปย่อมมีแต่ก่อให้เกิดความเสียหาย การพิจารณาจากความรับรู้ของกรรมการในลักษณะเช่นนี้
อาจกล่าวได้ว่ามีความเป็นอัตวิสัยและยากต่อการกาหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนของการเกิดหน้าที่ของ
กรรมการ แต่โดยหลักแล้วกรรมการก็ควรจะอนุมานได้ไม่ยากว่าบริษัทอยู่ในภาวะที่ย่าแย่หากมีการ
เก็บ หลักฐานทางบัญ ชีอย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการถือว่าเป็นผู้ มีหน้าที่ต้องจัดให้
บริษัทดาเนิน การเก็บ รักษาสมุดบัญชีและงบการเงินให้ ถูกต้องและอยู่ในฐานะที่ถือว่าควรจะได้รู้
ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น อย่ างไรก็ ดี จุ ด เริ่ม ต้ น ของช่ ว งเวลาที่ พิ จ ารณาจากความรับ รู้ ข องกรรมการนี้
จาเป็ น ต้องพิจารณาบริบ ทอย่างอื่นประกอบด้วย ทั้งในเรื่องของสมุดบัญชีและฐานะทางการเงิน
กระแสเงินสด รายได้รายจ่ายและหนี้ สิน ตลอดจนความสามารถในการระดมทุนเพิ่มเติม ดังนั้น
ลาพังเพียงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทขาดสภาพคล่องเพียงชั่วขณะยังไม่อาจถือว่าบริษัทใกล้เข้าสู่ภาวะ
หนี้สินล้นพ้นตัวได้15
จากข้ อ พิ จ ารณาจุ ด เริ่ ม ต้ น ของเวลาดั งกล่ า ว แนวทางการร่ า งกฎหมายของ
UNCITRAL ได้ ให้ ข้อแนะน าว่าจุ ดเริ่มต้น ของเวลาที่ ก่อให้ เกิดหน้าที่ ของกรรมการที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวังเมื่อใกล้เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ควรพิจารณาจากเวลาที่กรรมการผู้นั้นรู้หรือควรจะได้
รู้ว่าบริษัทใกล้เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวได้16

13

Ibid., p.14.
Ibid., p.15.
15 Ibid., p.15.
16 Ibid., p.16.
14

Final Report 502
บทที่ 18 ความรับผิดของกรรมการจากการบริหารงานบริษัท
ก่อนการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

(2) ใครคือกรรมการหรือผู้มีหน้าที่
ในทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การบริ ษั ท หรือ องค์ ก รธุร กิ จ นั้ น ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรื อ มี อ านาจบริ ห ารจั ด การอย่ างเป็ น ทางการ กั บ ผู้ ที่ มี อ านาจในการบริ ห ารจั ด การ
ตามความเป็นจริง (de facto director หรือ shadow director) แต่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
อย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงผู้ได้รับมอบอานาจจัดการจากกรรมการและใช้อานาจนั้นอย่างผู้บริหาร
คนหนึ่งด้วย
การกาหนดความรับผิดของกรรมการในกรณีที่ไม่ใช้ความระมัดระวังเมื่อบริษัทใกล้
เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนี้ ไม่ควรพิจารณาถึงแต่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น
แต่ควรจะต้องพิจารณาถึงผู้มีอานาจในการบริหารจัดการที่แท้จริงด้วย เพราะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มิฉะนั้นแล้วย่อมเป็นทางให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงความรับผิดโดยการตั้งบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง ออกหน้ า เป็ น กรรมการโดยไม่ มี อ านาจในการบริ ห ารจั ด การและตั ด สิ น ใจในธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้
ผู้มีอานาจจัดการตามความเป็นจริงนั้นมิใช่เพียงแค่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกิจการเท่านั้น แต่
อาจต้องพิจารณาอานาจหลายอย่างประกอบกัน เช่น อานาจในการลงนามสั่งจ่ายเช็ค การใช้ ชื่อ
ตาแหน่งกรรมการประกอบลายมือชื่อของตน อานาจในการตัดสินใจในธุรกิจหรือการเงินของกิจการ
บทบาทที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ เป็นต้น ตลอดจนความถี่ที่มีการกระทาหรือ
ใช้อานาจในลักษณะดังกล่าว
ดั ง นั้ น กรรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี ห น้ า ที่ ต ามเงื่ อ นไขของกฎหมายในเรื่ อ งนี้
ควรจะต้องกาหนดให้ ห มายความรวมถึงบุ คคลที่ มีอานาจในการตั ดสิ นใจเรื่องส าคัญ ของกิจการ
รวมถึงมีอานาจในการกาหนดนโยบายหรือแผนกิจการหรือธุรกิจ แผนงบประมาณ หรื อนโยบายการ
จัดการความเสี่ยง อานาจในการตรวจสอบผลการดาเนินงานของกิจการ กากับดูแลการใช้จ่ายหลัก
ของกิ จ การ กากั บ ดู แลแนวปฏิ บั ติด้ านบรรษั ท ภิ บ าล อ านาจในการเลื อ ก แต่ งตั้ง หรือ ให้ ก าร
สนับสนุนการดาเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัท จัดการด้านการแสวงหาเงินทุนสนับสนุน
กิจ การ ดูแลเรื่องผลประโยชน์ ของบริษั ท ควบคุมการจัดการด้านบัญ ชีและการเงินให้ ส มบูรณ์
ถูกต้อง และเป็นผู้ชี้แจงผลการดาเนินงานของกิจการ17
จากข้ อ พิ จ ารณาดั ง กล่ า ว แนวทางการร่ า งกฎหมายของ UNCITRAL ได้ ใ ห้
ข้อแนะนาว่า การกาหนดตัวบุคคลผู้มีหน้าที่ใช้ความระมัดระวั งในการจัดการเมื่อบริษัทใกล้เข้าสู่
ภาวะหนี้ สิ น ล้ น พ้น ตัว ควรหมายความถึงกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและบุคคลอื่นที่ใช้อานาจ
ในการควบคุมและจัดการกิจการอย่างกรรมการในความเป็นจริง18
17
18

Ibid., p.17.
Ibid., p.18.
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(3) ขอบเขตความรับ ผิ ด ของกรรมการ – แนวทางพิ จารณาความรั บ รู้ข อง
กรรมการ
โดยหลักแล้ ว ความรับผิดของกรรมการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อกรรมการไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ของตนและก่อให้เกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น ซึ่งได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วว่า
จุดเริ่มต้นของหน้าที่ของกรรมการควรจะกาหนดจากความรับรู้ของกรรมการ จึงต้องพิจารณาว่า
เมื่อใดจะถือว่ากรรมการรู้หรือควรจะได้รู้ว่าบริษัทกาลังจะเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นเรื่องอัตวิสัยและยากต่อการกาหนด
แนวทางที่เป็นไปได้ในการพิจารณาปัญหาข้อนี้มีอยู่หลายแนวทาง
(3.1) การพิจารณาถึงระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ของบุคคลนั้นเองว่า
ควรจะรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวได้หรือไม่ ทั้งนี้ มาตรฐานของระดับความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ที่ใช้เป็นเครื่องชี้วัดความเป็นไปได้ดังกล่าว จะต้องไม่ต่ากว่าระดับ ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งนั้นควรจะ
มีอยู่ด้วย19
(3.2) การพิ จ ารณาจากข้ อ เท็ จ จริงซึ่ งมี เหตุ ผ ลเพี ย งพอที่ ก รรมการผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถปกติทั่วไปได้เห็นข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจะต้องสงสัยได้ทันทีว่าบริษัทเข้าสู่ภาวะหนี้สิน
ล้นพ้นตัวหรือใกล้จะเข้าสู่ภาวะดังกล่าวแล้ว20
(3.3) กฎหมายบางประเทศกาหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้นให้ถือว่าการกระทาของ
กรรมการเป็นการกระทาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์เรื่องการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business
Judgment Rule) ทั้งนี้ กรรมการเพียงต้องพิสูจน์เพียงว่าตนเองได้กระทาการตามเงื่อนไขที่จะได้รับ
ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นแล้ว เช่น การรับฟังหรือศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
เป็นต้น21
(3.4) กฎหมายของบางประเทศพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาและ
ผลที่เกิดขึ้น กล่าวคือ พิจารณาว่าการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมนั้นส่งผลก่อให้เกิดหนี้หรือทาให้
บริษัทต้องเข้าสู่ภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ แนวทางเช่นนี้จะต้องพิจารณาจากมาตรฐานของ
กรรมการที่มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอด้วยว่ากรรมการนั้นได้บริหารจัดการ
ไม่เหมาะสมหรือไม่22
(4) ขอบเขตความรับผิดของกรรมการ – การกาหนดความรับผิดของกรรมการ
กับการมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทา

19

Ibid., p.18.
Ibid., p.18.
21 Ibid., p.19.
22 Ibid., p.19.
20
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เมื่อกรรมการฝ่ าฝืนหน้าที่ของตนแล้ วก่ อให้ เกิดความเสี ยหาย กรรมการย่อมมี
ความรับผิด ทั้งนี้ แนวทางในการกาหนดความรับผิดของกรรมการนั้นอาจเป็นไปได้หลายแนวทาง
ดังนี้
(4.1) แนวทางกาหนดความรับผิดที่ได้สัดส่วนกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของกรรมการ
แต่ละคน กล่าวคือ จะต้องพิจารณาถึงความมีส่วนเกี่ยวข้องของกรรมการแต่ละคนในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยต้องคานึงถึงพฤติการณ์โดยรวมทั้งหมด ตลอดจนต้องพิจารณาถึงอานาจ
หน้าที่และการตัดสินใจตามที่กาหนดเงื่อนไขไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทด้วย
ไม่ควรกาหนดให้กรรมการต้องรับผิดจากลาพังข้อเท็จจริงเพียงการดารงตาแหน่งกรรมการเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น กรรมการอิสระซึ่งไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทและไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอาจจะไม่มี
โอกาสเข้าถึงข้อมูลเหมือนอย่างกรรมการคนอื่นที่เป็นบุคคลภายในองค์กร (Inside Director) ก็ได้
ในกรณี เช่น นี้การกาหนดความรับผิดของกรรมการอิสระกับกรรมการคนอื่นก็ควรจะแตกต่างกัน
เป็นต้น23
(4.2) แนวทางก าหนดความรั บ ผิ ด ให้ ก รรมการทุ ก คนร่ ว มกั น หรื อ แทนกั น ใน
การรับผิดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ของตน ถึงแม้ว่ากรรมการบางคนจะไม่มีส่วนร่วมในการผิดหน้าที่ด้วย
ก็ตาม อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ากรรมการทุกคนจะต้ องรับผิดร่วมกันในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอย่าง
ลู กหนี้ ร่ว ม แต่ กฎหมายของบางประเทศก็เปิ ดช่องให้ ศาลใช้ดุ ล พินิ จในการกาหนดความรับผิ ด
ระหว่างบุคคลผู้เป็นกรรมการด้วยกันเองว่าใครจะต้องรับผิดเป็นสัดส่วนอย่างไรได้ บางประเทศ
กาหนดเงื่อนไขให้กรรมการต้องรับผิดร่วมกันต่อเมื่อกรรมการเหล่านั้นร่วมกันกระทาการโดยทุจริต
หรือขัดต่อหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต บางประเทศกาหนดเงื่อนไขให้กรรมการต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
บริษัทโดยจานวนค่าเสียหายไม่จาเป็นต้องได้สัดส่วนกับความผิดของกรรมการก็ได้

(5) ขอบเขตความรับผิดของกรรมการ - ข้อต่อสูข้ องกรรมการ
ในการกาหนดความรับผิดของกรรมการสืบเนื่องจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้น
บางประเทศได้กาหนดแนวทางที่กรรมการอาจหยิบยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิด
ของตนได้แม้ว่าจะกระทาการผิดหน้าที่ในช่วงเวลาใกล้ชิดกับภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของบริษัท
โดยแนวทางที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันได้แก่
(5.1) หลั กการตัดสิ นใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) ซึ่งเป็น ข้อต่ อสู้
ที่แสดงให้เห็นว่ากรรมการนั้น ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีเหตุผลเหมาะสมทางธุรกิจ โดยการรับฟัง

23

Ibid., p.20.
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ข้อมูลที่เพียงพอก่อนการตัดสินใจแล้ว ซึ่งจะทาให้กรรมการได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของ
กฎหมายและไม่ต้องรับผิดจากการกระทาของตนได้24
(5.2) แนวทางกาหนดข้อ สั น นิ ษ ฐานว่า หากมีข้ อสงสั ย ในการดาเนิ น งานของ
กรรมการ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการดาเนินการของกรรมการเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้25
(5.3) แนวทางที่ให้กรรมการพิสูจน์ว่ากรรมการได้ดาเนินการอย่างเหมาะสมโดยมี
เจตนาที่จะลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเจ้าหนี้ของบริษัทเมื่อจะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
โดยแนวทางนี้กาหนดให้กรรมการมีภาระการพิสูจน์เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล
ทางการเงิน และคาแนะน าของผู้ มีวิชาชีพที่เชื่อถือได้ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจจะส่งผล
เสียหายก็ตาม26
(5.4) แนวทางที่ให้กรรมการกระทาการบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความรับผิด
จากการกระทาหรือการตัดสินใจนั้น เช่น การขอให้บันทึกความเห็นโต้แย้งของตนลงไว้ในรายงาน
การประชุม การส่งบันทึกโต้แย้งการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่กรรมการผู้นั้น
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ต้องทาบันทึกโต้แย้งมติที่ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาที่กาหนด
เป็นต้น27
จากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่า ข้อเท็จจริงที่ว่ ากรรมการนั้นไม่รู้เรื่อง
หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกิจการมิใช่ข้ออ้างที่จะทาให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดได้
และการลาออกจากการเป็น กรรมการในช่วงเวลาที่บริษัทใกล้เข้าสู่ สถานะหนี้สินล้นพ้นตัวก็ไม่ได้
คุ้มกันให้พ้นจากความรับผิดแต่อย่างใด
(6) ขอบเขตความรับผิดของกรรมการ – ลักษณะความรับผิด
ลักษณะความรับ ผิ ดของกรรมการสื บเนื่องจากการฝ่ าฝื นหน้ าที่ของตนนั้นมี อยู่
หลากหลายรู ป แบบ ซึ่ ง โดยหลั ก แล้ ว จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ เรื่ อ งการชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ กั น ตาม
ความเสียหายที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการฝ่าฝืนหน้าที่ โดยไม่มีเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
เชิงลงโทษแต่อย่างใด และบางประเทศกาหนดให้กรรมการผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ
หรือผู้มีอานาจจัดการในบริษัทอีกต่อไป
(6.1) วิธีการชดใช้เยียวยาความเสียหายนั้น อาจรวมถึงความเสียหายของเจ้าหนี้
รายบุคคล ลูกจ้าง และบริษัทด้วย หากความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทาหรืองดเว้น
24

Ibid., p.21.
Ibid., p.21.
26 Ibid., p.21.
27 Ibid., p.21.
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การกระท าตามหน้ าที่ของกรรมการ นอกจากนี้ ความรับผิ ดของกรรมการในการชดใช้เยียวยา
ความเสียหายอาจรวมไปถึงการกระทาที่ทาให้สินทรัพย์ของบริษัทลดน้อยถอยลงด้วย28
ทั้งนี้ ในการกาหนดค่าเสี ยหายนั้ น กฎหมายอาจกาหนดให้ ศาลเป็นผู้ มีอานาจ
พิจารณาโดยคานึงถึงความเสียหายและพฤติการณ์ในการกระทาของกรรมการที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
บางประเทศก าหนดให้ พิ จ ารณาจากมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในช่ ว งเวลาที่ มี ก ารหยุ ด
ประกอบการในความเป็นจริงเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ควรจะหยุดประกอบการว่ามีสินทรัพย์ลดลง
เพียงใด บางประเทศพิจารณาจากสถานะของบริษัทและโอกาสในการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้
หากไม่มีการฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการ และกฎหมายของบางประเทศซึ่งกาหนดหน้าที่ให้กรรมการ
จะต้องให้บริษัทเริ่มเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือกาหนดหน้าที่ให้ต้อ งเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อมี
ผลประกอบการขาดทุน หากกรรมการไม่ดาเนินการดังกล่าวก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย29
การชดใช้เยียวยาค่าเสียหายนั้นยังมีปัญหาสาคัญ ที่ต้องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งว่า
กรรมการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ใคร หากกาหนดให้ชดใช้แก่บริษัทโดยตรง ค่าเสียหายย่อม
ถูกนารวมเข้ากับกองทรัพย์สิ นของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากกว่าเจ้าหนี้เพียงรายใด
รายหนึ่ง ทั้งนี้ กฎหมายของบางประเทศที่อนุญาตให้มีการนากิจการของบริษัทมาเป็นหลักประกันได้
ก็กาหนดต่ อไปด้ ว ยว่า ในกรณี ที่ มี การชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ แก่ บ ริษั ท ให้ ถือ ว่ าค่ าเสี ยหายนั้ น เป็ น
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทุกคนและไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักประกัน เพราะถือว่าความเสียหายจะเกิดขึ้น
ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเริ่ ม ต้ น เข้ าสู่ ก ระบวนการล้ ม ละลายแล้ ว มิ ใช่ ค่ าเสี ย หายที่ ได้ ม าสื บ เนื่ อ งจากการ
ประกอบกิ จ การแต่ อ ย่ า งใด นอกเหนื อ จากการชดใช้ เยี ย วยาความเสี ย หายให้ แ ก่ บ ริ ษั ท แล้ ว
กฎหมายบางประเทศกาหนดให้มีการชดใช้ความเสียหายให้แก่เจ้าหนี้ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง30
(6.2) นอกเหนือจากมาตรการชดใช้เยียวยาความเสียหายแล้ว อาจกาหนดให้หนี้
ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องชาระให้แก่กรรมการนั้นอยู่ในฐานะด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่นของบริษัท หรือกาหนดให้
กรรมการมี ห น้ าที่ ต้ อ งอธิบ ายถึ งเหตุ ผ ลของการได้ ท รัพ ย์ สิ น บางอย่ างมาจากบริษั ท หรือ ชี้ แ จง
ถึงผลประโยชน์ที่ได้มาจากการฝ่าฝืนหน้าที่ของตน31
(6.3) การกาหนดให้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก ซึ่งถือ
เป็นมาตรการในเชิงการป้องกันมิให้ผู้นั้นเข้ามาเป็นกรรมการหรือมีอานาจบริหารจัดการในบริษัทเดิม
หรือบริษัทอื่น ทั้งนี้ มีปัจจัยสาคัญ 2 เรื่องที่ต้องพิจารณาในการกาหนดลักษณะความรับผิดดังกล่าว
เรื่ อ งแรกคื อ เหตุ ใ นการขาดคุ ณ สมบั ติ จะถื อ ว่ า กรรมการที่ ฝ่ า ฝื น หน้ า ที่ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง
ในช่วงเวลาที่บริษัทใกล้เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ว่าจะเป็นการกระทาในลักษณะใดก็ถือว่าขาด
28

Ibid., p.22.
Ibid., p.22.
30 Ibid., p.23.
31 Ibid., p.23.
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คุณสมบัติ หรือจะกาหนดเฉพาะการกระทาบางอย่างเท่านั้น และเรื่องที่สองคือระยะเวลาในการ
ขาดคุณสมบัต32ิ
จากข้ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งขอบเขตความรั บ ผิ ด ของกรรมการใน (3) – (6) ข้ า งต้ น
แนวทางการร่ า งกฎหมายของ UNCITRAL ได้ ใ ห้ ข้ อ แนะน าว่ า ในการร่ า งกฎหมายส่ ว นนี้ ค วร
กาหนดให้ผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ได้รับความเสียหายจากการฝ่าฝืนหน้าที่ใช้ความ
ระมัดระวังในการจัดการเมื่อบริษัทใกล้เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว 33 โดยความเสียหายที่จะต้องรับ
ผิ ดต่ อเจ้ าหนี้ นั้ น จ ากั ดเพี ย งเท่ าที่ เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากการฝ่ าฝื น หน้ าที่ 34 ทั้ งนี้ กฎหมายควรจะ
กาหนดถึงองค์ประกอบที่จาเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการฝ่าฝืนหน้าที่ และส่งผลให้เจ้าหนี้ได้รับ
ความเสียหายจากการฝ่าฝืนหน้าที่นั้น ตลอดจนกาหนดภาระการพิสูจ น์และข้อต่อสู้โต้แย้ง ซึ่งอาจ
รวมถึงข้อต่อสู้ที่ว่าบุคคลนั้นได้ดาเนินการอย่างเหมาะสมตามแนวทางที่กฎหมายกาหนดแล้ว35
(7) กลไกการบังคับชดใช้เยียวยา
ในการดาเนินคดีหรือฟ้องบังคับให้กรรมการรับผิดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ที่จะต้องใช้
ความระมัดระวังในการดาเนิน กิจการของบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทใกล้ จะต้องเข้าสู่ ภาวะหนี้สิ น
ล้นพ้นตัวอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้นี้ มีปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องบุคคลผู้มีอานาจ
ดาเนินคดีกับกรรมการ และเรื่องค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
(7.1) บุ ค คลผู้ มี อ านาจด าเนิ น คดี กั บ กรรมการ ในหลายประเทศก าหนดให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งตรวจสอบจากการกระทาของกรรมการเป็นผู้มีอานาจในการดาเนินคดี
กับกรรมการเพื่อเรียกให้ชดใช้เยียวยาความเสียหายให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
แต่ก็มีกฎหมายของบางประเทศกาหนดให้ อานาจแก่พนักงานอั ยการ หรือให้ ศาลใช้อานาจโดย
พลการเพื่อไต่สวนเรื่องดังกล่าวเองได้ ถึงแม้ว่ากลไกของกฎหมายในเรื่องนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของเจ้าหนี้ แต่กฎหมายส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อนุญาตให้เจ้าหนี้เป็นผู้เริ่มต้นคดีด้วยตนเองเว้นแต่ผู้ถือหุ้น
หรือเจ้ าพนั กงานพิ ทักษ์ ทรั พย์ จ ะไม่ดาเนิ นคดี เจ้าหนี้จึงจะใช้สิ ทธิเรียกร้องแทนได้เพื่ อเรียกให้
กรรมการชดใช้ความเสียหายเพื่อนาเข้าสู่กองทรัพย์สินของกิจการ ในกรณีเช่นนี้กฎหมายของบาง
ประเทศกาหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมเจ้าหนี้36
อย่างไรก็ดี หากกฎหมายอนุญาตให้ เจ้าหนี้ใช้สิ ทธิในนามส่ว นตั วด้วยตนเองได้
ในบางกรณี ตั ว อย่ า งเช่ น การกระท าของกรรมการก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ เจ้ าหนี้ ร ายนั้ น
เป็ นการเฉพาะ ก็ต้องพิจารณาถึงมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับกองทรัพย์สินของ
32

Ibid., p.23.
Ibid., p.24 (Recommendation 259)
34 Ibid., p.24 (Recommendation 260)
35 Ibid., p.24 (Recommendation 261)
36 Ibid., p.25.
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ลู กหนี้ ด้วย เช่น อาจกาหนดเงื่อนไขให้ ต้องขอความยิน ยอมจากเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ ทรัพย์ก่อ น
เพื่อให้โอกาสแก่เจ้าหนี้รายอื่นได้รับทราบหรือหามาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ และในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิเสธการให้ความยินยอม ก็อาจให้
เจ้าหนี้นั้นขออนุญาตจากศาลในการฟ้องคดี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินคดีของเจ้าหนี้เป็นไป
โดยสุจริตกฎหมายอาจกาหนดให้เจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีด้วยตนเอง หรือ
กาหนดให้เจ้าหนี้ต้องชดใช้หรือถูกลงโทษหากมีการใช้สิทธิอย่างไม่สุจริต37
(7.2) ค่ าใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น คดี เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาอี ก เรื่อ งหนึ่ ง
โดยเฉพาะในกรณี ที่มีการดาเนิน คดีแล้วศาลมีคาพิพากษาให้แพ้คดี นาไปสู่คาถามว่าใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ถึงแม้ว่าบริษัทมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชาระเป็นค่าใช้จ่ายได้
แต่ เจ้ าหนี้ ห รื อ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ ก็ไม่ ต้ อ งการให้ มี ก ารใช้ จ่ายจากกองทรัพ ย์สิ น ดั งกล่ าว
เพื่อดาเนินคดีเว้นแต่มีโอกาสที่จะชนะคดีอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ในความเป็นจริงแล้วโอกาสที่บริษัท
ทีเ่ ข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วจะมีทรัพย์สินเหลือเพียงพอที่จะดาเนินคดีนั้นก็เป็นไปได้ยากเต็มที
ทาให้ไม่มีการดาเนินคดีกับกรรมการแม้ว่าจะมีโอกาสชนะคดีได้ก็ตาม38
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีกลไกทางกฎหมายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
เช่น การอนุญาตให้โอนขายสิทธิเรียกร้องในลักษณะเช่นนี้แก่บุคคลภายนอกโดยให้ ผลประโยชน์
(ลักษณะเดียวกับการขายต่ากว่ามูลหนี้) หรือหากมีการดาเนินคดีโดยเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่ง ให้เจ้าหนี้
มีสิ ทธิเรียกค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นคดีจากเงินค่าเสียหายที่อาจได้จากการชนะคดีก่อนเจ้าหนี้อื่น
อย่างไรก็ดี กฎหมายอาจเพิ่มมาตรการในการเจรจาระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้แทนเจ้าหนี้
กับ กรรมการ เพื่ อให้ มีการชดใช้ค่าเสี ยหายกัน โดยไม่ต้องมีการดาเนิน คดีเพื่ อประหยัดค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ก็ได้39
จากข้ อ พิ จ ารณาเรื่อ งกลไกการบั งคั บ ชดใช้ เยี ย วยาดั งกล่ า ว แนวทางการร่า ง
กฎหมายของ UNCITRAL ได้ให้ข้อแนะนาว่าในการร่างกฎหมายส่วนนี้ ควรกาหนดเงื่อนไขการชดใช้
เยี ยวยาจากการฝ่ าฝื น หน้ าที่ให้ รวมถึง การชดใช้ความเสียหายเต็มจานวนเข้าสู่ กองทรัพย์สิ นของ
บริษัท40 และสิทธิในการดาเนินคดีเป็นของกองทรัพย์สินของบริษัทลูกหนี้ โดยผู้มีอานาจในการ
ดาเนินคดีแทนได้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ทั้งนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจทาความตกลง
กับเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสี ยอื่นให้สิทธิดาเนินคดีแทนภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันก็ได้ และในกรณีที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ใช้สิทธิในการดาเนินคดี เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียอาจขออนุญาตจาก

37

Ibid., p.26.
Ibid., p.27.
39 Ibid., p.27.
40 Ibid., p.24 (Recommendation 262)
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ศาลในการด าเนิ น คดี ก็ ได้ 41 โดยค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น คดี ให้ ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การ
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างอื่นที่กฎหมายอาจกาหนดเพิ่มเติมเพื่อ
สร้ างทางเลื อกในการจั ด หาค่ าใช้ จ่าย 42 และกฎหมายอาจกาหนดเงื่อ นไขเกี่ ย วกับ การเยีย วยา
ความเสียหายด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสียหายก็ได้43
2.3.2 หลั ก เกณฑ์ ข องธนาคารโลกเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการ
ล้ ม ล ะ ล าย แ ล ะระบ บ สิ ท ธิ ข อ งเจ้ าห นี้ ( The World Bank Principles for Effective
Insolvency and Creditor Rights Systems)
ธนาคารโลกได้วางกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ด้วยกระบวนการ
ที่ ไม่ เป็ น ท างก ารไว้ ใ น Part B. Risk Management and Corporate Workout ใน ข้ อ B2:
Director and Officer Accountability โดยมี ส าระส าคั ญ ว่ า ควรจะต้ อ งมี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
ความรับ ผิ ดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริห ารของบริษัทในการตัดสิ นใจดาเนินการแล้ว เกิดผล
เสี ย หายต่ อ เจ้ า หนี้ ทั้ ง ที่ บ ริ ษั ท มี ปั ญ หาทางการเงิ น หรื อ มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว เพื่ อ สนั บ สนุ น ความ
รับผิดชอบขององค์กรและการยอมรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจอย่างเหมาะสม อย่างน้อยที่สุดควร
จะต้องให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้จากการกระทาโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการจัดการ44
2.3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ในประเทศญี่ ปุ่ น นั้ น ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายก าหนดหน้ า ที่ ห รื อ ความรั บ ผิ ด
ของกรรมการในบริษัทที่อยู่ในภาวะใกล้จะมีหนี้สินล้นพ้นตัว ไว้เป็นการเฉพาะ และไม่มีการกาหนด
เงื่อนไขบังคับกรรมการจะต้องดาเนินการให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือการฟื้นฟูกิจการ45
อย่างไรก็ดี หลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องหุ้นส่วนบริษัทตามที่กาหนดไว้พระราชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท
ของประเทศญี่ ปุ่ น (Companies Act of 2005) ได้ ก าหนดเงื่ อ นไขหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ของ
กรรมการจากการบริหารกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา ดังนี้
พระราชบั ญ ญั ติ หุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท ของประเทศญี่ ปุ่ น (Companies Act of 2005)
ได้กาหนดหน้าที่ของกรรมการบริษัทไว้สืบเนื่องจากความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) เช่นเดียวกับ
หลักการสากล ทั้งในส่วนของหน้าที่ที่จะต้องกระทาการโดยซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งต่อบริษัท 46 และ
41

Ibid., p.24 (Recommendation 263)
Ibid., p.24 (Recommendations 264-265)
43 Ibid., p.24 (Recommendation 266)
44 The World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems (Revised Version
2005), p.13
45 Freshfields Bruckhaus Deringer, “A Guide for Directors of Subsidiary Companies in Japan”, Search on
12 January 2015, From http://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/Knowledge/A%20
guide%20for%20directors%20of%20subsidiary%20companies%20in%20Japan.pdf.
46 Japan Companies Act of 2005, s.355.
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ไม่กระทาการอันมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือเป็นการแข่งขันกับบริษัท 47 และหากพบข้อเท็จจริงจาก
การบริหารงานที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยยะสาคัญต่อบริษัท กรรมการก็มีหน้าที่ต้อง
รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สอบบัญชีทราบในทันที 48 และจะต้องรับผิดต่อบริษัท
หากมีการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารงานด้วยความประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 49
ทั้งนี้ ระดับความระมัดระวังที่กรรมการจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ใช้มาตรฐานอย่างเดียวกับที่
วิญ ญู ช นพึ งคาดหมายได้จ ากผู้ อยู่ ในฐานะอย่ างเดี ยวกั บ กรรมการ และระดั บ ความระมั ดระวั ง
เช่ น ว่ า นี้ จ ะสู ง ยิ่ ง ขึ้ น หากกรรมการผู้ นั้ น ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดยพิ จ ารณาจากทั ก ษะและความรู้
ความสามารถพิเศษ50
อย่างไรก็ดี หากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการนั้นได้กระทาโดยจงใจหรือประมาท
เลิ นเล่ออย่างร้ายแรงและก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรรมการคนนั้นต้องรับผิ ด
เป็นการส่วนตัวต่อบุคคลภายนอกด้วย 51 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ากรรมการผู้นั้นได้ใช้ความระมัดระวัง
อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ แล้ว52 ทั้งนี้ การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในเรื่องสาคัญเพื่อชักชวนให้
บุคคลลงชื่อซื้อหุ้น หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น หรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ในการชั ก จู ง ใจ การให้ ข้ อ มู ล งบการเงิ น หรือ รายงานเกี่ ย วกั บ ธุ รกิ จ ในส่ ว นที่ เป็ น
สาระสาคัญอันเป็นเท็จไม่ว่าเพื่อเหตุผลใด การจดทะเบียนด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการเผยแพร่
ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ ก็ถือว่าเป็นการกระทาที่กรรมการนั้นต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ผู้ได้รับความเสียหายด้วย53
หน้าที่ของกรรมการดังกล่าวนั้นไม่ได้คานึงว่าจะเป็นกรรมการที่มีอานาจกระทาการ
แทนหรื อ ไม่ ก็ ต าม ทั้ งนี้ เพราะกฎหมายก าหนดเงื่อ นไขว่า โดยหลั ก แล้ ว หากบริษั ท มี ก รรมการ
หลายคน กรรมการแต่ละคนมีอานาจกระทาการแทนบริษัทได้โดยลาพัง 54 แต่บริษัทอาจแต่งตั้ง
กรรมการเพียงบางคนให้มีอานาจกระทาการแทนได้ตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
แต่ทั้งนี้ ข้อจากัดอานาจของกรรมการดังกล่าวนั้นไม่อาจใช้อ้างยันต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ทราบถึง
ข้อจากัดเช่นว่านั้นได้55
จากหลักการของกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า เมื่อบริษัทใกล้เข้า
สู่ ภ าวะหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตัว หากกรรมการกระท าการให้ บ ริ ษั ท ลดเงิน สดหรือ สิ น ทรัพ ย์ข องบริษั ท
47

Japan Companies Act of 2005, s.356.
Japan Companies Act of 2005, s.357.
49 Japan Companies Act of 2005, s.423(1).
50 Freshfields Bruckhaus Deringer, supra note 45.
51 Japan Companies Act of 2005, s.429(1).
52 Japan Companies Act of 2005, s.429(2).
53 Japan Companies Act of 2005, s.429(2)(i).
54 Japan Companies Act of 2005, s.349(2).
55 Japan Companies Act of 2005, Section 349(5).
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โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรทางธุรกิจ และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก (เช่น ไม่
อาจเรียกให้บริษัทชาระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกาหนด) กรรมการของบริษัทก็ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หรือในกรณีที่กรรมการดาเนินงานให้บริษัทก่ อหนี้เพิ่มเติมโดยทราบดีว่าบริษัทไม่อาจชาระหนี้นั้นได้
เมื่อถึงกาหนด และบริษัทไม่สามารถชาระหนี้ได้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ กรรมการ
ผู้นั้นย่อมมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าหนี้ได้ตามหลักกฎหมายดังกล่าว56
มีข้อสังเกตว่าหลักการของกฎหมายนั้นไม่ได้บัญญั ติถึงแต่เฉพาะการกระทาโดย
จงใจเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการก่อให้เกิดความ
เสี ย หายด้ ว ย ซึ่ งหลั ก การของกฎหมายหุ้ น ส่ ว นบริษั ท นั้ น ก าหนดเงื่อ นไขในการพิ สู จ น์ ส าหรั บ
กรรมการที่จะต้องแสดงให้ เห็ น ว่าตนได้ใช้ความระมั ดระวังอย่างเหมาะสมเพี ยงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่เช่นนั้น
ทั้งนี้หากกรรมการได้กระทาการใดโดยฝ่าฝืนหน้าที่ของตนโดยจงใจเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรื อ บุ ค คลที่ ส าม หรื อ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ บริ ษั ท และเป็ น เหตุ ใ ห้ เกิ ด
ความเสียหายต่อบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องรับผิดจาคุกโดยต้องทางานใช้แรงงานด้วยมีกาหนดไม่เกิน
10 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เกิ น 10 ล้ า นเยน หรื อ ทั้ งจ าทั้ งปรั บ 57 และในกรณี ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด
บทบัญญัติกฎหมายอาญาดังกล่าวแล้ว บุคคลนั้นต้องขาดจากคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการ ผู้สอบบัญชี หรือผู้บริหารในบริษัท เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่พ้นโทษในคดีอาญาดังกล่าว
แล้ว58
ด้ ว ยเหตุ นี้ การกระท าของกรรมการที่ จ ะเป็ น เหตุ ให้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ทางอาญาและ
ขาดคุณ สมบั ติจากการเป็ น กรรมการได้นั้น จะต้องเป็นการกระทาที่เกิดจากการจงใจหรือทุ จริต
เท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทาที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อในการบริหารงานแต่อย่างใด
2.3.4 กฎหมายของประเทศอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษ มีการพัฒนาหลักกฎหมาย Wrongful Trading ซึ่งสัมพันธ์กับ
เรื่องการฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการที่ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อบริษัทใกล้เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
โดยบทบัญญัติในเรื่องนี้ได้รับการเสนอตามข้อแนะนาของ Sir Kenneth Cork ที่เห็นว่าการกระทา
ของกรรมการที่จะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในกระบวนการล้มละลายนั้นควรจะรวมถึงการกระทาที่ไม่ได้
ทุจริตหรือเจตนาฉ้อโกงเจ้าหนี้ แต่ทาให้เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหายจากการบริหารงานอย่างไร้

56

Freshfields Bruckhaus Deringer (2011). A Guide for Directors of Subsidiary Companies in Japan.
(August 2011) p.12 [Retrieved from http://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/Knowledge/A%20
guide%20for%20directors%20of%20subsidiary%20companies%20in%20Japan.pdf, Last Access on January 12,
2015]
57 Japan Companies Act of 2005, Section 960(1).
58 Japan Companies Act of 2005, Section 331(1), 335(1), 402(4).
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ความสามารถของกรรมการด้วย59 โดยเสนอมาตรฐานที่มีความเป็นรูปธรรมอ้างอิงกับมาตรฐานของ
วิญญูชนเป็นสาคัญ ด้วยการกาหนดให้บริษัทมีความรับผิดหากดาเนินกิจการไปแล้วก่อให้เกิดหนี้สิน
โดยไม่สามารถชาระหนี้ได้ และกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหนี้นั้นอาจต้องรับผิดเป็น
การส่วนตัวในหนี้นั้นด้วยหากรู้หรือควรได้รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว60
พระราชบั ญ ญั ติล้ มละลายของประเทศอังกฤษ (Insolvency Act 1986) มาตรา
214 ได้บั ญ ญัติถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายในเรื่องนี้ไว้ว่า ในกรณี ที่บริษัทช าระบัญ ชีแล้วปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า บริษัทเข้าสู่กระบวนการชาระบัญชีสืบเนื่องจากการมีหนี้สินล้นพ้น ตัว โดยก่อนเริ่มต้น
เข้าสู่ กระบวนการดังกล่ าวนั้ น ปรากฏว่าบุคคลผู้ เป็ นกรรมการได้ รู้ห รือควรจะได้รู้ว่าไม่มีห นทาง
ที่ บ ริ ษั ท จะห ลี ก เลี่ ย งการเข้ า สู่ ก ระบ วน การช าระบั ญ ชี จ ากภ าวะห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว ได้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งให้กรรมการของบริษัท ดังกล่าวต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายเข้าสู่กองสินทรัพย์ของบริษัทตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ ศาลอาจไม่มีคาสั่งให้
บุคคลผู้นั้นต้องรับผิดก็ได้หากผู้นั้นได้ดาเนินการทุกอย่างที่จาเป็น เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แก่เจ้าหนี้ให้น้อยที่สุด61
จากบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายดังกล่ าวจะเห็ นได้ว่า กลไกของกฎหมายประเทศ
อังกฤษในเรื่องนี้ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการกระทาหรือการดาเนินการใดๆของกรรมการ มิ ได้สนใจ
ว่าจะมีการบริห ารจัดการที่ผิ ดพลาดหรือไม่ แต่มุ่ง เน้นที่การไม่หามาตรการที่จาเป็นเพื่อปกป้อง
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น กับ เจ้ าหนี้เป็นหลัก 62 โดยกาหนดจุดเริ่มต้นของเวลาที่กรรมการเกิด
หน้ าที่ จ ะต้องหามาตรการปกป้ องเจ้าหนี้ ไว้ที่ การรับรู้ ข้อเท็จจริงของกรรมการที่ว่าบริษัทไม่อาจ
หลีกเลี่ยงภาวะการเข้าสู่การชาระบัญชีจากเหตุหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่ว่าจะเป็นการชาระบัญชีโดยสมัคร
ใจหรือเพราะถูกบังคับตามกฎหมายก็ตาม และแนวทางในการพิจารณาความรับผิดของกรรมการนั้น
ให้ถือว่ากรรมการที่ได้รู้หรือควรได้รู้ข้อเท็จจริงที่บริษัทจะเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวจะต้องรับผิด
ไว้ก่อน เว้นแต่จะพิสูจน์ข้อต่อสู้ตามกฎหมายได้ว่าตนได้ดาเนินการทุกอย่างที่ควรจะทาเพื่อลดความ
เสี ย หายที่ อาจเกิด ขึ้ น แก่ เจ้ าหนี้ แ ล้ ว ทั้ งนี้ ภาระการพิ สู จน์ ในเรื่อ งภาวะการมี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว
ความรับรู้หรือควรจะได้รู้ของกรรมการ และสถานะกรรมการของบุคคลนั้นอยู่ที่เจ้าพนักงานพิ ทักษ์
ทรัพย์ เมื่อพิสูจน์ได้แล้วกรรมการจึงจะมีภาระในการพิสูจน์ข้อต่อสู้ดังกล่าว63
ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงที่จะถือว่ากรรมการคนนั้นควรจะได้รู้หรือค้นหาข้อเท็จจริงให้ตน
ได้รู้นั้น การตัดสินใจที่กรรมการคนนั้นควรจะทา และขั้นตอนหรือวิธีการที่กรรมการคนนั้นควรจะ
59
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ดาเนินการ ให้พิจารณาจากมาตรฐานของวิญญูชนผู้ระมัดระวังซึ่งมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
อย่างเดียวกับที่กรรมการคนนั้นมี ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าระดับที่พึงคาดหวังได้จากบุคคลผู้อยู่ในหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างเดียวกับกรรมการคนนั้น64 ทั้งนี้ หน้าที่ปฏิบัติงานดังกล่าวของกรรมการที่ใช้พิจารณา
ระดับความรู้ทักษะและประสบการณ์นั้น รวมถึงหน้าที่ปฏิบัติงานที่ควรอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้นั้นสืบเนื่องจากการได้รับความไว้วางใจ แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังกล่าวก็ตาม65
นอกจากนี้ กฎหมายยังกาหนดความหมายของการชาระบัญชีสื บเนื่องจากภาวะ
หนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั วที่ จ ะก่อให้ เกิด ความรับผิ ด แก่กรรมการ โดยให้ พิ จารณาจากเวลาที่บ ริษัท เข้าสู่
กระบวนการชาระบัญชีว่าบริษัทมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้และความรับผิดอื่น ตลอดจน
ค่าใช้ จ่ ายในการช าระบั ญ ชี 66 ซึ่งเป็ น การใช้ ห ลั ก Balance Sheet Test โดยพิ จารณาจากงบดุ ล
เป็นสาคัญว่าบริษัทนั้นมีสินทรัพย์น้อยกว่าหนี้สินหรือไม่ 67 และกฎหมายกาหนดความหมายของ
กรรมการไว้ให้รวมถึงกรรมการเงา (Shadow Director) ด้วย68 บุคคลผู้มีหน้าที่ตามหลักกฎหมาย
ในเรื่ อ ง Wrongful Trading จึ งรวมถึงกรรมการทั้ งที่ บ ริห ารงานและไม่ บ ริ ห ารงาน และบุ ค คล
ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแต่มีอานาจในการบริหารจัดการบริษัทในความเป็นจริง เช่น
ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม รวมถึงบริษัทแม่ที่เข้ามาแทรกแซงการบริหารจัดการบริษัท ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของบริษัทให้พ้นจากภาวะหนี้สินนั้นหากไม่ใช้ความระมัดระวังในระดับอย่าง
ผู้มีวิชาชีพ สถาบันการเงินเจ้าหนี้ที่มีอานาจควบคุมการบริหารจัดการกิจการของลูกหนี้ ซึ่งเข้ามา
แทรกแซงการบริหารจัดการมากเกินสมควร69
มีข้อสังเกตว่าหลักกฎหมาย Wrongful Trading นี้ กาหนดความรับผิดเฉพาะตัว
บุคคลผู้เป็นกรรมการของบริษัทเท่านั้น แตกต่างจากกรณีของความรับผิดจากการกระทาโดยทุจริต
อันเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้ (Fraudulent Trading) ซึ่งกาหนดความรับผิด ของบุคคลภายนอกที่รู้เห็น
การทุจ ริ ตนั้ น ด้ว ย ทั้งนี้ เพราะหลั กกฎหมาย Wrongful Trading มี กลไกพื้ นฐานที่ พัฒ นามาจาก
หน้าที่ของกรรมการในการใช้ความระมัดระวังเพื่อดาเนินงานของบริษัท70 โดยมีจุดเริ่มต้นของเวลาที่
พิจารณาถึงความรับ ผิดของกรรมการอยู่ที่เวลาที่กรรมการคนนั้นรู้ห รือควรได้รู้ถึงภาวะที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงการชาระบัญชีสืบเนื่องจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวได้ และความรับผิดของกรรมการตาม
หลักกฎหมาย Wrongful Trading นี้ มุ่งหมายเฉพาะความรับผิดในทางแพ่งเท่านั้น71
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กลไกของหลักกฎหมายในเรือง Wrongful Trading มีความมุ่งหมายเพื่อปกป้อง
เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัททั้งที่เป็นเจ้าหนี้ในปัจจุบันและเจ้าหนี้ในอนาคต ในขณะที่หลักกฎหมาย
เรื่องความรับผิดจากการกระทาโดยทุจริตอันเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้ (Fraudulent Trading) มุ่งหมาย
ที่จะป้องกันการก่อให้เกิดหนี้ใหม่ทั้งที่ไม่สามารถชาระหนี้นั้นได้ หลัก Wrongful Trading จึงมีกลไก
แตกต่ า งจากหลั ก ความรั บ ผิ ด จากการกระท าโดยทุ จ ริ ต อั น เป็ น การฉ้ อ ฉลเจ้ า หนี้ กล่ า วคื อ
หากกรรมการดาเนินกิจการต่อไปโดยไม่ก่อให้เกิดหนี้เพิ่มเติมหรือไม่ทาให้สินทรัพย์ของบริษัทลดลง
ก็อาจไม่ต้องรับผิดตามหลัก Wrongful Trading ซึ่งสามารถทาได้ด้วยการก่อหนี้ใหม่เพื่อนาไปชาระ
หนี้เดิมถึงแม้จะรู้อยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะไม่อาจชาระหนี้นั้นได้ แต่กรรมการผู้นั้ นยังคงต้องรับผิดตาม
หลักความรับผิดจากการกระทาโดยทุจริตอันเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้(Fraudulent Trading)72
ในกรณีที่กรรมการไม่ใช้ความระมัดระวังเมื่อบริษัทใกล้เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
ตามที่อธิบายข้างต้น หรือกรรมการดาเนินการโดยฉ้อโกงหรือทุจริต (Fraudulent Trading) ตามที่
ได้กล่าวถึงในข้อ 1.3 เมื่อศาลเห็นว่ากรรมการได้กระทาผิดหน้าที่ดังกล่าวจริงแล้ว ศาลอาจมีคาสั่ง
ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเข้าสู่กองทรัพย์สินของบริษัท 73 และอาจมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้อาจมีคาสั่งให้เรียกชดใช้เอาจากเงินหรือหนี้ที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่กรรมการ
หรือจากทรัพย์สินหรือหลักประกันที่บริษัทได้มอบให้ไว้แก่กรรมการผู้นั้นหรือผู้แทนหรือผู้รับโอนสิทธิ
จากกรรมการที่มิได้รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่มีการบอกกล่าวการโอน74 ตลอดจน
อาจมีคาสั่งเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรเพื่อบังคับความรับผิดของกรรมการ75
นอกเหนื อ จากบทบั ญ ญั ติ ต ามกฎหมายล้ ม ละลายของประเทศอั ง กฤษแล้ ว
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการขาดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการบริ ษั ท ค.ศ.1986 (The Company
Directors Disqualification Act, 1986) ได้กาหนดเงื่อนไขที่บุคคลจะต้องขาดคุณ สมบัติ จากการ
เป็ น กรรมการของบริษั ท ไว้ห ลายประการ โดยมี ส่ วนที่เกี่ยวข้อ งในเรื่อ งนี้บั ญ ญั ติไว้ในมาตรา 6
กาหนดให้ ศ าลมีอ านาจสั่ งให้ บุ ค คลขาดจากคุ ณ สมบั ติการเป็ น กรรมการ หากปรากฏว่าบุ คคล
ดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทซึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวในเวลาใดเวลาหนึ่ง (ไม่ว่าภาวะหนี้สิ นล้นพ้นตัว
จะเกิดในขณะที่บุ คคลนั้ น เป็ น กรรมการหรือภายหลั งจากนั้น ก็ตาม) และปรากฏพฤติ การณ์ ว่า
กรรมการของบริษัทดังกล่าวประพฤติตนไม่เหมาะสมในการดาเนินกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะกระทา
โดยลาพังหรือร่วมกับบุคคลอื่นก็ตาม76 ทั้งนี้การพิจารณาถึงพฤติการณ์การกระทาของกรรมการนั้น
รวมถึงพฤติการณ์ของบุคคลดังกล่าวที่สัมพันธ์กับการเกิดหนี้สินล้นพ้นตัวของกรรมการนั้นด้วย 77
72
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ทั้งนี้ บุ คคลที่ ศ าลอาจมีค าสั่ งให้ ขาดคุ ณ สมบั ติได้นั้ น รวมถึ งบุ คคลผู้ เป็ น กรรมการเงา (Shadow
Director)78 และคาสั่งศาลที่กาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติจะต้องกาหนดระยะเวลาการขาดคุณสมบัติไว้
ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาการขาดคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี79
คาสั่งของศาลให้บุคคลขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลนั้น
ไม่อาจทาหน้ าที่เป็ นกรรมการของบริษัท ผู้จัดการทรัพย์สินของบริษัท หรือเข้าเกี่ยวข้องหรือมี
ส่วนร่วมอย่างใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการสนับสนุน การจัดตั้ง การบริหารจัดการบริษัท
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลเป็นกรณีพิเศษ โดยศาลอาจกาหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ และจะต้อง
ไม่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ เชี่ยวชาญในกระบวนการล้ มละลาย (Insolvency Practitioner)80 ทั้งนี้ เมื่อมี
คาสั่งให้ขาดคุณสมบัติแล้วหากมีการฝ่าฝืนไปทาหน้าที่ดังกล่าวอีกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลถือ
เป็นความผิดทางอาญา81 และต้องรับผิดร่วมกับบริษัทในหนี้ที่ก่อให้เกิดขึ้นระหว่างการทาหน้าที่โดย
ขาดคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว82
2.3.5 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
(1) หลักการทาให้บริษัทมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้น (Deepening
Insolvency Theory)
เนื่องจากระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น กรรมการจะต้องดาเนินงาน
โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ ดังนั้น การที่กรรมการกระทาการอย่างใดเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้ น หรือบริษัท แม้จ ะส่งผลให้ เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหนี้ของบริษัท ก็ถือว่าได้รับความ
คุ้มครองหากกระทาไปโดยสุจริตด้วยความซื่อสัตย์และใช้ความระมัดระวังแล้ว ดังนั้น ในกฎหมาย
ระดับ ประเทศรวมทั้งในกฎหมายล้มละลายจะไม่มีห ลักการเรื่องความรับผิดของกรรมการเมื่อ ได้
กระท าการเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ บริ ษั ท แม้ จ ะกระท าในขณะที่ รู้ อ ยู่ ว่ าบริ ษั ท จะเข้ า สู่
ภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัว
อย่ างไรก็ดี ในระดับมลรัฐ หลายรัฐ มีการใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ในการ
พัฒนากฎหมายละเมิด เพื่อขยายขอบเขตการใช้กฎหมายและเกิดเป็นทฤษฎีเรื่องการทาให้ภาวะ
หนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว รุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น (Deepening Insolvency Theory) โดยเป็ น การด าเนิ น คดี กั บ
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของบริษัท
เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไป และในบางกรณีเพื่อยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิ นออกจาก
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The Company Directors Disqualification Act 1986, Section 6(3C).
The Company Directors Disqualification Act 1986, Section 6(4).
80 The Company Directors Disqualification Act 1986, Section 1(1).
81 The Company Directors Disqualification Act 1986, Section 13.
82 The Company Directors Disqualification Act 1986, Section 15(1).
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บริ ษั ท 83 ส่ งผลก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ บุ ค คลภายนอกซึ่ งไม่ อ าจได้ รั บ ช าระหนี้ ทั้ ง หมดจาก
สินทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ของบริษัทได้
ทั้ งนี้ ทฤษฎี ก ฎหมายดั งกล่ าว เริ่ม ต้ น มาจากข้ อ วินิ จ ฉั ย ทางกฎหมาย (Dicta)
ของศาลในรัฐ นิ ว ยอร์ ก ในคดี In re Investor Funding Corporation of New York Securities
Litigation (Bloor v Dansker84) ซึ่งโจทก์เป็ นผู้ ดูแลทรัพย์สิ นของบริษัท (Bankruptcy Trustee)
กล่าวหาเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทว่ายักยอกเงินของบริษัทไปโดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และ
ยังให้บริษัทกู้เงินจานวนมากเพื่อปกปิดการกระทาของตนโดยใช้งบการเงินที่ลงข้อมูลเท็จ สุดท้าย
เจ้าหนี้ของบริษัทไม่ได้รับชาระหนี้จึงต้องหาทางเรียกคืนทรัพย์สินของบริษัทให้กลับไปสู่ฐานะเดิม
จึงมีการฟ้องคดีผู้บริหารของบริษัทโดยอ้างว่ารับรองข้อมูลงบการเงินอันเป็นเท็จ มิฉะนั้นเจ้าหนี้ไม่มี
ทางให้กู้ยืม ทางผู้ บริหารให้การต่อสู้โดยอ้างถึงทฤษฎีการมีส่วนผิดเท่ากัน (Doctrine of in pari
delicto) ทั้งนี้เพราะการที่ผู้บริหารกระทาเช่นนั้น ก็เพื่อเป็นการทาให้บริษัทสามารถดารงอยู่ต่อไปได้
ผู้ดูแลทรัพย์สินของบริษัทจึงไม่อาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้บริหารได้ ศาลวินิจฉัยว่ าการกระทา
ละเมิดโดยบุคคลภายในบริษัทนั้นไม่อาจกล่าวหาว่าเป็นการกระทาของบริษัทได้ เพราะการกระทา
ของบุ ค คลภายในด้ ว ยการยั ก ย้ า ยถ่ า ยเททรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท เป็ น การกระท าอั น เป็ น ปฏิ ปั ก ษ์
ต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการยืดเวลาให้บริษัทยังสามารถชาระหนี้ ได้นั้นไม่ได้ เกิดประโยชน์
ต่อบริษัทแต่อย่ างใด เพราะบริษัทเป็นเพี ยงบุคคลสมมติจึงไม่อาจถือว่าการกระทาที่ยืดเวลาให้
บริษัทยังชาระหนี้ได้และยังคงมีสถานะดารงอยู่ต่อไปได้นั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 85 หลังจากนั้น
3 ปี ในคดี Schacht v. Brown86 ของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ก็มีการพิจารณาคดีที่มีข้อเท็จจริงคล้ายกัน
และศาลวินิ จ ฉัย ว่า ข้อ ต่อสู้ ของผู้ บ ริห ารด้ ว ยทฤษฎี การมีส่ ว นผิ ดเท่ากั น (Doctrine of in pari
delicto) ไม่อาจรับฟังได้ หากการกระทาเพื่อยืดเวลาการดารงอยู่ของบริษัทนั้นเป็ นปฏิปักษ์ต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท87
ในช่ วงแรก การดาเนิ นคดี เพื่ อเรียกค่าเสี ยหายจากกรรมการหรือผู้ บ ริห ารของ
บริษัทตามแนวทางกฎหมายลักษณะละเมิดนี้ หลายมลรัฐยึดถือเป็นแนวทางในการพิจารณากาหนด
ความเสียหายที่กรรมการหรือผู้บริหารนั้นก่อให้เกิดขึ้น (Theory of Damages) กล่าวคือ จะต้องมี
การกระทาอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ซึ่งอาจเป็นการกระทาโดยทุจริตหรือการฝ่าฝืน
หน้ าที่อัน เกิดจากความไว้วางใจก็ได้ (Fiduciary Duty) แล้วจึงพิจารณาถึงความเสียหายจากการ
83

John Tully, “Plumbing The Depths of Corporate Litigation: Reforming The Deepening Insolvency
Theory,” University of Illinois Law Review, Vol.2013, No.5, p.2087 (2013).
84 523 F. Supp. 533 (S.D.N.Y. 1980)
85 David C. Thompson, “A Critique of “Deepening Insolvency,” New Bankruptcy Tort Theory,” Stanford
Journal of Law, Business, and Finance, Vol.12, No.2, p.537-538 (2007).
86 711 F.2d 1343 (7th Cir. 1983)
87 Eric Kim, “Still Solvent: The Third Circuit Continues to Support “Deepening Insolvency” as a Viable
Tort Claim in In re Lemington Home for the Aged,” Villanova Law Review, Vol.57 Issue 4, p.745 (2012).
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กระทาของกรรมการหรือผู้ บ ริห ารนั้น โดยเรื่องการทาให้ ส ถานะหนี้สิ นล้ นพ้นตัว ของบริษัทนั้ น
รุนแรงมากยิ่งขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณากาหนดค่าเสียหาย ดังนั้น ลาพังข้อเท็จจริงว่าการที่
กรรมการหรือผู้บริหารกระทาการเพื่อ ยืดเวลาให้บริษัทยังคงดารงต่อไปอย่างไม่เหมาะสมยังไม่เพียง
พอที่จะถือว่าเป็นการกระทาละเมิดที่กรรมการหรือผู้บริหารต้องรับผิด แต่ต้องมีข้อเท็จจริงที่แสดง
ว่าการกระทาของกรรมการนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์ของบริษัทด้วย
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดาเนินคดีกับกรรมการหรือผู้บริหารและเรียกค่าเสียหาย
จากพื้ น ฐานของทฤษฎี ดั งกล่ าวแล้ ว ในศาลของรั ฐ นิ ว ยอร์ค ในคดี Gouiran Holdings, Inc. v.
DeSantis, Prinzi, Springer, Keifer & Shall (In re Gouiran Holdings, Inc.88) เคยอนุญาตให้ มี
การฟ้ องเรีย กค่าเสี ย หายบนพื้ น ฐานอย่ างเดียวกัน จากนั กบั ญ ชี ที่จั ดเตรียมงบการเงิน ด้ว ยความ
ประมาทเลินเล่อส่งผลให้เกิดการก่อหนี้เพิ่มเติมโดยไม่สามารถชาระหนี้ได้89
ต่อมาในปี 2001 เป็นครั้งแรกที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับทฤษฎีเรื่องการ
ทาให้ ภ าวะหนี้สิ นล้ นพ้น ตัวรุน แรงยิ่งขึ้น (Deepening Insolvency Theory) ให้ เป็นเหตุแห่ งการ
ละเมิดอย่างหนึ่งและเรียกค่าเสียหายได้ (Separate Cause of Action) โดยศาลอุทธรณ์ภาค 3 ใน
คดี Official Committee of Unsecured Creditors v. Baldwin (In re Lemington Home for
the Aged90) ซึ่งพิจารณาคดีโดยใช้กฎหมายของรัฐเพนซิลวาเนีย ในคดีดังกล่าวกลุ่มเจ้าหนี้ไม่มี
หลั ก ประกั น ของบริ ษั ท ฟ้ องคดี แ ทนบริษั ท (Derivative Suit) โดยฟ้ อ งให้ ก รรมการบริษั ท รับ ผิ ด
สืบเนื่องจากการให้บริษัทออกหุ้นกู้เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปทั้งที่บริษัทไม่อยู่ในฐานะที่ จะชาระหนี้
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มเจ้าหนี้มีภาระการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเป็นผลร้ายแก่บริษัท กลุ่มเจ้าหนี้อ้างเหตุเรื่องการทาให้ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวของ
บริษัทมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น (Deepening Insolvency) ถึงแม้ว่าศาลในคดีนี้จะพิพากษายกฟ้อง
ก็ตาม แต่ก็ได้ให้ความเห็นรับรองหลักการทาให้ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวรุนแรงยิ่งขึ้น ให้ถือว่าเป็นเหตุ
แห่งการฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดได้91
คาพิ พากษาในคดี Lemington นี้ ถูกกล่ าวถึงอย่างแพร่ห ลายไม่ใช่เพี ยงแต่ในรัฐ
เพนซิ ล วาเนี ย เท่ านั้ น และหลั กการที่ให้ ถือเป็ น เหตุแห่ งละเมิดที่ จะใช้เป็ น ฐานในการฟ้ องเรีย ก
ค่าเสี ย หายได้ นี้ ได้ รั บ การยอมรั บ ในหลายรัฐ รวมทั้ งในรัฐ เดลาแวร์แ ละรัฐ นิ ว เจอร์ซี่ (ซึ่งอยู่ใน
เขตอานาจของศาลอุท ธรณ์ ภ าค 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยในปี 2003 ศาลฎีกาของรัฐ
เดลาแวร์ในคดี In re Exide Techs, Inc.92 พิจารณาคดีที่คณะกรรมการเจ้าหนี้ฟ้องเจ้าหนี้กลุ่มหนึ่ง
88

165 B.R. 104, 107 (E.D.N.Y.1996)
Blake Rohrbacher, “Deepening Insolvency: Developments for Directors,” The Corporate Governance
Advisor, Vol.15, No.1, p.26 (2007).
90 267 F.3d 340 (3rd Cir. 2001)
91 Eric Kim, supra note 87, p.747.
92 299 B.R.732 (Bankr. D. Del 2003)
89
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ที่มีอานาจในการควบคุมเหนือบริษัท Exide ก่อนที่จะล้มละลาย โดยกล่าวหาว่าเจ้าหนี้ดังกล่าว
ควบคุมบริษัทเพื่อบีบให้ต้องเข้าสู่การล้มละลาย ซึ่งศาลปฏิเสธที่จะวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อยกฟ้องในข้อ
กล่ าวหาดังกล่ าว 93 ในปี 2012 ศาลอุทธรณ์ ภ าค 3 ในคดี Official Committee of Unsecured
Creditors v. Baldwin (In re Lemington Home for the Aged94) ก็ยังคงยืนยันหลักการที่ให้ถือ
ว่าหลักการทาให้ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นเหตุแห่งละเมิดที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้
อย่ า งไรก็ ดี มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ถึ ง แม้ ว่ า ศาลอุ ท ธรณ์ ภาค 3 ซึ่ ง ถื อ เป็ น ศาลใน
ระดับประเทศ (Federal Court) และมีเขตอานาจเหนือรัฐเดลาแวร์จะยอมรับหลักการให้ถือเป็นเหตุ
แห่งละเมิด แต่ในคดีดังกล่าวก็เป็นเพียงการพิจารณาโดยอาศัยกฎหมายภายในของรัฐเพนซิลวาเนีย
เท่ านั้ น ในปี 2007 ศาลฎี ก าของรัฐ เดลาแวร์ 95 มี ค าพิ พ ากษายื น ตามค าพิ พ ากษาของศาลล่ า ง
Chancery Court ในคดี Trenwick America Litig. Trust v. Ernst & Young, L.L.P.96 ที่ ป ฏิเสธ
การฟ้องคดีโดยลาพังเพียงข้ออ้างว่ามีการทาให้ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้รุนแรงยิ่ งขึ้นอย่าง
เหตุแห่งละเมิดประการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการกล่าวอ้างและแสดงให้เห็นด้วยว่าผู้ถูกฟ้องคดี
นั้นได้ฝ่าฝืนหน้าที่อันเกิดจากความไว้วางใจหรือมีการกระทาโดยทุจริตร่วมอยู่ด้วย จึงจะสามารถ
ดาเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการทาให้บริษัทลูกหนี้มีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวที่รุนแรงมากขึ้นได้
นอกเหนือจากรัฐในเขตอานาจของศาลอุทธรณ์ภาค 3 แล้ว หลักการที่ให้ถือเป็น
เหตุแห่งละเมิดและสามารถดาเนินคดีบนพื้นฐานของการทาให้บริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวมากยิ่งขึ้น
ยังได้รับ การยอมรับ ในรัฐ อื่น บางรัฐ เช่น รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐมิชิแ กน รัฐเทนเนสซี และศาล
อุทธรณ์ภาค 9 เป็นต้น97 อย่างไรก็ดี บางรัฐยังคงปฏิเสธแนวความคิดนี้และยังคงให้ถือเป็นเพียง
หลักการกาหนดค่าเสียหาย โดยในปลายปี ค.ศ. 2004 ศาลของรัฐนิวยอร์คพิจารณาคดีที่ผู้จัดการ
ทรัพย์สินของบริษัทลูกหนี้ (Bankruptcy Trustee) ฟ้องธนาคารผู้ ให้กู้เงินและลูกหนี้และผู้บริหาร
ของลูกหนี้ สืบเนื่องจากการยืดเวลาการดารงอยู่ของบริษัทลูกหนี้และส่งผลให้เกิดภาวะหนี้สินล้นพ้น
ตัวที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีสถานะหนี้สินล้นพ้นตัวตั้งแต่เริ่มแรกแล้วทางธนาคารยังคงให้
กู้ยืมเงินมาโดยตลอดทั้งที่ทราบข้อเท็จจริงว่าบริษัทไม่สามารถชาระคืนได้ ผู้บริหารของบริษัทก็รู้
ข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่ยังฝืนดาเนินทาธุรกิจต่อไป ปัญหาสาคัญของคดีนี้อยู่ที่ธนาคารว่าควรจะต้อง
รับผิดต่อเจ้าหนี้ของบริษัทด้วยหรือไม่ ในเมื่อธนาคารไม่ได้มีหน้าที่สืบเนื่องจากความไว้วางใจต่อ
บริษัท และไม่ได้กระทาการใดที่ผิดไปจากหน้าที่ของตน แม้จะรู้ข้อเท็จจริงที่บริษัทไม่อาจชาระหนี้
93

David C. Thompson, supra note 85, p.538-539.
659 F.3d 282 (3rd Cir. 2011)
95 Trenwick America Litigation Trust v. Billett, 2007 Del. LEXIS 357 (Del. Aug. 14, 2007) (not yet released
for publication in permanent law reports)
96 906 A.2d 168 (Del. Ch. 2006)
97 Ronald R. Sussman, “What is Deepening Insolvency?,” Journal of Bankruptcy Law and Practice,
Vol.15, No. 6, p.794 (2006).
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ได้ก็ ตาม ศาลในคดีนี้ กล่ าวไว้ในตอนหนึ่งว่า “ถึ งแม้จะเป็ น กิจการธนาคารที่ ดาเนิ นธุรกิ จอย่าง
เลวร้าย แต่ก็ไม่ใช่การกระทาละเมิดแต่อย่างใด” ทั้งนี้เพราะการให้กู้เงินแก่บริ ษัทที่อยู่ในฐานะมี
หนี้ สิน ล้ นพ้น ตัวไม่ใช่การกระทาที่ผิด และกรรมการของบริษัทก็ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องชาระบัญ ชี
บริษัทที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่อย่างใด และการดาเนินธุรกิจของบริษัทหากกระทาไปโดยสุจริต แม้จะมี
ความประมาทอยู่บ้าง ก็ย่อมได้รับการคุ้มกันตามหลักการตัดสิ นใจทางธุรกิจ (Business Judgment
Rule)98
(2) อุปสรรคของการใช้หลักการทาให้บริษัทมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา (Deepening Insolvency Theory)
จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แนวทางการใช้หลักการทาให้บริษัทมีภาวะหนี้สิน
ล้นพ้นตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกายังขาดความชัดเจนแน่นอน เนื่องจากเป็นหลัก
กฎหมายที่พัฒ นาจากกฎหมายลักษณะละเมิดโดยอาศัยกลไกคาพิพากษาในระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายลักษณะละเมิดนั้นถือเป็นกฎหมายภายในของรัฐจึงทาให้มี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละรั ฐ และขาดความเป็นเอกภาพของกฎหมาย โดยมีแนวทางในการใช้
หลักกฎหมายเรื่องนีแ้ บ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่
(2.1) แนวทางที่ ให้ ถื อ ว่ า หลั ก การท าให้ บ ริ ษั ท มี ภ าวะหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว รุ น แรง
มากยิ่งขึ้นดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการพิจารณากาหนดความเสียหายที่ กรรมการหรือผู้บริหาร
นั้ น ก่ อ ให้ เกิ ด ขึ้ น (Theory of Damages) โดยแนวทางนี้ ผู้ ก ล่ า วหามี ห น้ าที่ จ ะต้ อ งพิ สู จ น์ ด้ ว ยว่ า
กรรมการหรื อผู้ บ ริ ห ารนั้ น ได้ กระทาโดยทุ จริตหรือฝ่ าฝื น หน้ าที่ ของตน และส่ งผลให้ เกิด ความ
เสียหายแก่บริษัท โดยการกระทาเช่นนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่พ้นจากการได้รับความคุ้มครองตาม
หลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) ในกรณีเช่นนี้ กรรมการหรือผู้บริหารไม่
อาจยกข้ อ ต่ อ สู้ ต ามหลั ก การมี ส่ ว นผิ ด เท่ ากั น (in pari delicto) ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว การกระท าของ
กรรมการเป็นการกระทาของบริษัทลูกหนี้ได้
(2.2) แนวทางที่ให้ ถือว่าหลักการทาให้บริษัทมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ดังกล่ าวเป็ นเหตุในการฟ้องเป็นคดีละเมิดได้ (Separate Cause of Action) กล่ าวคือ แม้ผู้
ฟ้องคดีจะไม่มีเหตุอย่างอื่นในการกล่าวอ้างนอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีการบริหารงานแล้วส่งผล
ให้บริษัทลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวมากยิ่งขึ้นทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทจะไม่อาจจ่ายหนี้นั้นได้ ก็สามารถฟ้อง
คดีได้ และด้วยหลักการเช่นนี้จึงทาให้เจ้าหนี้สามารถฟ้องคดีไปถึงตัวบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้มีหน้าที่
โดยตรงต่อบริษัทก็ได้
98
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จากแนวทางทั้ง 2 แนวทาง จะเห็นได้ว่า บุคคลผู้ใช้สิทธิฟ้องคดีนั้นเป็นการฟ้องคดี
ในนามของบริษัทลูกหนี้ (Derivative Suit) เพื่อเรียกให้นาเงินค่าเสียหายชาระเข้าสู่กองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ และโดยหลั กแล้ วกรรมการหรือผู้ บริห ารยังคงมีสิทธิอ้างข้อต่อสู้ ในเรื่องการตัดสิ นใจ
ทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) ได้ และผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ากรรมการหรือ
ผู้บริหารนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามหลักการตัดสินใจทางธุรกิจแต่อย่างใด
นอกเหนื อ จากการฟ้ อ งคดี เอากั บ กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารแล้ ว จากแนวทาง
คาพิพากษาและพัฒนาการของทฤษฎีกฎหมายในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า บุคคลภายนอกก็อาจถูกฟ้อง
คดี ให้ ร่ ว มรั บ ผิ ด สื บ เนื่ อ งจากการสมคบคิ ด หรื อ มี ส่ ว นร่ว มในการกระท าการดั งกล่ า วได้ เช่ น กั น
ดังตั ว อย่ างคดี In re Exide Techs, Inc. ของศาลในรัฐ เดลาแวร์ที่ เจ้ าหนี้ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม การ
ดาเนิ น งานของบริษัททาให้ บ ริษัทต้องเข้าสู่ สภาวะการล้ มละลาย ดังนั้น กรรมการเงาหรือผู้ที่อยู่
เบื้องหลังการบริหารงานจึงอาจต้องรับผิดจากการกระทาของตนด้วย
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แนวทางใดก็ตาม หลักกฎหมายในเรื่องนี้ยัง
ขาดความชัด เจนว่าค่าเสี ย หายที่ อาจเรียกร้อ งให้ คื นกลั บ เข้าสู่ ก องทรัพ ย์สิ น ของลู กหนี้ ได้นั้ นจะ
ครอบคลุมเพียงใด จะยึดถือเอาเวลาใดเป็นจุดเริ่มต้นการกาหนดค่าเสียหาย และจะมีวิธีการคิด
คานวณเป็นอย่างไร
จากการศึ ก ษาพบว่ า แนวโน้ ม ของการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเรื่ อ งนี้ ใ นประเทศ
สหรั ฐ อเมริกาค่อ นข้างจะโน้ ม เอียงไปในแนวทางที่ ห นึ่งมากกว่า กล่ าวคือ จะต้องมีการพิ สู จ น์
ข้อเท็จจริงให้เห็นว่ามีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่สืบเนื่องจากความไว้วางใจหรือมีการกระทา
โดยทุจริตร่วมอยู่ด้วย ส่งผลให้ลักษณะการบังคับใช้ของกฎหมายนั้นแตกต่างจากหลักการในเรื่อง
ของ Wrongful Trading อย่างในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าส่วนหนึ่งเกิ ดจากรากฐาน
ของระบบกฎหมายที่มุ่งเน้นการคุ้มครองบุคคลผู้เป็นกรรมการของบริษัท ตลอดจนแนวความคิด
รากฐานจากทฤษฎีกฎหมายเรื่องหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) ที่เป็น
เกราะคุ้มกันการทาหน้าที่ของกรรมการนั้นเอง

2.4 ข้อเสนอแนะ
2.4.1 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมจากหลักกฎหมายต่างประเทศ
นอกเหนือจากประเทศที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับอิทธิพล
แนวคิดของกฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ที่มีพื้นฐานมาจากประเทศอังกฤษก็ได้รับ เอาอิทธิพล
แนวคิดในเรื่องความรับผิดในทางแพ่งของกรรมการซึ่งบริหารงานทั้งที่รู้หรือควรได้ รู้ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวมาไว้ในกฎหมายของตนด้วย เป็นกฎหมายเรื่องการดาเนินการค้าในขณะบริษัท
มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว (Insolvent Trading) โดยบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 588G ของพระราชบั ญ ญั ติ
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Corporation Act 2001 มีเงื่อนไขว่า หากบุคคลใดเป็นกรรมการในบริษัทแล้วก่ อให้เกิดหนี้โดยมี
เหตุที่กรรมการควรสงสัยได้ว่าบริษัทอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออาจจะต้องเข้าสู่ภาวะหนี้สิน
ล้นพ้นตัวจากการก่อหนี้นั้น ถ้าและบริษัทเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวในเวลาต่อมา ศาลอาจมีคาสั่ง
ให้ ก รรมการคนนั้ น ต้ อ งรั บ ผิ ด ในทางแพ่ งได้ ได้ แ ก่ ก ารชดใช้ ค่ าเสี ย หายและการก าหนดให้ ข าด
คุณสมบัติจากการเป็นกรรมการของบริษัท 99 โดยมีแนวทางในการต่อสู้คดีของกรรมการที่เป็นไปได้
อยู่ 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การโต้แย้งองค์ประกอบความรับผิดของตน เช่น มีเหตุอันควรเชื่อว่าบริษัท
จะช าระหนี้ ได้ หรือมิได้เกี่ย วข้องกับการบริห ารจัดการในขณะที่ มีการก่อให้ เกิดหนี้นั้น เป็นต้ น
หรือการยกข้อต่อสู้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 588H(5) ของกฎหมาย ที่ว่ากรรมการได้ดาเนินการที่
เหมาะสมทุกอย่างเพื่อจะป้องกันมิให้บริษัทก่อหนี้นั้นแล้ว100
2.4.2 ส่วนวิเคราะห์ผลการศึกษา
ประเด็ น พิ จ ารณาส าหรับ การก าหนดความรับ ผิ ด ในทางแพ่ งของกรรมการซึ่ ง
บริ ห ารงานทั้ งที่ รู้ ห รื อ ควรได้ รู้ ว่ าบริษั ท อยู่ ในภาวะหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว นั้ น ถื อ เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ
ในกระบวนการล้มละลายที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยจาเป็นต้องพิจารณาถ่วงดุลประโยชน์
ของผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้องหลายส่ วน ได้ แก่ อานาจอิส ระของกรรมการในการทาหน้ าที่ และตัดสิ นใจ
อย่างเหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการรับผิดชอบต่อการบริหารงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องลดแรงจูงใจ
ที่จะไปกระทาการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งสนับสนุนให้หาทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีเมื่อบริษัท
ประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีข้อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนดบทบัญญัติในเรื่องนี้
ดังนี้
(1) ข้อพิจารณาทางด้านบวกของบทบัญญัติในส่วนนี้
(1.1) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการทาหน้าที่อย่างระมัดระวังและจัดการอย่าง
เหมาะสมทันท่วงทีเพื่อหยุดภาวการณ์ขาดทุนหรือหนี้สินล้นพ้นตัว เพื่อปกป้องเจ้าหนี้
(1.2) ลดแรงจูงใจที่กรรมการจะไปดาเนินการใดในทางที่มีความเสี่ยงสูง หรือยอม
ปล่อยให้มีการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงโดยกรรมการคนอื่น
(1.3) จูงใจให้กรรมการหาคาแนะนาที่จาเป็นและเหมาะสมเมื่อบริษัทเกิดปัญหา
ทางการเงิน
(2) ข้อพิจารณาทางด้านลบของบทบัญญัติในส่วนนี้
(2.1) ทาให้กรรมการเลือกจะลาออกจากการบริหารงานส่งผลให้โอกาสที่บริษัทจะ
กลับฟื้นตัวเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น

99

H A J Ford, R P Austin, and I M Ramsay, Ford’s Principles of Corporations Law, (LexisNexis
Buterworths,2003), p.867-868.
100 H A J Ford, R P Austin, and I M Ramsay, supra note 99, p.882.
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(2.2) กรรมการจะหนี ค วามรั บ ผิ ด โดยการปิ ด กิ จ การแทนที่ จ ะพยายามแก้ ไข
สถานการณ์ทั้งที่ยังมีโอกาสที่บริษัทจะกลับฟื้นตัวได้ ทางแก้ คือ ต้องวางกลไกของกฎหมายไม่ให้
กรรมการเลือกใช้วิธีปิดกิจการเพื่อลดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ให้ ความคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้ น
และลดผลกระทบอย่ า งอื่ น เช่ น ความเชื่ อ มั่ น ในการลงทุ น ในกรณี ที่ เป็ น หุ้ น จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
(2.3) ทาลายหลั กเกณฑ์เรื่องสถานะความเป็นนิติบุ คคลของบริษัท แม้ห ลั กการ
จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น ยั ง คงอยู่ ก็ ต าม เพราะมี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ ศ าล จะพิ จ ารณาให้
ความคุ้มครองเจ้าหนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้น
(2.4) หน้าที่นี้จะลดความน่าสนใจในการจัดตั้งบริษัทเพราะมีความเสี่ยงมากเกินไป
ทางแก้ คือ ต้องวางกลไกของกฎหมายไม่เน้นเรื่องเหตุที่จะทาให้กรรมการต้องรับผิดมากจนเกินไป
แต่ควรมุ่งเน้นที่การกระทาหรืองดเว้นการกระทาตามหน้าที่ของกรรมการที่ส่งผลต่อความเสียหาย
เช่น กาหนดความรับผิดเฉพาะตัวกรรมการที่ไม่รับผิดชอบอย่างชัดแจ้ง เป็นต้น
(2.5) หน้าที่นี้สร้างความไม่ แน่นอนชัดเจนเพราะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะในแต่ละ
คดี และทัศนคติของศาล ซึ่งขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทางการค้าพาณิชย์ภายหลังธุรกิจ
ประสบปัญหาทางการเงิน และตั้งข้อสงสัยในการตัดสินใจของกรรมการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ศาลในบางประเทศยอมรับการตัดสิน ใจของกรรมการหากกระทาไปตามคาแนะนาที่เป็น
อิสระจากการบริหารงาน
(2.6) ความเสี่ยงต่อความรับผิดที่ไม่อาจคาดเห็นได้สาหรับผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการ
โดยเหตุที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเฉพาะในขณะที่บริษัทนั้นกาลังประสบปัญหาทางการเงิน
ทางแก้ คือ ต้องใช้กลไกคุ้มครองบุคคลเหล่านี้หากทาหน้าที่โดยสุจริตต่อลูกหนี้และมีความเหมาะสม
ต่อสภาพการค้าและธุรกิจ
(2.7) หน้าที่นี้เอื้อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีความสามารถปกป้องตนเองในทางสัญญา
ได้มากจนเกินไป
เมื่ อพิ จ ารณาจากเจตนารมณ์ ของหลั ก กฎหมายในเรื่องนี้ ป ระกอบข้ อพิ จ ารณา
ทั้งด้านบวกและด้านลบของบทบัญญัติในเรื่องนี้แล้ว คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้
เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย ทั้งนี้เพราะโอกาสที่เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก
จะมีโอกาสล่วงรู้ถึงสถานะทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีของบริษัทจากัดนั้ นเป็นไปได้
ยาก จึงเกิดการใช้บริษัทจากัดเป็นกลไกในการประกอบธุรกิจเพื่อก่อหนี้และจากัดความรับผิดของ
ผู้ เป็ น กรรมการและผู้ ถือ หุ้ น สอดคล้ องกับ ความเห็ น ของคุ ณ เจริญ วิท ย์ เกื้อทิ พ ย์ ที่ เห็ น ปั ญ หา
ลั กษณะนี้ ในสั งคม และเมื่ อพิจ ารณากฎหมายองค์กรธุรกิจของประเทศไทยก็มี รากฐานมาจาก
ประเทศอังกฤษ ซึ่งมิได้มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นสาคัญดังเช่นที่เป็นรากฐาน
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ในประเทศสหรัฐ อเมริกา อีกทั้ งไม่มี แนวความคิดทฤษฎี เรื่องการตัดสิ นใจทางธุรกิจ (Business
Judgment Rules) การเลือกใช้แนวทางอย่างเดียวกับของประเทศอังกฤษนั้นจึงมีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทยมากกว่า ที่สาคัญ ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพิจารณาการดาเนินงานของ
กรรมการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญและมีกลไกการคุ้มกันความรับผิดจากการ
ทาหน้าที่ของกรรมการที่เข้มข้น แต่ก็ยังมีแนวความคิดที่จะให้ความคุ้ มครองเจ้าหนี้จากการกระทา
ผิ ดหน้ าที่ นี้ ของกรรมการในบางรัฐ เช่ นกั น โดยเฉพาะในรัฐ เดลาแวร์ซึ่งถือ เป็ นรัฐ ที่ มีอิท ธิพ ลต่ อ
กฎหมายองค์กรธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด
ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ข้ อ พิ จ ารณาทางด้ า นลบที่ ได้ น าเสนอข้ า งต้ น ว่ า การสร้ า งกลไก
ทางกฎหมายในเรื่องนี้ จ ะเป็ น การเอื้อประโยชน์ให้ แก่เจ้าหนี้ ที่ส ามารถปกป้องตัว เองได้ แต่เมื่อ
พิจารณาความเป็ น จริงแล้ วเจ้ าหนี้ของบริษัทมิได้มีเฉพาะแต่เพี ยงสถาบัน การเงินเท่านั้น อาจมี
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้บุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้บริโภคเองรวมอยู่ด้วยก็ได้ สาหรับข้อพิจารณา
ทางด้านลบในประการอื่น ที่เห็ น ว่าจะทาให้ กรรมการเลื อกที่จะลาออกมากกว่ามุ่งหน้าแก้ปัญ หา
หรือเลือกจะหนี ความรับ ผิดโดยปิดกิจการนั้น คณะผู้ วิจัยเห็ นว่า หากกฎหมายที่จะวางกลไกใน
เรื่องนี้กาหนดเงื่อนไขข้อต่อสู้ของกรรมการให้ชัดเจนเช่นเดียวกับในกรณีของประเทศอังกฤษ การ
ลาออกหรือปิดกิจการดังกล่าวย่อมไม่ทาให้กรรมการของบริษัทหลุดพ้นจากความรับผิดได้
เมื่อพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมีข้อกังวลว่าเวลาที่บริษัท
เกิด ปั ญ หาขึ้น เป็ น เรื่อ งธรรมดาที่ กรรมการจะต้อ งพยายามหาทางแก้ ไขปั ญ หา แต่ อาจส่ งผล
ก่ อ ให้ เกิ ด หนี้ เพิ่ ม โดยมิ ได้ มี เจตนาก็ ได้ ซึ่ งในส่ ว นนี้ ห ากสามารถก าหนดแนวทางที่ เปิ ด โอกาส
ให้ ก รรมการสามารถพิ สู จ น์ แ ก้ ได้ ว่ า ตนได้ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง อย่ า งเหมาะสมแล้ ว ย่ อ มเป็ น
การผ่อนคลายความเคร่งครัดของกฎหมายและสร้างจุดสมดุลที่เป็นธรรม และเชื่อว่าจะตอบข้อ
กังวลใจที่อาจเกิดจากกลไกของกฎหมายในเรื่องนี้ได้
2.4.3 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะกาหนดให้กรรมการมีหน้าที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง
ในช่วงเวลาที่บริษัทใกล้จะเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว โดยการบริหารกิจการในเวลาดังกล่าวจะต้อง
คานึงถึงประโยชน์ของเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
แต่ ห ากไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ก็ จ ะต้ อ งท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายน้ อ ยที่ สุ ด โดยมี ก ลไกส าคั ญ ที่ ต้ อ ง
พิจารณา ดังนี้
(1) ความรับผิดของกรรมการในส่วนนี้มุ่งเน้นที่ความรับผิดในทางแพ่ง
(2) ความรั บ ผิ ด ของกรรมการจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ เมื่ อ บริ ษั ท ต้ อ งเข้ า สู่ ก ระบวนการ
ล้ ม ละลาย (เป็ น ที่ เห็ น ได้ ชัด เจนว่าบริษั ท มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตัว ) แล้ ว เมื่ อ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์
ตรวจสอบย้ อ นหลั งพบพฤติ ก ารณ์ ข องกรรมการดั ง กล่ า วที่ ก่ อ หนี้ เพิ่ ม เติ ม หรื อ ท าให้ สิ น ทรั พ ย์
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ของบริษัทลดลงทั้งที่บริษัทใกล้เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว จึงให้กรรมการต้องรับผิดในการกระทา
ของตนย้อนไปในวันนั้น มิได้เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้คนใดฟ้องคดีได้เองตามอาเภอใจ และด้วยเหตุนี้
เอง กลไกของกฎหมายในเรื่องนี้จึงควรนาไปบัญญัติไว้ในกฎหมายล้มละลายมากกว่าที่จะปรากฏใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนบริษัท อย่างไรก็ดี หากเจ้าหนี้คนใดเห็นว่าตน
ได้รับความเสียหายมากเป็นพิเศษจากการกระทาของกรรมการในช่วงเวลาที่บริษัทใกล้เข้าสู่ภาวะ
หนี้สินล้นพ้นตัว และต้องการจะฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากกรรมการ จะต้องขออนุญาตจากศาล
โดยแสดงให้ เห็ น ถึงเหตุความเสียหายเป็นพิเศษเช่นนั้นก่อน และศาลต้องให้ โอกาสเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ในการคัดค้านได้ด้วย เมื่อศาลอนุญาตแล้วจึงค่อยมีคาสั่งรับฟ้องในคดีนั้นไว้พิจารณา
(3) การพิจารณาถึง ความรับผิดของกรรมการนั้น เมื่อพบการกระทาที่เป็นการ
ก่อหนี้ ห รื อลดทรัพย์ สิ น ของบริ ษัทในช่วงเวลาที่กรรมการนั้น รู้ห รือ ควรได้ รู้ว่าบริษั ท ใกล้ จะเข้าสู่
สภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ก็ควรจะให้กรรมการต้องรับผิดโดยผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่กรรมการที่
จะต้องพิสู จน์ ว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือตนได้ใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วเพีย งใด ทั้งนี้
เพราะการรับรู้ของกรรมการนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในใจและโอกาสที่จะให้บุคคลภายนอกเป็นผู้มีหน้าที่
ต้องพิสูจน์นั้นย่อมเป็นไปได้ยาก ซึ่งเมื่อกฎหมายกาหนดให้เป็นความรับผิดในทางแพ่ง ลักษณะของ
การผลักภาระการพิสูจน์เช่นว่านี้จึงมิใช่เรื่องที่ต้องกังวลว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
(4) กรรมการที่ควรจะต้องรับผิ ดในกรณี เช่นนี้ ต้องรวมไปถึงกรรมการที่ ไม่ได้
บริหารงานด้วย เพราะกรรมการทุกคนโดยหลักแล้วมีหน้าที่ต้องกากับดูแลและใช้ความระมัดระวัง
ในการประกอบกิจการของบริษัท การที่กรรมการคนนั้นละเลยไม่ใส่ใจย่อมเป็นการงดเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ เมื่อเกิดความเสียหายก็ต้องร่วมรับผิดชอบ และบุคคลผู้มีอานาจในการบริหารงานที่แท้จริง
ซึ่งมิได้เป็นกรรมการก็ต้องร่วมรับผิดด้วย ทั้งนี้ควรจะต้องวางกรอบนิยามของบุคคลผู้มีอานาจในการ
บริหารงานให้ชัดเจน
(5) ควรกาหนดกรอบภาระการพิสูจน์ข องกรรมการให้ชัดเจนว่ากรรมการจะต้อง
พิสูจน์ให้เห็นอย่างไรเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิด และการพิจารณาระดับความรับรู้หรือความ
ระมัดระวังนั้น นอกเหนือจากใช้เกณฑ์มาตรฐานของวิญญูชนผู้ประกอบการค้าขายดังที่กาหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์แล้ ว ควรยกระดั บความรั บรู้ห รือความระมัดระวังในกรณี นี้
เป็นพิเศษโดยอ้างอิงมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถของกรรมการนั้นเอง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
ระดับของวิญญูชนผู้ทาหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัท
(6) ลักษณะความรับ ผิดของกรรมการนี้ ควรเป็น ความรับ ผิดร่ว มกัน และสิ ท ธิ
เรียกร้องในความรับผิดเช่นว่านี้ควรจะให้กรรมการรับผิดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทาฝ่าฝืน
หน้าที่เท่านั้น โดยให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเข้าสู่กองทรัพย์สินของบริษัทลูกหนี้เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการได้รับชาระหนี้นั้น
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(7) ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้น จากการใช้ สิ ท ธิ เรีย กร้อ งในกรณี นี้ ต้ องถือ เป็ น ค่ าใช้ จ่ าย
ในการจัดการทรัพย์สินในกระบวนการล้มละลาย ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อน และหากมีเจ้าหนี้
รายใดสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ให้มีบุริมสิทธิตามกฎหมายล้มละลายที่จะได้รับชาระหนี้จากค่า
สินไหมทดแทนที่กรรมการจะต้องชดใช้เข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วย

บทที่ 19
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Cross–Border Insolvency)
1. สภาพปัญหา
1.1 ปัญหาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คาพิพากษาให้ล้มละลาย และคาสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการของศาลในประเทศหนึ่ง ไม่มีผลบังคับในอีกประเทศหนึ่ง
กรณีที่ศาลไทยมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ผลคือลูกหนี้ถูกตัดอานาจการจัดการทรัพย์สิน
ทั้งหมดตามมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งมีผล
เฉพาะภายในประเทศไทยตามหลัก Territoriality หากเจ้าหนี้ประสงค์นาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ไปยื่นต่อศาลต่างประเทศ เพื่อให้รับรองและยุติอานาจจัด การทรัพย์สินของลูกหนี้จะสามารถทาได้
หรือไม่ อย่างไร ด้วยวิธีการใด
ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ตั้งสาขาในประเทศไทย ต่อมา
การดาเนินกิจการประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก ธนาคาร ข. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ได้ยื่นฟ้องให้บริษัท ก.
ล้มละลายในประเทศไทย และศาลล้มละลายได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 17 แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งเป็นการตัดอานาจจัดการทรัพย์สินของสาขาบริษัท
ก. หากธนาคาร ข. จะนาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปยื่นต่อศาลประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถานที่
ประกอบกิจการหลักของบริษัท ก. จะทาได้หรือไม่ ประการใด เนื่องจากมาตรา 177 วรรคหนึ่งวาง
หลักให้คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของไทยมีผลเฉพาะภายในราชอาณาจักรเท่านั้น
กรณีที่ศาลต่างประเทศมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือคาพิพากษาให้ล้มละลาย โดยปกติ คาสั่ง
พิทั กษ์ ท รัพ ย์ ห รื อคาพิพ ากษาดั งกล่ าวจะไม่มี ผ ลเกี่ ยวกั บการจัดการทรัพ ย์สิ นของลู กหนี้ ภ ายใน
ราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 177 วรรคสอง การยื่นคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือคาพิพากษาให้
ล้มละลายจะมีวิธีการใด เพื่อให้ศาลไทยรับรองและบังคับคดีภายในประเทศไทย โดยไม่ต้องฟ้องเป็น
คดีใหม่
ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. ประกอบกิจการผลิ ตอุปกรณ์ ไฟฟ้า ดาเนินธุรกิจหลักในประเทศ
สหรัฐ อเมริกา ต่อมาประสบปั ญหาขาดทุนอย่างหนัก มีธนาคาร ข. ได้ยื่นฟ้องบริษัท ก. ต่อศาล
ล้ ม ละลายของสหรั ฐ อเมริ ก า และศาลได้ มี ค าสั่ ง ช าระกิ จ การและทรัพ ย์ สิ น (Order for Relief)
เนื่องจากบริษัท ก. มีการตั้งสาขาอยู่ในประเทศไทย จะมีวิธีการใดที่ธนาคาร ข. จะนาคาสั่งดังกล่าว
ยื่นต่อศาลไทยให้รับรองและบังคับคดีต่อทรัพย์สินของบริษัท ก. ในประเทศไทยโดยไม่ต้องฟ้องคดี
ใหม่ เนื่องจากมาตรา 177 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 วางหลักให้
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คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือคาพิ พากษาให้ล้มละลายของต่างประเทศ ไม่มีผลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ส่วนกรณี คดีฟื้น ฟูกิจการ เมื่อศาลต่างประเทศมีคาสั่ งเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
บางครั้งลู กหนี้ อาจประกอบธุร กิจในหลายประเทศ การจะนาคาสั่ งดังกล่ าวมายื่นเพื่อให้ ศ าลใน
ประเทศนั้นรับรองคาสั่ง จะสามารถดาเนินการโดยวิธีใดได้บ้าง เพื่อให้ผลในการดาเนินกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ษั ท ก. ประกอบกิ จ การผลิ ต อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ด าเนิ น กิ จ การในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ต่อมาประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก และได้ยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และศาลได้ มี ค าสั่ ง ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การ โดย หลั ก แล้ ว ย่ อ มเกิ ด สภาวะพั ก
การชาระหนี้ (Automatic Stay) ถ้าเจ้าหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะนาคาสั่งดังกล่าวมาให้ศาล
ไทยรับ รองเพื่อให้ เกิดสภาวะพักการช าระหนี้ในประเทศไทย กฎหมายไทยควรกาหนดหลั กการ
ดังกล่าวอย่างไร

1.2 ปั ญ หาการขอรับ ช าระหนี้ ในประเทศไทยของเจ้ าหนี้ ต่ างประเทศทั้ งในคดี
ล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
กรณีที่ศาลต่างประเทศมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หาก
เจ้าหนี้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ทรัสตี (Trustee) หรือบุคคลที่ใช้ชื่อเรียกอื่นจัดการแทน
ถ้าบุคคลผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องการยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จะมีวิธีการใดได้บ้าง เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 91 ฯลฯ กาหนดเฉพาะกรณีผู้เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถยื่นคาขอได้
ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ษั ท ก. ประกอบกิ จ การผลิ ต อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ด าเนิ น กิ จ การในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่อมาประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก โดยธนาคาร ข. เป็นเจ้าหนี้ได้ฟ้องบริษัท ก. ให้
ล้มละลายต่อศาลล้มละลายสหรัฐอเมริกา และศาลได้มีคาสั่งชาระกิจการและทรัพย์สิน (Order for
Relief) หากบริษัท ก. ได้ตั้งสาขาในประเทศไทย และมีทรัพย์สินอยู่จานวนหนึ่ง โดยมีธนาคาร ค.
ฟ้ อ งคดี ล้ ม ละลายบริ ษั ท ก. ต่ อ ศาลไทย และศาลล้ ม ละลายกลางมี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ เด็ ด ขาด
หากทรัสตีในคดีล้มละลายของประเทศสหรั ฐอเมริกาต้องการยื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะดาเนินการอย่างไร เนื่องจากมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 วางหลักให้เฉพาะเจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นคาขอเท่านั้น
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1.3 ปั ญ หาการคุ้ ม ครองเจ้ า หนี้ มี ป ระกั น ตามกฎหมายต่ า งประเทศ ทั้ ง ในคดี
ล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
สภาพหลักประกันตามกฎหมายต่างประเทศอาจมีรูปแบบที่แตกต่างจากประเทศไทย เช่น
การอนุ ญ าตให้ น าสิ ท ธิเรี ย กร้ อ งมาเป็ น หลั ก ประกั น การช าระหนี้ หรือ การใช้ ห ลั กประกั น แบบ
หลักประกันลอย (Floating Charge) เป็นต้น ในกรณี เช่นนี้หากประเทศไทยรับรองกระบวนการ
ล้มละลายในต่างประเทศแล้ว เจ้าหนี้มีประกัน ในคดีของต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งมีหลักประกันใน
รูปแบบที่กฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติรับรอง จะมาขอรับชาระหนี้ในประเทศไทย หรือในทางกลับกัน
ศาลไทยมีคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือคาพิพากษาให้ ฟื้นฟูกิจการลู กหนี้ เจ้าหนี้มี ประกันที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในต่างประเทศโดยมีรูปแบบหลักประกันที่กฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติรับรอง จะมาขอรับ
ชาระหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกันในคดีของศาลไทย กฎหมายล้มละลายของไทยควรมีมาตรการใดเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันในลักษณะดังกล่าว
ตั ว อย่ า งที่ 1 บริ ษั ท ก. ประกอบกิ จ การผลิ ต อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ด าเนิ น กิ จ การในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่อมาประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก โดยธนาคาร ข. เป็นเจ้าหนี้มีประกันโดยบริษัท
ก. ได้นากิจการประกันหนี้เอาไว้ได้ฟ้องบริษัท ก. ให้ล้มละลายต่อศาลล้มละลายสหรัฐอเมริกา และ
ศาลได้มีคาสั่งชาระกิจการและทรั พย์สิน (Order for Relief) แล้ว หากธนาคาร ข. ได้ยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้และพิสูจน์ หนี้ตามกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาจนได้รับการรับรองสิทธิเรียบร้อย
แล้ ว การคุ้ม ครองสิ ท ธิของธนาคาร ข. ต่ อเจ้าหนี้ อื่น ในประเทศไทยย่อ มไม่ได้รับ ความคุ้ มครอง
เนื่องจากไม่ใช่หลักประกันตามที่กฎหมายไทยกาหนดไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะการเป็นเจ้าหนี้มี
ประกันของธนาคาร ข.
ตัวอย่างที่ 2 บริษัท ก. ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาเนินกิจการในประเทศอังกฤษ
และประเทศไทย ต่อมาประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก และได้ยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย
และศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ธนาคาร ค. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีประกันสิทธิเรียกร้องที่
บริษัท ก. มีต่อบริษัท ข. ในค่าหลอดไฟมูลค่า 10 ล้านบาท การยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการ กฎหมายไทย
จะมีมาตรการใดเพื่อคุ้มครองธนาคาร ค. ผู้เป็นเจ้าหนี้มีประกันสิทธิเรียกร้องอย่างไร

1.4 ปัญหาการขอความร่วมมือกรมบังคับคดีเพื่อจาหน่ายทรัพย์สินและส่งมูลค่าให้
ศาลต่างประเทศ1
กรณีที่มีการฟ้องคดีล้มละลายต่อศาลต่างประเทศ และมีคาสั่ง พิทักษ์ทรัพย์หรือคาพิพากษา
ให้ล้มละลาย ต่อมามีการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ หากลูกหนี้มีทรัพย์สินบางส่วนในประเทศไทย
1

เอื้อน ขุนแก้ว, “กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Cross Border Insolvency)”, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557,
จาก http://www.iad.coj.go.th/userfiles/file/anouncement/IU4.doc
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การที่ ศ าลต่ า งประเทศ หรื อ เจ้ าหนี้ ต่ า งประเทศ หรื อ ผู้ แ ทนในการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้
ต่างประเทศ ขอความร่วมมือจากกรมบังคับคดีให้ ช่วยยึด หรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อขาย
ทอดตลาด และให้ส่งมูลค่าทรัพย์สินให้แก่บุคคลดังกล่าวจะดาเนินการโดยวิธีการใด อย่างไร
ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ษั ท ก. ประกอบกิ จ การผลิ ต อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ด าเนิ น กิ จ การในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่อมาประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก โดยธนาคาร ข. เป็นเจ้าหนี้ได้ฟ้องบริษัท ก. ให้
ล้มละลายต่อศาลล้มละลายสหรัฐอเมริกา และศาลได้มีคาสั่งชาระกิจการและทรัพย์สิน (Order for
Relief) หากบริษัท ก. ได้ตั้งสาขาในประเทศไทย และมีทรัพย์สินอยู่ส่วนหนึ่ง หาก Trustee ต้องการ
รวบรวมทรัพย์สินในประเทศไทยเพื่อนาเข้ากองทรัพย์สิน ไปเฉลี่ยทรัพย์ (Pari Pasu) ให้แก่เจ้าหนี้
บริษัท ก. ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะสามารถขอความร่วมมือจากศาลไทยหรือกรมบังคับคดีโดย
วิธีการใดได้บ้าง อย่างไร

1.5 ปั ญ หาความร่ ว มมื อ เพื่ อ ด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาคดี แ บบคู่ ข นานกั บ
ต่างประเทศ2
กรณีลูกหนี้รายหนึ่งถูกยื่นฟ้องคดีล้มละลายต่อศาลในสองประเทศ โดยปกติย่อมเป็นอานาจ
ของศาลในประเทศนั้น ๆเป็ นผู้ใช้ดุลพินิจปรับใช้ห ลักกฎหมายว่า ลูกหนี้รายนั้นสมควรล้มละลาย
หรือไม่ บางกรณีอาจเกิดการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศ ก. เห็นควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย
แต่ประเทศ ข. เห็นในทางกลับกัน หากกรณีนี้เกิดขึ้นกับศาลไทย จะมีวิธีการใดทาให้กระบวนการ
พิจารณาดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ษั ท ก. ประกอบกิ จ การผลิ ต อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ด าเนิ น กิ จ การในประเทศ
ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า บ ริ ษั ท ก . ได้ ตั้ งส าข าใน ป ระ เท ศ ไท ย แ ล ะ มี ท รั พ ย์ สิ น อ ยู่ ส่ ว น ห นึ่ ง
ต่ อ มาประสบปั ญ หาขาดทุ น อย่ า งหนั ก หากธนาคาร ข. เจ้ า หนี้ ในประเทศสิ ง คโปร์ ได้ ฟ้ อ งคดี
ล้ ม ละลายในประเทศสิ งคโปร์ แ ละธนาคาร ค. เจ้ า หนี้ ในประเทศไทย ได้ ฟ้ อ งคดี ล้ ม ละลายใน
ประเทศไทย กฎหมายไทยควรกาหนดมาตรการเชื่อมโยงกระบวนพิจารณากับศาลต่างประเทศ
อย่างไรบ้าง

1.6 ปัญหาการเฉลี่ยมูลค่าทรัพย์สินให้เจ้าหนี้เพื่อความเป็นธรรม3
กรณีลูกหนี้เป็นนิติบุคคลประกอบกิจการในหลายประเทศ และทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ใน
แต่ละประเทศมีมูลค่าไม่เท่ ากัน อาจเกิดกรณีที่เจ้าหนี้ในประเทศอื่นได้รับชาระหนี้มาแล้วมากกว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยทรัพย์สินในประเทศไทยที่เจ้าหนี้ ในประเทศไทยแต่ละรายมีสิทธิ ได้รับ หากเจ้าหนี้
2
3

เพิ่งอ้าง.
เพิ่งอ้าง.
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ในต่างประเทศดังกล่าวจะมายื่นคาขอรับชาระหนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง ในประเทศไทยย่อมก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมกับเจ้าหนี้ที่อยู่ในประเทศไทย กฎหมายไทยควรกาหนดมาตรการเกี่ยวกับอัตราส่วน
เฉลี่ยทรัพย์อย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศไทย ศาลทั้งสองประเทศได้มีคาพิพากษาให้ บริษัท ก. ล้มละลายและมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด ปรากฏว่า ธนาคาร ข. เจ้าหนี้บริษัท ก. ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยทรัพย์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจานวน 10 ล้านบาท ได้มายื่นคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ ทรัพย์ของไทยอีกครั้ง ซึ่งมูล ค่าทรัพย์สินที่ เฉลี่ยให้ เจ้าหนี้ ในประเทศไทยแต่ล ะรายไม่เกิน
รายละ 5 ล้านบาท หากให้ธนาคาร ข. มีสิทธิยื่นคาขอรับชาระหนี้ในประเทศไทยได้ เมื่อรวมเข้ากับ
ส่วนแบ่งที่ได้รับชาระหนี้จากประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้ว ย่อมมากกว่าเจ้าหนี้ในประเทศไทย
และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม กฎหมายไทยจะกาหนดมาตรการในเรื่องนี้อย่างไร เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการเฉลี่ยทรัพย์ (Pari Pasu)

2. หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน
หลักของกฎหมายล้มละลายข้ามชาติในปัจจุบันถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 หมวด 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จส่วนที่ 2 การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ มาตรา
177 และมาตรา 178 ซึ่งมีหลักการ ดังนี้

2.1 ผลของค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ห รื อ ค าพิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลายของศาลไทยใน
ต่างประเทศ
ผลของคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือคาพิพากษาให้ล้มละลายของศาลไทยมีกาหนดขอบเขตไว้ใน
มาตรา 177 วรรคหนึ่งให้มีผลเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ในประเทศไทยเท่านั้น
ดังนั้น ผลของคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 17 และคาพิพากษาให้ล้มละลายตามมาตรา 61 ย่อมมี
ผลเฉพาะในประเทศไทย กล่าวคือ เมื่อศาลล้มละลายมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 17
ย่อมตัดอานาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 และมาตรา 24 ได้แก่
1. ห้ ามมิให้ ลู กหนี้ กระท าการใดๆเกี่ยวกับทรัพ ย์สิ นหรือกิจการของตนเอง เว้นแต่จะได้
กระทาตามคาสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุม
เจ้าหนี้ ตามมาตรา 24
2. อานาจการจัดการหรือจาหน่ายทรัพย์สินเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือกระทา
การที่จาเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไปตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตาม
มาตรา 22 (1) สาหรับอานาจในการกระทาการที่จาเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป
ต้องพิจารณาเงื่อนไขตามมาตรา 120 ประกอบด้วย ดังที่บัญญัติไว้ว่า “ถ้าลักษณะแห่ งธุรกิจของ
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ลู ก หนี้ มี เหตุ อั น สมควรที่ จ ะด าเนิ น ต่ อ ไป เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม เจ้ า หนี้ แ ล้ ว
เจ้ าพนั กงานพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ จ ะดาเนิ น ธุรกิจ ของลู ก หนี้ นั้ นเองเพื่ อ ช าระสะสางธุรกิ จนั้ น ให้ เสร็จ ไป
หรือจะตั้งบุคคลใดหรือลูกหนี้เป็นผู้จัดการ โดยกาหนดอานาจหน้าที่ไว้ก็ได้”4
3. อานาจเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ห รือซึ่งลู กหนี้มีสิทธิ
ได้รับจากผู้อื่นตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 22 (2)
4. อานาจประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ ตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 22 (3) ซึ่งโดยหลักอานาจในการเข้าว่าคดีแพ่ง
ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ย่อม
เป็นอานาจเฉพาะตัวของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และไม่สามารถมอบอานาจให้แก่ลูกหนี้หรือบุคคล
อื่น ด าเนิ น การดังกล่ าวแทนตนได้ อีก ทั้ งเป็ น ดุล พิ นิ จ ของเจ้ าหนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ตัด สิ น ใจเข้ า
ดาเนินการตามมาตรา 255
หากลูกหนี้ฝ่าฝืนผลดังกล่าว ย่อมเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและตกเป็นโมฆะตาม
มาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยหลักแล้วคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 17 หรือคาพิพากษาให้ล้มละลายตาม
มาตรา 61 ย่อมไม่สามารถใช้บังคับ ในเขตอานาจศาลต่างประเทศได้ตามหลัก Territoriality ทาให้
เจ้าหนี้ของไทยต้องฟ้องคดีล้มละลายในต่างประเทศอีกครั้ง ซึง่ สิ้นเปลืองเวลาและทุนทรัพย์อย่างมาก
และถึงแม้ว่าศาลต่างประเทศจะมีบทบัญญัติรับรองคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือคาพิพากษาให้ล้มละลาย
ของประเทศอื่น ให้มีผลในประเทศของตน บทบัญญัติตามกฎหมายไทยก็อาจกลายเป็นอุปสรรค
สาคัญที่ทาให้ไม่อาจบังคับตามคาพิพากษาของศาลไทยนอกราชอาณาจักรได้ แม้ว่าศาลต่างประเทศ
จะให้การรับรองก็ตาม ซึ่งทาให้เจ้าหนี้ที่เริ่มกระบวนการล้มละลายในประเทศไทยเสียโอกาสในการ
ติดตามทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ที่ มี อยู่ในต่างประเทศ ตลอดจนไม่ อาจจากัด สิ ท ธิของลู กหนี้ ในการ
ประกอบกิ จ การในต่ า งประเทศได้ ซึ่ ง อาจท าให้ เ จ้ า หนี้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย และหาก
ศาลต่ างประเทศจะถือ เอาผลของค าสั่ งพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ เด็ ดขาดหรือ คาพิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลายตาม
กฎหมายไทยให้ใช้บังคับได้ในประเทศตนก็มีปัญหาว่าจะทาได้หรือไม่ ในเมื่อกฎหมายไทยบัญญัติ
ขอบเขตการมีผ ลของคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ห รือคาพิพ ากษาให้ ล้มละลายไว้ชัดแจ้ง ให้ มีผ ลเฉพาะใน
ราชอาณาจักรเท่านั้น

4

เอื้อน ขุนแก้ว, คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง,
2556), น. 75.
5 ชีพ จุล มนต์, รวมคาบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556, (กรุง เทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ ง
เนติบัณฑิตยสภา), 2557.
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2.2 ผลของคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือคาพิพากษาให้ล้มละลายของศาลต่างประเทศใน
ประเทศไทย
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 177 วรรคสองให้คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
หรือคาพิพ ากษาให้ ล้มละลายของศาลต่างประเทศ ไม่มีผ ลเกี่ ยวกับทรัพ ย์สิ นของลู กหนี้ซึ่งอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี Territoriality ที่ให้ถือว่า เฉพาะคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ของศาลภายในรัฐเท่านั้นที่มีผลต่อบุคคลและทรัพย์สินภายในรัฐ และคาพิพากษาหรือคาสั่งย่อมมี
ผลเฉพาะภายในรัฐเท่านั้น
การวางหลั กกฎหมายตั ดบทไม่ ยอมรับคาสั่ งพิ ทักษ์ ท รัพ ย์ห รือคาพิพ ากษาให้ ล้ มละลาย
ต่ า งประเทศในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ขั ด กั บ มาตรฐานที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายข้ า มชาติ ต้ น แบบของ
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้า (UNCITRAL) กาหนดเอาไว้ เพื่อคุ้มครอง
สิทธิเจ้าหนี้ ต่างประเทศซึ่งมีลูกหนี้รายเดียวกันและให้ การดาเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปในทาง
เดียวกันระหว่างศาลไทยและศาลต่างประเทศ อันเป็นเหตุผลสาคัญของงานวิจัยฉบับนี้ที่ต้องศึกษา
เพื่อหาแนวทางอันเหมาะสม
ส่ ว นในคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การนั้ น มาตรา 177 วรรคสองไม่ ได้ ก าหนดผลของค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศไทยเอาไว้ จึงขาดความชัดเจนว่าหากเจ้าหนี้ต่างประเทศยื่น
คาร้องขอต่อศาลไทยให้ รับ รองคาสั่ งของศาลต่างประเทศ ศาลไทยจะรับรองให้ ได้ห รือไม่ และ
มี ข อบเขตอย่ างไร ตั ว อย่ างเช่ น ค าสั่ งของศาลต่ างประเทศที่ ก่ อ ให้ เกิ ด สภาวะพั ก การช าระหนี้
(Automatic Stay) การยื่ น ค าร้ อ งขอเพื่ อ ให้ ศ าลไทยรั บ รองสภาวะพั ก การช าระหนี้ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การต่ างประเทศจะด าเนิ น การได้ ห รือ ไม่ อย่ างไร และจะมี ก ารเชื่ อ มโยง
กระบวนการกันอย่างไรบ้าง จึงเป็นประเด็นสาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกนามาพิจารณาในรายงานวิจัย
ฉบับนี้

2.3 การขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ต่างประเทศในไทย
ในกรณี ที่ ศ าลไทยมี ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ลู ก หนี้ ที่ อ ยู่ ในประเทศไทย สิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้
ต่างประเทศซึ่งไม่มีภูมิลาเนาในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้สามัญหรือเจ้าหนี้มีประกัน หาก
ประสงค์จะยื่นคาขอรับชาระหนี้ จาเป็นต้องพิจารณาสิทธิในการขอรับชาระหนี้ตามพระราชบัญญัติ
ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 มาตรา 178 เป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง วางห ลั ก การพื้ น ฐาน อยู่ บ น
หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) กล่าวคือ รัฐใดให้ผลประโยชน์ในทางบวกแก่ประเทศไทยในเรื่อง
การขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ไทยในรัฐนั้น ประเทศไทยก็ จะตอบแทนให้ เจ้าหนี้ในรัฐนั้นสามารถ
ขอรับชาระหนี้ในประเทศไทยได้เช่นกัน ซึ่งเจ้าหนี้ต่างประเทศที่มายื่นคาขอรับชาระหนี้มีภาระการ
พิสูจน์ต่อศาลไทยในประเด็นดังต่อไปนี้
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1. เจ้าหนี้ต่างประเทศต้องมีภูมิลาเนาอยู่นอกราชอาณาจักร หากอยู่ในราชอาณาจักรย่อม
สามารถขอรับชาระหนี้ได้ตามวิธีการปกติ
2. เจ้ าหนี้ ต่ างประเทศมี ภ าระการพิ สู จ น์ ต่ อ ศาลล้ ม ละลายตามมาตรา 84/1 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบมาตรา 178 (1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้าหนี้ในประเทศไทยก็มีสิทธิขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายตามกฎหมาย
และในศาลประเทศของตนได้เช่นเดียวกันตามหลักต่างตอบแทน (Reciprocity)
3. เจ้าหนี้ต่างประเทศต้องแถลงว่า
3.1 ตนได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับทรัพย์สิน หรือส่วนแบ่งจากทรัพย์สินของลูกหนี้
คนเดียวกันนอกราชอาณาจักรเป็นจานวนเท่าใด หรือไม่
3.2 ถ้ ามี ต นยอมส่ งทรัพ ย์ สิ น หรือ ส่ ว นแบ่ งทรัพ ย์ สิ น จากลู ก หนี้ ม ารวมในกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ในราชอาณาจักร
ในเรื่องการยื่นคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ต่างประเทศต่อศาลไทยนั้น จากการศึกษาพบว่า
มีตัวอย่างการตีความตามนัยคาพิพากษาฎีกาที่ 1483/2535 ซึ่งวินิจฉัยว่า “มาตรา 11 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศสบัญญัติว่า “คนในสัญชาติอื่นมีสิทธิและหน้าที่ภายใต้กฎหมายแพ่ง
ของฝรั่งเศสเช่นเดียวกับที่คนสัญชาติฝรั่งเศสจะมีสิทธิและหน้าที่ในรัฐของคนชาตินั้นสังกัด ” ดังนั้น
แม้ ไม่ มี ม าตราใดบั ญ ญั ติ ไว้ โดยเฉพาะในกฎหมายล้ ม ละลายของฝรั่ งเศสเช่ น เดี ย วกั บ กฎหมาย
ล้ ม ละล ายแห่ งป ระเท ศไท ย แต่ เมื่ อเจ้ า ห นี้ น า อ. ม าเป็ น พ ยาน ใน ชั้ น สอบ ส วน ขอ ง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า อ. เป็นผู้ติดต่อกับประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งได้บทบัญญัติประมวล
กฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศสดังกล่าวแล้วมาประกอบ ซึ่งกฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศส
ดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติห้ามเจ้าหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศ ดังนั้นเจ้าหนี้ในประเทศไทยก็อาจพิสูจน์หนี้ได้
ทางนาสืบของเจ้าหนี้ย่อมเพียงพอรับฟังได้ว่าเจ้าหนี้ในประเทศไทยย่อมมีสิทธิขอรับชาระหนี้ในคดี
ล้ ม ละลายในประเทศฝรั่ งเศสได้ เช่ น เดี ย วกั บ เจ้าหนี้ ซึ่ งมี สิ ท ธิข อรับ ช าระหนี้ ในคดี ล้ ม ละลายใน
ประเทศไทย เมื่อเจ้าหนี้ไม่เคยได้รับหรือมีสิทธิรับทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งจากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1
นอกราชอาณาจั ก รถื อ ได้ ว่ า เจ้ า หนี้ ได้ ป ฏิ บั ติ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขในมาตรา 178 แห่ ง พ.ร.บ.
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว”
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในระดับสหภาพยุโรป (EC Regulation No.
1346/2000) เพื่อกาหนดเป็นกฎหมายล้มละลายของประเทศสมาชิก (ยกเว้นประเทศเดนมาร์ก) โดย
วางเงื่อนไขไว้ว่าหากหลักการของกฎหมายภายในประเทศสมาชิกขัดต่อหลักการของกฎหมายใน
ระดับสหภาพยุโรป ต้องถือตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเป็นสาคัญ ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาสิทธิ
ของเจ้ าหนี้ ต่ า งประเทศ นอกเหนื อ จากกฎหมายภายในของประเทศนั้ น แล้ ว อาจจ าเป็ น ต้ อ ง
พิจารณาถึงพันธกรณีที่ประเทศนั้นมีอยู่ด้วย
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เมื่อพิจารณาหลักการตามมาตรา 178 ดังกล่าว อาจเกิดปัญหากรณีเจ้าหนี้ตั้งตัวแทนหรือมี
ผู้จัดการทรัพย์สินแทนตนตามระบบกฎหมายต่างประเทศเข้ามาใช้สิทธิแทนตน ด้วยเหตุว่ามาตรา
91, 94, 95, 96 และ 178 บัญญัติถ้อยคาชัดเจนว่าต้องเป็นกรณีเจ้าหนี้เท่านั้นที่มีสิทธิยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ได้ ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของเจ้าหนี้เท่านั้นไม่สามารถตั้งตัวแทนหรือให้ผู้แทน
ด าเนิ น การแทนตนเองได้ หากพิ จ ารณาทางปฏิ บั ติ เจ้ า หนี้ ต่ า งประเทศย่ อ มต้ อ งเดิ น ทางมา
ประเทศไทยเพื่อดาเนินการด้วยตนเองเป็นรายๆไป ซึ่งการดาเนินกระบวนพิจารณาอาจมีการนัด
พิ จ ารณาหลายครั้ง ส่ งผลกระทบต่ อ เจ้ าหนี้ ต่ างประเทศที่ ไม่ มี ศัก ยภาพทางด้านการเงิน ในการ
เดินทางมาประเทศไทยเพื่อยื่นคาขอรับชาระหนี้ และทาให้การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นไม่ได้
วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการเฉลี่ยทรัพย์ (Pari Pasu) อย่างแท้จริง การคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้
ต่างประเทศในการยื่นคาขอรับชาระหนี้ จึงเป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่ ต้องพิจารณาหาแนวทางที่
เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายได้อย่างสมบูรณ์
สาหรับกรณีคดีฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย การยื่นคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ต่างประเทศ
มาตรา 178 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 ไม่ ไ ด้ เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
การขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ต่างประเทศไว้เฉพาะ แต่มี คาพิพากษาฎีกาที่ 652/2549 6 วินิจฉัยว่า
ในคดีฟื้นฟูกิจการในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/9 เมื่อศาลมีคาสั่งรับคาร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาแล้ว ได้กาหนดให้มีการส่งหมายนัดและสาเนาคาร้องให้บรรดาเจ้าหนี้ และ
เมื่อศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผนแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะแจ้งคาสั่งตั้งผู้ทาแผนและกาหนดเวลา
ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ให้ เจ้ าหนี้ ต ามมาตรา 90/24 วรรคสอง เจ้ าหนี้ ที่ ได้ รับ ความคุ้ ม ครองตาม
บทบั ญ ญั ติดังกล่าวรวมถึงเจ้าหนี้ ต่างประเทศด้ว ย และในคดีฟื้นฟูกิจการได้เปิดโอกาสให้ เจ้าหนี้
ต่างประเทศยื่นคาขอรับชาระหนี้ในประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ตามหลักในมาตรา 178
อย่างไรก็ดี แม้เจ้าหนี้ต่างประเทศมีสิทธิขอรับชาระหนี้ในประเทศไทยได้ แต่ยังมีประเด็น
ปั ญ หาประการต่อ มาในกรณี ของเจ้าหนี้ มี ป ระกัน ซึ่งกฎหมายต่ างประเทศรับ รองรูป แบบของ
หลักประกันดังกล่าว แต่มิใช่หลักประกันที่กฎหมายไทยรับรอง ดังนั้น การที่ ศาลไทยรับรองสิทธิ
เจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายต่างประเทศให้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ได้ เจ้าหนี้มีประกันดังกล่าวควร
ได้รับความคุ้มครองสิทธิในหลักประกันเพียงใด ประเด็นปัญหาในข้อนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะกล่าวถึง
ในรายงานวิจัยฉบับนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาถึงสภาพปั ญ หาและหลั กกฎหมายล้ ม ละลายข้ามชาติ ข องประเทศไทยใน
ปั จ จุ บั น อาจแบ่ ง สภาพปั ญ หาที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ กระบวนการล้ ม ละลายอั น สื บ เนื่ อ งจาก
ความเกี่ยวกับของลูกหนี้ในทางระหว่างประเทศได้ ดังนี้
6

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1.
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1. ปั ญ หาการขอความร่ ว มมื อ กรมบั งคั บ คดี เพื่ อจ าหน่ ายทรัพ ย์ สิ น และส่ งมู ล ค่ าให้ ศ าล
ต่างประเทศ
2. ปัญหาความร่วมมือเพื่อดาเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบคู่ขนานกับต่างประเทศกรณีมี
การฟ้องคดีล้มละลายในหลายประเทศพร้อมๆกัน
3. ปัญหาการเฉลี่ยมูลค่าทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ภายในประเทศและเจ้าหนี้ต่างประเทศอย่ าง
เท่าเทียมกัน

3. หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ของต่างประเทศและแนวทางการร่างกฎหมาย
ล้มละลายสากล
รูป แบบของกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ที่พบได้ในปัจจุบันนั้นอาจมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศสืบเนื่องจากพื้นฐานความคิด วัฒนธรรม และประสบการณ์ของประเทศนั้นๆ แต่ ก็
ล้วนอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและเป้าหมายอย่างเดียวกันที่ต้องการสร้างความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของระบบกฎหมายล้มละลาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายล้มละลายเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ในการจัดทารายงานวิจั ยฉบั บ นี้ คณะผู้ วิจัยได้ศึกษาถึงรูปแบบของกฎหมายล้ มละลายข้ ามชาติ
ต้นแบบขององค์การสหประชาชาติ UNCITRAL Model on Cross–Border Insolvency ข้อเสนอ
ข อ ง THE WORLD BANK PRINCIPLES FOR EFFECTIVE INSOLVENCY AND CREDITOR
RIGHTS SYSTEMS กฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น กฎหมายของประเทศอังกฤษ และกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างกลไกรับรอง
กระบวนการล้ ม ละลายและการฟื้ น ฟู กิ จ การในต่ า งประเทศ สร้ า งทางออกให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้
ภายในประเทศให้มีโอกาสได้รับชาระหนี้มากขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมโยงเป็น
หนึ่งเดียวกันของระบบกฎหมายล้มละลาย

3.1 หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับล้มละลายข้ามชาติ
3.1.1 ทฤษฎีว่าด้วยอานาจศาล
(1) ทฤษฎีอานาจสากล Universalism
ทฤษฎีอานาจสากลหรือ Universalism เป็นทฤษฎีสากลที่มีวัตถุประสงค์สร้างให้
กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการในประเทศต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Collective) โดย
กาหนดรู ป แบบว่า หากมีก ารเริ่ ม ต้น กระบวนการล้ ม ละลายหรือฟื้ น ฟู กิจ การในศาลประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ย่อมมีผลถึงศาลประเทศอื่นด้วยโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับระบบกฎหมาย
ล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นกฎหมายระดับประเทศ การเริ่มต้นคดีในศาลของ
มลรัฐหนึ่งย่อมส่งผลถึงมลรัฐอื่นด้วย
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ศ าส ต ราจ ารย์ Gerard McCormack ได้ อ ธิ บ าย ท ฤ ษ ฎี Universalism ใน
กระบวนการล้มละลายไว้ว่า ทฤษฎี Universalism เป็นส่วนที่จะช่วยอธิบายว่าควรทาอย่างไรให้
เกิ ด ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วขึ้ น ในกระบวนการล้ ม ละลาย (Single Set of Bankruptcy
Proceedings) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สิน และการแบ่ง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยไม่คานึงว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่ที่ใดในโลก 7 และบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับ
การรับรองให้ใช้สิทธิข อรับชาระหนี้ในกระบวนการล้มละลายได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการ
พื้นฐานเพื่อให้เกิดการดาเนินกระบวนพิจารณาเดียว ภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ทั่วโลก (Worldwide) ซึ่งระบบดังกล่ าวสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของศาลที่อยู่ภ ายใต้เขตอานาจ
เดียวกัน8
ทฤษฎี Universalism มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสะดวกและประหยัดในการ
ใช้สิทธิขอรับชาระหนี้ ถ้าหากกระบวนการลดเหลือเพียงกระบวนการเดียว ต้นทุนการดาเนินคดีก็
ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้เจ้าหนี้สามารถได้รับส่วนเฉลี่ยคืนมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความสะดวกในเรื่อง
การด าเนิ น การของลู ก ห นี้ แ ละเจ้ า ห นี้ กั บ ผู้ แ ท นกระบ วน การล้ ม ละลาย 9 (Insolvency
Representatives)
นอกจากนี้ ทฤษฎี Universalism ท าให้ ก ารขายกิ จ การท าได้ ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น หาก
ทรัพย์ สิ น ของลู กหนี้ ถูกจั ดการในระบบเดียว อย่างไรก็ดี ถึง แม้ว่าทฤษฎี Universalism จะสร้าง
ความเท่าเทียมให้แก่เจ้าหนี้ ยังมีอุปสรรคเพราะเจ้าหนี้ต่างประเทศ (Foreign Creditors) ไม่อาจจะ
ทราบถึงกระบวนการล้มละลายที่เกิดขึ้นหรืออาจไม่มีการแจ้งเจ้าหนี้ดังกล่าวให้ทราบถึงกระบวนการ
ล้มละลายที่เกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง อีกทั้งอุปสรรคทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ทาให้ โอกาสที่
เจ้าหนี้ต่างประเทศจะใช้สิทธิในกระบวนการระดับท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นไปได้ยาก10
(2) ทฤษฎีอานาจอธิปไตย Territoriality
ทฤษฎี Territoriality มี พื้ น ฐานหลั ก การตรงข้ า มกั บ ทฤษฎี Universalism
กล่าวคือการพิจารณากระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการจะพิจารณาเฉพาะจุดเกาะเกี่ยวด้าน
เชื้อชาติ (National) และอานาจอธิปไตย (Territorial) เท่านั้น กระบวนการถูกนามาใช้เฉพาะกับ
ทรัพย์สินซึ่งอยู่ภายใต้เขตอานาจอธิปไตย ซึ่งส่งผลให้เฉพาะแต่เจ้าหนี้ภายในรัฐ (Local Creditors)
และลูกหนี้ภายในรัฐ (Local Debtors) ทีส่ ามารถเข้าสู่กระบวนการได้11
7

Gerard McCormack. “Universalism in Insolvency Proceedinga and the Common Law,” Oxford
Journal of Legal Studies Advance. 2012, P.3.
8 Ibid., p.3.
9 Ibid., p.4.
10 Ibid., p.4.
11 Ibid., p.3.
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ตามทฤษฎี Territoriality การพิ จ ารณาว่ า คดี ใดอยู่ ในเขตอ านาจศาลหรื อ ไม่
ศาลจะพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวของลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ซึ่งมีตัวอย่างของคดี Bank of
Credit and Commerce International Case ที่ จ ะแสดงให้ เห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้
ทฤษฎี Territoriality ในคดี ดั ง กล่ า ว “Bank of Credit and Commerce International หรื อ
BCCI บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอังกฤษซึ่งประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ได้แบ่งโครงสร้างของบริษัท
ออกเป็ น สองส่ วน ส่ วนแรก คือ BCCI Holding SA เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นข้างมากของ BCCI และจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายของประเทศ Luxembourg โดยดาเนินธุรกิจสถาบันการเงิน
ผ่านทางสาขาทั้งหมด 43 สาขาใน 13 ประเทศ ส่วนที่สอง คือ BCCI Oerseas จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลและประกอบธุรกิจสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายของ Cayman islands ซึ่งเป็นหนึ่งในอาณา
นิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรอังกฤษ และยังควบคุมการดาเนินงานของบริษัทสาขาอีก 63 แห่
ใน 28 ประเทศ ซึ่ ง หมายความว่ า หากน าแนวคิ ด Territoriality มาปรั บ ใช้ ย่ อ มก่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการล้มละลายในประเทศต่างๆได้มากถึง 41 ประเทศ” 12
ในทฤษฎี Territoriality ศาสตราจารย์ Gerard McCormack ได้ตั้งข้อสังเกตความ
ได้เปรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎี Universalism สรุปไว้ว่า ในประเทศที่ใช้ทฤษฎี Universalism
ถ้าหากทุกรัฐมีทางปฏิบั ติ (Practice) เดียวกัน ย่อมสามารถใช้บังคับตามหลั ก การได้เต็มรูปแบบ
แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งถือตามหลักทฤษฎี Universalism แต่รัฐอื่นมีทางปฏิบัติเป็นอย่าง
อื่นโดยอาศัยทฤษฎี Territoriality ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตอานาจศาล (Jurisdiction)
ขึ้น เมื่อประเทศที่ใช้ทฤษฎี Universalism รวบรวมทรัพย์สิน และมีการจัดการทรัพย์สินและแบ่ง
ส่วนเฉลี่ ยแก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ ต่างประเทศ (Foreign Creditor) สามารถยื่นคาขอรับชาระหนี้ได้ ซึ่ง
รวมถึงเจ้าหนี้ในประเทศทีอ่ าศัยทฤษฎี Territoriality ด้วย13
แต่ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่ยึดถือทฤษฎี Territoriality บางครั้งไม่ได้ยึดถือ
หลักการต่างตอบแทน (Reciprocity) ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศในประเทศที่ใช้ทฤษฎี Universalism
ที่สาคัญ ประเทศที่อาศัยทฤษฎี Universalism อาจต้องดาเนินการเพียงลาพังหากไม่มีประเทศอื่น
ยอมรับข้อตกลงที่กาหนดทางปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎี Universalism ด้วย14
3.1.2 หลักต่างตอบแทน (Reciprocity)
หลักต่างตอบแทนเป็นหลักการพื้นฐานดั้งเดิมของกฎหมายล้มละลายข้ามชาติซึ่ง
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ใช้ พิ จ ารณาสิ ท ธิ เริ่ ม ต้ น กระบวนการล้ ม ละลาย หรือ ร้อ งขอให้ รับ รองกระบวนการ
12

Bob Wessels, International Insolvency Law, (The Netherlands: Kluwer Law International, 2006),
pp.8-10. Quote in เกวดี ศรีมา, “ศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของลูกหนี้ในคดีล้มละลายข้ามชาติ”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), น.21.
13 Gerard McCormack, supra note 7, p.4.
14 Gerard McCormack, supra note 7, p.4.
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ล้มละลายในแต่ละรัฐ โดยมีหลักการว่าหากรัฐหนึ่งประติบัติต่ออีกรัฐหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อีกรัฐก็
จะประติบัติตอบแทนในลักษณะเดียวกัน
ในล้ ม ละลายข้ า มชาติ ก ารพิ จ ารณารั บ รองกระบวนการล้ ม ละลายข้ า มชาติ ใน
กฎหมายต้นแบบของ Uncitral ไม่ได้กาหนดเงื่อนไขการรับรองโดยเอาหลักต่างตอบแทนมาเป็น
ปัจจัยพิจารณาด้วย ซึ่งมีลักษณะให้รัฐผู้เปิดกระบวนการต้องตอบแทนต่อรัฐผู้รับคาร้องขอให้รับรอง
กระบวนการต่างประเทศด้วย แต่โดยลักษณะของล้มละลายข้ามชาติตามกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ
ต้ น แบบของคณะกรรมาธิ ก ารสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายการค้ า (UNCITRAL) มี รู ป แบบ
การรวบรวมทรัพย์สิน เป็นกองทรัพย์สินเดียวทั่วโลก โดยผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ (Foreign
Representative) ที่ ศ าลในประเทศผู้ รั บ หลั ก การรั บ รองว่ าเป็ น กระบวนการหลั ก ต่ า งประเทศ
มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์ สินของลูกหนี้ในทุกรัฐมาไว้ในกองทรัพย์สินเดียวเพื่อเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้ในทุก
รัฐตามหลักสัดส่วน (Pari Pasu) ซึ่งเป็นไปตามพื้นฐานของหลักต่างตอบแทนนั่นเอง
สาหรับหลักต่างตอบแทนมีความเห็นของ Ian Fletcher ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ล้มละลายข้ามชาติได้ให้ ความเห็ นเกี่ยวกั บ the European Insurance Agency Case ซึ่งเป็นคดี
ล้มละลายข้ามชาติระหว่างประเทศนอร์เวย์และประเทศอังกฤษ และได้กล่าวถึงประเด็นหลักต่าง
ตอบแทน (Reciprocity) เอาไว้ด้วย โดยมีส าระส าคัญ คือ ประเทศอังกฤษรับ หลักการล้มละลาย
ข้ามชาติ จาก Model Law ของ UNCITRAL และกาหนดให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.
2006 ก่อนหน้านี้ในประเทศนอร์เวย์เกิด คดีบริษัทประกันภัยถูกฟ้องล้มละลายในวันที่ 9 มกราคม
ค.ศ. 2006 ต่อมาศาลนอร์เวย์ได้มีคาพิพากษาในประเด็นแห่งคดีและมีคาสั่งตั้งผู้แทนกระบวนการ
ต่ า งประเทศ หลั ง จากนั้ น ในวั น ที่ 8 สิ ง หาคม ค.ศ. 2006 ผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศ
(Norwegian) ได้ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลอังกฤษให้ รับ รองกระบวนการต่ างประเทศเพื่ อ ขอให้ มี ผ ลต่ อ
ทรัพย์สินที่อยู่ในอังกฤษและเวลล์ ต่อมาศาลอังกฤษได้มีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศใน
รูปแบบกระบวนการหลักต่างประเทศ (Foreign Main Proceeding) ในวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 2006
ซึ่งการรับรองกระบวนการต่างประเทศ Ian Fletcher ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าประเทศนอร์เวย์ไม่ใช่
ประเทศที่รับหลักการ Model Law ของ UNCITRAL แต่อาจเป็นเพราะประเทศอังกฤษยึดถือตาม
หลัก Model Law อย่างเคร่งครัดจึงต้องบริหารจัดการคดีดังกล่าวอยู่เหนือหลักการพื้นฐานของหลัก
ต่างตอบแทน ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน15
3.1.3 ทฤษฎีว่าด้วยจุดเกาะเกี่ยว (Connecting Points)
จุดเกาะเกี่ยวในเรื่องล้มละลายข้ามชาติ มีหลั กการเช่นเดียวกับหลัก การจุดเกาะ
เกี่ ย วในกฎหมายระหว่ า งประเทศแผนกคดี บุ ค คล แต่ ก็ มี บ างประการที่ แ ตกต่ า งออกไป เช่ น
การพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวของนิติบุคคลในหลักการกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลสามารถ
15

p.138-141.

Ian Fletcher, “The UNCITRAL Model Law in the United Kingdom.” Insolvency International, 2007,
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อธิบ ายได้ 3 จุ ด เกาะเกี่ย วคื อ สถานที่ ที่ นิ ติบุ ค คลมีส านั ก งานใหญ่ สถานที่ ที่ นิ ติบุ ค คลมีส ถานที่
ประกอบการ (Establish) และสถานที่ที่กรรมการผู้มีอานาจบริหารงานมีถิ่นที่อยู่ (Domicile) ซึ่ง
แตกต่างจากหลักการในกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ
การพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวในคดีล้มละลายข้ามชาติโดยปกติจะพิจารณาเฉพาะส่วน
ของตัวลูกหนี้เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาศูนย์รวมผลประโยชน์ของลูกหนี้ (Debtor’s Center
of Main Interest) หรือเรียกกันโดยย่อว่า COMI
สาหรับหลักการในกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ การพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวของทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถอธิบายได้ ดังนี้
(1) จุดเกาะเกี่ยวบุคคลธรรมดา
จุ ด เกาะเกี่ ย วบุ ค คลธรรมดาในกฎหมายล้ ม ละลายข้ า มชาติ การพิ จ ารณาจะ
เชื่อมโยงถึงจุดเกาะเกี่ยวสองประเภท คือ สถานที่ดังกล่าวเป็นภูมิลาเนาของลูกหนี้ (Their Habitual
Residence) หรื อ สถานที่ นั้ น เป็ น สถานประกอบธุ ร กิ จ ของลู ก หนี้ (Main Place of Business
Respectively) ไม่ว่าลูกหนี้จะทาเองหรือกระทาโดยตัวแทน 16 จากข้างต้นมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การใช้
สิ ท ธิเลื อ กฟ้ อ งคดี ล้ ม ละลายข้ ามชาติ โดยใช้ จุ ด เกาะเกี่ ย วของลู ก หนี้ ที่ แ ตกต่ างกัน เพื่ อ พิ จารณา
ศูน ย์ กลางแห่ งผลประโยชน์ ของลู กหนี้ (COMI) อาจทาให้ เกิดการเลื อกใช้เขตอานาจศาลให้ เป็ น
ประโยชน์แก่ตน (Forum Shopping) ได้17
(2) จุดเกาะเกี่ยวนิติบุคคล
หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล นิติบุคคลย่อมมีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐ 3
รัฐ ด้ ว ยกัน กล่ าวคือ 1.รัฐ เจ้ าของกฎหมายที่ ใช้ ในการก่ อตั้ งนิ ติ บุ ค คล 2.รัฐ เจ้าของสั ญ ชาติ ห รือ
ภูมิลาเนาของสมาชิกของนิติบุคคล และ 3.รัฐเจ้าของถิ่นที่ตั้งของภูมิลาเนาของนิติบุคคล18
ส่วนในเรื่องล้มละลายข้ามชาติ การพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวกฎหมายล้มละลายข้าม
ชาติรับรองการพิจารณาสองระบบ คือ สถานที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของลูกหนี้ (Registered
Office) หลั ก การดั ง กล่ า วมี ที่ ม าจาก The European Insolvency Regulation ซึ่ ง ประกาศว่ า
COMI ของลูกหนี้ได้แก่สถานที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุค คลของลูกหนี้ตาม Article 3.1 1346/2000
ซึ่งเป็ น สามารถอธิบ ายได้โดยใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งห้ างหุ้นส่ วนบริษัท (Company Law)
ประกอบ19
16

พันธ์ทิพย์ กาญจนจิตรา-สายสุนทร, “จุดเกาะเกี่ยวนิติบุคคลในทางระหว่างประเทศ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
2557, จาก http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=430&d_id=429
17 Laura Carballo Pineiro, “Towards the reform of the European Insolvency Regulation :
Codification rather than modification” Nederland International Privaatrecht(NIPR), p.210 (2014).
18 พันธ์ทิพย์ กาญจนจิตรา-สายสุนทร, “จุดเกาะเกี่ยวนิติบุคคลในทางระหว่างประเทศ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
2557, จาก https://www.l3nr.org/posts/303239
19 supra note 16, p.209.
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อี ก ทฤษฎี ห นึ่ ง มี แ นวความคิ ด มาจากสถานที่ ตั้ ง ทรั พ ย์ สิ น (The Real Seat
Theory) ซึ่งเป็นแนวความคิดตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 มีหลักว่า การพิจารณาศูนย์กลางผลประโยชน์
ของลูกหนี้หรือ COMI ต้องพิจารณาจากสถานที่ที่ลูกหนี้สามารถจัดการหรือสั่งการเกี่ยวกับธุรกิจของ
ตน (Management and Control Centre)20 ซึ่งบุคคลที่สามสามารถทราบได้ว่าอยู่ที่ใด
ซึ่งการกาหนดให้จุดเกาะเกี่ยวมี 2 ประเภทอาจเกิดปัญหา Forum Shopping ขึ้น
เพื่อเลี่ยงกฎหมาย โดย Laura Carballo Pineiro รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคลแห่ง University of Santiago de Compostela ประเทศสเปน ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ใน
บ ท ค ว าม Towards the Reform of the European Insolvency Regulation: Codification
Rather Than Modification. โดยยกตัวอย่างว่า หากลูกหนี้มีศูนย์กลางแห่ งผลประโยชน์ในรัฐ A
และรั ฐ B โดยรั ฐ A มีก ฎหมายเกี่ย วกั บ ความรับ ผิ ดของผู้ บ ริห ารนิ ติบุ คคล (Director Liability)
ในขณะที่รัฐ B ไม่มีหลักการดังกล่าวบัญญัติเอาไว้ ลูกหนี้ก็จะเลือกเปลี่ยน COMI จากรัฐ A สู่รัฐ B
เพื่อหลีกเลี่ยงหลักดังกล่าว ซึ่งในความเป็นจริงกฎหมายของรัฐผู้เปิดกระบวนการล้มละลาย (lex fori
concursus) ไม่ ได้ เชื่ อ มโยงกั บ กฎหมายรัฐ ที่ ลู ก หนี้ มี ผ ลประโยชน์ อ ยู่ จริ ง (lex societatis) และ
บางครั้งทาให้เกิดผลคือการคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้า หนี้ที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป คาอธิบาย
ข้างต้นสนับสนุนให้ COMI คือสถานที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล (Registered Office)21
สาหรับการพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวของนิติบุคคลเพื่อหาศูนย์กลางแห่งผลประโยชน์
ของลูกหนี้ (COMI) ได้มีข้อถกเถียงในประเทศสหรัฐอเมริกาในคดี Eurofood22 ซึ่งมีสาระสาคัญสรุป
ได้ คือ ใน The EC Regulation 1346/2000 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการล้มละลายในเครือภาคี
ประเทศสหภาพยุโรป หลักการพิจารณา COMI ในทางปฏิบัติคือ หากเขตอานาจศาลใดยอมรับ
หลักการของ the EC Regulation ศาลจะต้องพิจารณาปัจจัยการกาหนด COMI คือ สถานที่บริหาร
บริษัท (the Location of Directors) ที่ประชุมกรรมการ (Board Meeting) ลูกจ้าง (Employees)
สถานที่กาหนดและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย (Where key policy decisions are made) สถานที่
จัดจาหน่ายสินค้า สถานที่ทาการตลาด และดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สุ ด ท้ า ยคื อ สถานที่ ซึ่ ง จั ด การนโยบายทางด้ า นการเงิ น การคลั ง (the Location of Treasury
Functions)23
ในทางปฏิบั ติ ศาลในยุโรปล้ วนยอมรับหลั กการใน the EC Regulation โดยการ
ก าหนด COMI ศาลจะพิ จ ารณาจากสถานที่ ก าหนดนโยบายการบริห ารของกลุ่ ม บริษั ท ลู ก หนี้
20

Europa, “Unjustified Enrichment and Contract Law,” Search on 10 Decenber 2014, From
http://europa.eu/epso/doc/en_lawyling.pdf
21 Laura Carballo Pineiro, supra Note 17, p.209.
22 Eurofood IFSCITD [2006] BPIR 661.
23 Ibid.
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จนกระทั่ งถู ก ฟ้ อ งล้ ม ละลาย ซึ่ งได้ แ ก่ ส านั ก งานใหญ่ (Head Office) และสถานที่ จ ดทะเบี ย น
นิติบุคคล (the Registered Office)24
ข้อเท็จจริงใน Eurofood Case มีว่า Eurofood จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ
ไอร์แลนด์ เป็นบริษัทผลิตเนยแข็ง บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทเกี่ยวกับการเงินโดยมีประกันความรับผิด
โดยนิติบุคคลอิตาลีชื่อว่า Parmalat SpA การดาเนินการ Eurofood ถูกจากัดกิจกรรมการทาสัญญา
ต่างๆเกี่ย วกับ การซื้อขายโดย Parmalat Group ในปี ค.ศ. 2003 Dr.Bondi ได้รับมอบอานาจให้
จัดการทรัพ ย์สิ น ของ Pamalat SpA ภายใต้กฎหมายล้ มละลายอิตาลี ในอีกทางหนึ่ งในวันที่ 27
มกราคม ค.ศ. 2004 โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ (Bank of America NA “BofA”) ของ Parmalat SpA ได้
หาทางออกเพื่ อ เลิ ก กิ จ การซึ่ ง เป็ น สาขาของ Parmalat SpA ในไอร์ แ ลนด์ โ ดยการยื่ น ฟ้ อ งศาล
ไอร์ แ ลนด์ ต่ อ มาคดี Eurofood ได้ ขึ้ น สู่ ศ าลสู งของไอร์ แ ลนด์ (the Irish High Court) ซึ่ งในวั น
เดียวกันนั้น Bofa ได้ยื่นคาร้องขอให้ชาระบัญชี Parmalat SpA ต่อศาลไอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน ในปี
เดี ย วกั น นั้ น ในวั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ ค.ศ. 2004 Dr.Bondi ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ของ
Eurofood ในอิตาลีเพิ่มเติมจากอานาจจัดการทรัพย์สินของ Parmalat SpA ที่ได้รับก่อนหน้านั้น
หลังจากนั้ นไม่กี่เดือน The Parma Court ในประเทศอิตาลี ได้สรุป ประเด็นและ
ปฏิเสธว่าศาลประเทศไอร์แลนด์ไม่มีอานาจสั่งเลิกนิติบุคคลที่โจทก์ยื่นขอและแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
ตามความหมายของการเปิดกระบวนการล้มละลายที่ระบุไว้ใน EC Regulation และยังสรุปด้วยว่า
COMI ของ Eurofood คือประเทศอิตาลีซึ่งเป็นการรับรองว่าประเทศอิตาลีคือผู้เปิดกระบวนการ
หลัก (Open Main Proceeding) และมีคาสั่งให้กระบวนการหลักคือประเทศอิตาลี
สุ ด ท้ าย The European Insolvency Regulation (ECJ) พิ จ ารณาให้ ส ถานที่ ที่
เป็ นศูนย์กลางแห่ งผลประโยชน์ของลูกหนี้ (COMI) คือสถานที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทลูกหนี้ ซึ่ง
ได้แก่ประเทศไอร์แลนด์

3.2 ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศต่างๆ
ในประเด็ น ข้ อ ความคิ ด พื้ น ฐานของระบบกฎหมายต่ า งประเทศ นอกจากผู้ วิ จั ย ได้ น า
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL มาเป็นวัตถุทางการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยยังได้นา
หลักกฎหมายรับหลักการของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษมาพิจารณา
ร่วมด้วย เนื่องจากเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับให้การบังคับใช้กฎหมายล้มละลายมีประสิทธิภาพสูง
3.2.1 หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)

24

Katharinge S. Stones and Sally Willcook, “The Relevance of the European Court of Justice’s
Discussion of Center of Main Interests to Proceedings in the United States,” Bankr.L., p.453-460.

Final Report 542
บทที่ 19 กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Cross–Border Insolvency)

กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบถือกาเนิดเมื่อปี ค.ศ. 1995 โดยมีฐานที่มาจาก
ความขัดแย้งในคดี Re–Maxwell ระหว่างเขตอานาจศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อังกฤษ มีข้อเท็จจริงโดยสรุป คือ บริษัทของ Re–Maxwell มีสานักงานใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษ
แต่ทุนจดทะเบียนส่วนมากอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อ Re–Maxwell ตายลงบริษัทได้เกิด
ปัญหาทางการเงิน และต้องการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ ซึ่งกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อังกฤษได้บัญญัติรับรองสิทธิดังกล่าวเอาไว้ โดยกฎหมายประเทศอังกฤษมีหลักการว่าหากผู้บริหาร
ของลูกหนี้เห็นว่าตนมีความจาเป็นต้องฟื้นฟูกิการแล้วไม่ร้องขอก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย อีกทั้ง
เมื่อลูกหนี้ยื่นคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการและศาลได้สั่งอนุญาตแล้ว อานาจการบริหารงานต่างๆต้องตั้ง
ผู้มีวิชาชีพเข้ามาจัดการแทนลูกหนี้ซึ่งผู้ทาแผนและผู้จัดการและลูกหนี้จะต้องไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกัน ในทางตรงกัน ข้ามหลั กกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าลู กหนี้ร้องขอให้ เข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามตามกฎหมายแล้ว ลูกหนี้จะเป็นผู้มีอานาจจัดการทรัพย์สินทันที
จากหลักกฎหมายที่แตกต่างกันทาให้ผู้บริหารของ Re–Maxwell เลือกฟ้องต่อศาล
ในประเทศที่ให้ประโยชน์แก่ตนเองมากกว่าซึ่งก็คือศาลนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลคือเมื่อ
ศาลประเทศสหรัฐอเมริการับคาร้องขอฟื้นฟูกิจการย่อมเป็นการตัดอานาจการดาเนินการของฝ่าย
เจ้าหนี้ในประเทศอังกฤษหรือสภาวะพักการชาระหนี้ (Automatic Stay)
ในวันรุ่งขึ้นเมื่อฝ่ายประเทศอังกฤษทราบจึงโต้แย้งคาสั่งดังกล่าวว่าสานักงานใหญ่
ของบริษัท Re–Maxwell อยู่ในประเทศอังกฤษ การยื่นฟ้องคดีจึงไม่ถูกต้อง บริษัท Re–Maxwell
จึงยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลประเทศอัง กฤษอีกครั้งหนึ่งด้วย และศาลอังกฤษได้อนุญาตตาม
ค าร้ อ งขอและตั้ งผู้ ท าแผนขึ้ น จึ งเกิ ด ปั ญ หาเรื่ อ งการละเมิ ด อ านาจศาลประเทศสหรั ฐ อเมริก า
เนื่องจากเป็นประเทศผู้รับคาร้องไว้ก่อนหน้า ซึ่งมีบทลงโทษ ในทางกลับกันเมื่อผู้บริหารลูกหนี้ยื่นคา
ร้องต่อศาลประเทศอังกฤษ แต่ตนเองยังบริหารจัดการบริษัทต่อไปจึงต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
อังกฤษเช่นเดียวกัน
การบริหารจัดการจึงดาเนินต่อไปไม่ได้ จึงเกิดการตกลงกันระหว่างผู้พิพากษาศาล
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษเพื่อลดความขัดแย้งและให้คดีสามารถเดินต่อไปได้ โดย
ให้ทนายความแสวงหาช่องทางโดยหลี กเลี่ยงการยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อลดความขัดแย้ง เรียกว่า
“Lawyer Protocol”25
กฎหมายล้ ม ละลายข้ ามชาติ ต้ น แบบของ UNCITRAL หรือ UNCITRAL Model
Law on Cross–Border Insolvency มี รู ป แบบเป็ น Model Law ซึ่ ง มี ฐ านะต่ ากว่ า สนธิ สั ญ ญา
(Treaties) เนื่องจากว่าการรับรองกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบเป็นไปตามความสมัครใจของ
รั ฐ ผู้ รั บ หลั ก การ กล่ าวคื อ Model Law เป็ น เพี ย งมาตรฐานของกฎหมายกลาง เพื่ อ เชื้ อ เชิ ญ ให้
25

วิศิษ ฎ์ วิศิ ษ ฎ์ส รอรรถ, คาบรรยายวิช ากฎหมายฟื้ น ฟู กิจการและล้ ม ละลายชั้น สู ง น. 754, (กรุงเทพฯ: คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2557.
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ประเทศสมาชิก ในองค์ ก ารสหประชาชาติ น าไปเป็ น กฎหมายล้ ม ละลายข้ ามชาติ ต้น แบบ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้กฎหมายล้มละลายมีมาตรฐานใกล้เคียงกันทั้ งหมดตามทฤษฎี Universality การรับ
กฎหมายล้ ม ละลายข้ ามชาติ ต้ น แบบเป็ น กฎหมายภายในประเทศสมาชิ กไม่ จ าเป็ น ต้ อ งบั ญ ญั ติ
หลักการให้เหมือนกันกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบทุกประการ อาจจะรับหลักการเพียงแค่
บางส่ ว นก็ ได้ ซึ่ ง Model Law ให้ ดุ ล พิ นิ จ แก่ รัฐ ที่ รับ ไปพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งกั บ รูป แบบระบบ
กฎหมายภายในของตนเอง
สาหรับผลของ Model Law หากประเทศสมาชิกไม่รับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ
ต้น แบบไปเป็ น กฎหมายภายใน ย่อมถูกมองว่ากฎหมายของประเทศตนไม่ได้รับมาตรฐานตามที่
กาหนดไว้เท่านั้น ซึ่งผลดังกล่าวแตกต่างจากสนธิสัญญาที่ฝ่ายใดละเมิดขึ้นจะมีผลบัง คับ (Sanction)
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และการบัญญัติถ้อยคาในสนธิสัญญาทุกถ้อยคาล้วนมีความหมายที่
สาคัญ
หลักการสาคัญที่ Model Law วางเอาไว้ในเรื่องนี้มีสาระสาคัญดังนี้
1. การเข้าถึง (Access)
2. การยอมรับ (Recognition)
3. การบรรเทา (Relief)
4. การร่วมมือกัน (Co-operation)
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบมีวัตถุประสงค์ให้อานาจและก่อการทางาน
ร่วมกันและการประสานความร่วมมือกันระหว่างศาลที่มีเขตอานาจต่างๆมากกว่าที่จะพยายามสร้าง
กฎหมายฟื้นฟูกิจการให้มีลักษณะเหมือนกัน โดยในความร่วมมือนั้นก็ได้เคารพถึงความแตกต่างของ
กระบวนพิจารณาของกฎหมายในแต่ละประเทศ มีเป้าหมายหนึ่งในการสนับสนุนคือการก่อให้เกิด
ความแน่นอนมากยิ่งขึ้นในการค้าและการลงทุน26
3.2.2 หลั ก เกณฑ์ ข องธนาคารโลกเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการ
ล้ ม ละลายแ ละระบ บ สิ ท ธิ ข องเจ้ า ห นี้ (The World Bank – Principles for Effective
Insolvency and Creditor Rights Systems)
การวางหลั ก เกณฑ์ ในกฎหมายล้ ม ละลายที่ ดี น อกจากการพิ จ ารณากฎหมาย
ล้มละลายข้ามชาติต้นแบบแล้ว ยังต้องคานึงถึงความเห็นขององค์กรทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายล้ ม ละลายด้ ว ย ในที่ นี้ ได้ แ ก่ ธนาคารโลก (The World Bank) ส าหรั บ
ธนาคารโลกได้ อ อกความเห็ น เกี่ ย วกั บ ระบบกฎหมายล้ ม ละลายที่ ดี มี ชื่ อ ว่า PRINCIPLES FOR
EFFECTIVE INSOLVENCY AND CREDITOR RIGHTS SYSTEMS เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้ดุลพินิจ

26

เอื้อน ขุนแก้ว, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4.
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ปรับปรุงกฎหมายล้มละลายของประเทศตน ให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกั นในการบังคับ
ใช้
สาหรับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ได้มีหลักเกณฑ์อยู่ในข้อ C15 ถึง C17
3.2.3 กฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีพัฒนาการระบบกฎหมายล้มละลายเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกของ UNCITRAL และได้รับเอากฎหมาย
ล้มละลายข้ามชาติต้นแบบ UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency อนุวัติการณ์
เป็นกฎหมายภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประเทศญี่ปุ่นได้บัญญัติกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการออกเป็นสี่ฉบับ ได้แก่
(1) The Civil Rehabilitation Law (Minji-saisei ho) หรือกฎหมายฟื้นฟูกิจการ
กรณีบุคคลธรรมดา
(2) The Bankruptcy Liquidation Law of 1922 (Hasan ho) หรื อ กฎหมาย
ล้มละลาย
(3) The Corporate Reorganization Law of 1952 (Kaisha-kosei ho) ห รื อ
กฎหมายฟื้นฟูกิจการนิติบุคคล
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติของญี่ปุ่นได้รับการรับรองขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดยได้
บั ญ ญั ติ เป็ น สองส่ ว น ได้ แ ก่ The Law on Recognition of a Foreign Proceeding (Gaikokutosantetsuduki Shonin-Enjo ho) ถูก วางหลั กการไว้ใน Hasan ho และ Kaisha-kosei ho ซึ่ ง
การบังคับใช้มีระยะเวลานานพอสมควรแล้ว กอปรกับระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมีรูปแบบเป็น
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ผู้วิจัยจึงเห็นควรนามาศึกษาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนากฎหมาย
ล้มละลายไทยในส่วนเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกระบวนการล้มละลายข้ามชาติในวิจัย
ฉบับนี้ด้วย
3.2.4 กฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นกฎหมายล้มละลาย
ข้ามชาติต้น แบบฉบับ หนึ่งของโลก เนื่องจากมีพื้นฐานมาจากความขัดแย้งเรื่องเขตอานาจศาลใน
Re–Maxwell Case ระหว่างศาลล้มละลายประเทศสหรัฐอเมริกาและศาลล้มละลายประเทศอังกฤษ
ทาให้เกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างสองศาลหรือที่เรียกว่า “Protocol” เมื่อมีกฎหมายล้มละลายข้าม
ชาติต้นแบบของ UNCITRAL ออกมา ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ใน 36 ประเทศสมาชิก ได้เข้ารับเอา
Model Law บั ญ ญั ติรั บ รองเป็ น กฎหมายภายใน เพื่ อสร้างมาตรฐานใหม่ให้ กฎหมายล้ มละลาย
ข้ามชาติในประเทศตน
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กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นกฎหมายในระดับสหพันธรัฐ
(Federal State) กล่ าวคื อ เมื่ อ มี ค าพิ พ ากษาให้ ก ระบวนการล้ ม ละลายเริ่ ม ต้ น ขึ้ น ค าพิ พ ากษา
ดังกล่าวย่อมใช้บังคับได้ตลอด 50 มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในส่วนกฎหมายล้มละลายข้ามชาติแต่เดิมหลักการถูกวางเอาไว้ใน Section 304
the United States Bankruptcy Code แต่ภายหลังได้ถูกแก้ไขหลักการโดย Chapter 15 ในวันที่
17 ตุลาคม ค.ศ. 2005 ซึ่งมีหลักการที่แตกต่างออกไปจากเดิม
ส าหรั บ เหตุผ ลที่ ผู้ วิจัย เลื อกกฎหมายล้ ม ละลายประเทศสหรัฐ อเมริกามาศึกษา
ในส่วนกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ เนื่องจากหลักการที่รับรองมีลักษณะคล้ายคลึงกับ UNCITRAL
Model Law on Cross–Border Insolvency เป็นอย่างมาก จึงถือเป็นกฎหมายอีกประเทศหนึ่งที่
ควรน ามาศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุง กฎหมายล้ ม ละลายของไทยเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ คดี ในส่ ว น
ล้มละลายข้ามชาติอีกด้วย
3.2.5 กฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศอังกฤษ
การพิจารณากฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศอังกฤษต้องพิจารณาจาก
กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่
1. Insolvency Act 1986 ในส่วน Section 426
2. the EC Regulation ซึ่งมีหลักการย้อนส่งไปใช้หลักเกณฑ์ในกฎหมาย
ล้มละลายข้ามชาติต้นแบบ (UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency) หลักการใน
the EC Regulation มีลาดับ ชั้น สูงกว่ากฎหมายภายใน เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในระดับสหภาพ
ยุโรปเพื่อให้การจัดการคดีล้มละลายข้ามชาติภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3. the Cross Border Insolvency Regulation 2006 การรั บ หลั ก การ
ล้มละลายข้ามชาติในระบบกฎหมายประเทศอังกฤษมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2006
ภายใต้ the Cross Border Insolvency Regulation 2006 แต่มีบางเรื่องที่กฎหมายรับหลั กการ
ไม่ รั บ เอาหลั ก การของกฎหมายล้ ม ละลายข้ า มชาติ ต้ น แบบของ UNCITRAL มาปรั บ ใช้ ด้ ว ย
ตั ว อย่ า งเช่ น บ ท นิ ย ามศั พ ท์ ใน Article 2 ของ UNCITRAL Model Law on Cross–Border
Insolvency ไม่ ถู ก น ามาใช้ ใน the Cross Border Insolvency Regulation 2006 แต่ ร ะบุ ให้ น า
Part 3 ของ the Insolvency Act 1986(b) มาใช้แทน และหากเกิดการขัดกันของกฎหมายระหว่าง
British Insolvency Law หรื อ Part 3 ของ the Insolvency Act กั บ กฎหมายที่ รั บ หลั ก การ
กฎหมายอั งกฤษให้ ถื อ เอาหลั ก การตามกฎหมายที่ รับ หลั ก การ (the latter(Regulation) shall
prevail.)

3.3 วิเคราะห์กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต่างประเทศ
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การเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายข้ามชาติ เริ่มจากลูกหนี้ถูกฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้
ในศาลต่างประเทศ (Foreign Court) อานาจศาลอาจพิจารณาจากจุดเกาะเกี่ยวของลูกหนี้ตามแต่
กฎหมายภายในของแต่ล ะรั ฐ จะก าหนดไว้ กล่ าวคือ ศาลอาจพิ จารณาจากภู มิ ล าเนาของลู กหนี้
สถานที่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตั้งอยู่ หรือสัญชาติของลูกหนี้ กระบวนการจะดาเนินไปจนกระทั่งเกิด
คาพิพากษาของศาลซึ่งมีผลให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อศาลต่างประเทศ (Foreign Court)
ได้มีคาพิพากษาแล้ว กระบวนการต่อไปเป็นเรื่องการขอความร่วมมือจากศาลต่างประเทศตามหลัก
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
3.3.1 การเข้าถึง (Access)
(1) การเริ่มต้นกระบวนการในศาลต่างประเทศ
(1.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
การเข้าถึงกระบวนการล้มละลายข้ามชาติ (Access) นับแต่เวลามีคาพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศที่ เปิ ด คดี ศาลผู้ เปิ ดกระบวนการล้ ม ละลายหรือฟื้ น ฟูกิ จการมี อานาจให้ เจ้าหนี้
ดาเนิ น การในเรื่องต่างๆเองหรืออาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อดาเนินการแทนเจ้าหนี้ก็ได้ขึ้นกับกฎหมาย
ภายในรั ฐ นั้ น ๆจะก าหนดไว้ จึ งเกิ ด มีบุ ค คลหนึ่ งซึ่ งกฎหมายล้ ม ละลายข้ามชาติต้ น แบบเรียกว่า
“ผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศ” (Foreign Representative)27 หน้าที่ประการหนึ่ งของผู้ แทน
กระบวนการต่างประเทศ คือ “การดาเนินกระบวนการต่างประเทศ” (Foreign Proceeding)28 ซึ่งมี
ข้อ 2 ของ UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency ได้กาหนดความหมายไว้ว่า
“กระบวนการจั ดการหรื อกระบวนการทางศาลในรัฐ ต่างประเทศ รวมถึงกระบวนการชั่ ว คราว
ที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายซึ่งดาเนินกระบวนการแก่ทรัพย์สินและเอกสาร
ของลูกหนี้ภายใต้การควบคุมและกากับโดยศาลต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูกิจการ
หรือการชาระหนี้”29
(1.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
การเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายข้ามชาติ ในประเทศญี่ปุ่นสามารถทาได้ โดยการ
ยื่นคาร้องขอให้รับรองและเข้าร่วมกระบวนการต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น (Foreign Insolvency
Proceeding) การยื่ น ค าร้ อ งต้ อ งกระท าโดยผู้ แ ท น กระบ วน การต่ า งป ระเท ศ (Foreign
Representative) ที่ถูกแต่งตั้งในกระบวนการต่างประเทศ ซึ่งอาจจะเป็น ทรัสตี (Trustee) ลูกหนี้
ร้องขอให้ตนเองเข้าสู่กระบวนการ (Debtor in Possession) บุคคลดังกล่าวต้องยื่นเอกสารคาร้อง
27

UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 2 (d).
28 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 2 (a).
29 ค าแป ล UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency Article 2 (a), แป ล โดยกรมบั งคั บ ค ดี
กระทรวงยุติธรรม.
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(Petition) รวมทั้ งวางค่ าธรรมเนี ย มศาล (Deposit) ส าหรั บ การร้อ งขอต่ อ ศาลล้ ม ละลายกลาง
กรุงโตเกียว (Tokyo District Court in Japan)30 โดยผู้แทนกระบวนการต่างประเทศมีหน้าที่ต้อง
พิสูจน์ว่าลูกหนี้มีถิ่นที่อยู่ (Residence) ภูมิลาเนา (Domicile) สานักงาน (Office) หรือเป็นสถานที่
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล (Establishment) ในประเทศที่ผู้แทนร้องขอ (Foreign Country)31 ซึ่ง
รายละเอียดดังกล่าวต้องถูกระบุมาในคาร้องขอรับรองกระบวนการต่างประเทศ ถ้าการยื่นคาร้อง
ดังกล่าวครบเงื่อนไขการรับรองกระบวนการต่างประเทศ ศาลญี่ปุ่นจะมีคาสั่งรับ รองกระบวนการ
ต่างประเทศ (Recognition)
หลักการดังกล่าวกาหนดไว้ใน Article 4 ของ Gaikoku tosan syonin enjo ho
(the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding) ซึ่งเป็นเรื่องหลักเกณฑ์
การยื่นคาร้องขอเข้าร่วมกระบวนการศาลที่มีเขตอานาจได้แก่ Tokyo District Court
(1.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าใน Chapter 15 ได้ ก าหนดนิ ย ามเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับ กฎหมายต้น แบบโดยการดาเนินกระบวนการต่างประเทศ (Foreign Proceeding)
ก าหนดนิ ย ามใน 11 USC Section 101 (23)32 ส่ ว นผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศ (Foreign
Representative) กาหนดนิยามใน 11 USC Section 101 (24)33 ซึ่งนิยามดังกล่าวผู้วิจัยจะอธิบาย
ในหัวข้อต่อไป ซึ่งการร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องทาโดย
ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ (Foreign Representative)
(1.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
การเริ่ ม ต้ น กระบวนการล้ ม ละลายข้ า มชาติ ในกฎหมายอั งกฤษต้ อ งพิ จ ารณา
Section 426 ของ the Insolvency Act 1986 เป็นอันดับแรก ซึ่งวางหลักการไว้ว่า ศาลซึ่งมี เขต
อานาจศาลในความสั ม พั น ธ์เกี่ ย วกั บ กฎหมายล้ ม ละลายในประเทศสหราชอาณาจัก ร (United
Kingdom) ต้องตอบรับการช่วยเหลือที่สามารถตอบรับได้เนื่องจากอยู่ในเขตอานาจศาลของตน ส่วน
รายละเอียดการรับรองกระบวนการนั้น ศาลประเทศอังกฤษยึดหลักการตาม UNCITRAL – Model
Law on Cross-Border Insolvency เป็ น หลั ก ซึ่ ง กฎหมายประเทศอั งกฤษก าหนดหลั ก เกณฑ์
ก า ร รั บ ห ลั ก ก า ร ไว้ ใน The Cross-Border Insolvency Regulations 2006 ใน Article 4
Competent Court(2) กล่ า วคื อ เงื่ อ นไขที่ ต้ อ งการส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ การรั บ รอง
30

Junichi Matsushita & Stacey Steele, Tentative Translation of Law Relating to Recognition
and Assistance for Foreign Insolvency Proceedings, Law No.129 of 2000, article 4, 17, ( hereinafter
Recognition Law), available at http://www.moj.co.jp/ENLISH/CIAB/lrtr01-1 Quote in Hideo Harikoshi, Guide to
Japanese Cross-Border Insolvency Law
31 Gaikoku tosan syonin enjo ho., Article 19.
32 11 USC § 101 (23).
33 11 USC § 101 (24).
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กระบวนการต่างประเทศและความร่วมมือกันระหว่างศาลต่างประเทศ เขตอานาจศาลใน Great
Britain ต้องมีเขตอานาจศาลดังนี้
1.สถานที่ที่ลูกหนี้มีสถานที่ประกอบธุรกิจ (Place of Business)
2.ในกรณี บุ ค คลธรรมดา ได้ แ ก่ ส ถานที่ ที่ บุ ค คลมี ภู มิ ล าเนา (a Place of
Residence)
3.สถานที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ (asset)
(2) ผู้มีอานาจดาเนินกระบวนการต่างประเทศแทนเจ้าหนี้
(2.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
ตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้มีอานาจดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลต่างประเทศ ได้แก่
ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ สาหรับผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ (Foreign Representative)
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบ ได้ให้ความหมายไว้ ว่า บุคคลหรือองค์กรใดๆ อาจจะเป็นบุค คล
หรือองค์กรใดๆที่ได้รับการแต่งตั้งชั่วคราวให้มีอานาจจัดการกระบวนการต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Reorganization) หรือการชาระหนี้ (Liquidation) เกี่ยวแก่ทรัพย์สินหรือ
เอกสารของลูกหนี้ หรือกระทาการในฐานะตัวแทนของกระบวนการต่างประเทศ34
(2.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ผู้ มี สิ ท ธิด าเนิ น การในกระบวนล้ ม ละลายข้ ามชาติ ของประเทศญี่ ปุ่ น กฎหมาย
รับรองให้บุคคลใดก็ได้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้จัดการกระบวนการต่างประเทศ (the Representative
of a Foreign Insolvency Proceeding) สามารถร้องขอเริ่มกระบวนการได้ ซึ่งการแต่งตั้งผู้แทน
กระบวนการต่ า งประเทศอาจเป็ น ได้ ห ลายบุ ค คล ตั ว อย่ า งเช่ น ทรั ส ตี (Trustee) หรือ ลู ก หนี้ ผู้
ครอบครองทรัพย์สิน (Debtor in Possession) เป็นต้น
(2.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้มีอานาจดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลต่างประเทศได้แก่ ผู้แทนกระบวนการ
ต่ า งประเทศ (Foreign Representative) ซึ่ ง ก าหนดนิ ย ามใน 11 USC Section 101 (24) ว่ า
“บุคคล หรือองค์กรใดๆ อาจจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใดๆที่ได้รับการแต่งตั้งชั่วคราวให้มีอานาจ
จั ดการกระบวนการต่างประเทศ ไม่ ว่าจะเป็ น กระบวนการฟื้ น ฟู กิจการ (Reorganization) หรือ
การช าระหนี้ (Liquidation) เกี่ ย วแก่ ท รัพ ย์ สิ น หรือ เอกสารของลู ก หนี้ หรือ กระท าการในฐานะ
ตัวแทนของกระบวนการต่างประเทศ” ซึ่งกาหนดสอดคล้องกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ต้นแบบ
ของ UNCITRAL
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(2.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
ผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศหรือบุคคลอื่น มีความหมายตาม Article2 subparagraph (j) กล่าวคือ เป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากกระบวนการต่างประเทศให้จัดการเกี่ยวกับ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Reorganization) หรือการชาระบัญชี (Liquidation) เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้หรือความสัมพันธ์หรือผู้แทนที่กาหนดโดยกฎหมายต่างประเทศ35
(3) เงื่อนไขการร้องขอต่อประเทศผู้รับหลักการ
(3.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
การเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาในรัฐ ผู้รับหลั กการ กฎหมายล้ มละลายข้ามชาติ
ต้น แบบระบุ ให้ สิ ทธิ ผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศสามารถร้องขอโดยตรงต่อศาลประเทศผู้ รับ
หลักการ36 การร้องขอต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายภายในของรัฐผู้รับหลักการกาหนด 37 เมื่อศาล
รั บ ค าร้ อ งขอ การท าค าสั่ ง หรื อ ค าพิ พ ากษา ศาลมี ข อบเขตท าค าสั่ ง หรื อ ค าพิ พ ากษารั บ รอง
กระบวนการได้ภายในขอบเขตที่ ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศร้องขอเท่านั้น38 ส่วนการคุ้มครอง
สิทธิของเจ้าหนี้ต่างประเทศ กฎหมายล้ มละลายข้ามชาติต้นแบบได้กาหนดให้สิ ทธิเรียกร้องของ
เจ้าหนี้ต่างประเทศจะได้รับการรับรองในลาดับสาระสาคัญเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ภายใน กล่าวคือ เช่น
เจ้าหนี้ มีป ระกัน ประเภทจาน าจากต่างประเทศย่อมมีบุริมสิ ทธิในทรัพย์จานาเช่นเดียวกับเจ้าหนี้
ภายในรัฐผู้รับหลักการ
เงื่อนไขในกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบกาหนดเป็นรายละเอียดการร้องขอ
ของเจ้าหนี้ต่างประเทศมีดังนี้
1. เจ้ าหนี้ ห รือผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศต้องส่ งคาบอกกล่าวให้ แก่บรรดา
เจ้าหนี้ทั้งหลายภายในประเทศผู้รับหลัก การและเจ้าหนี้ซึ่งไม่ปรากฏที่อยู่ในประเทศผู้รับหลักการ
เท่าที่ตนได้ทราบ ซึ่งกรณี นี้ กฎหมายกาหนดให้ ศาลสามารถใช้ดุล พินิจมีคาสั่งที่เหมาะสมเป็น วิธี
บอกกล่าวเจ้าหนี้ได้ด้วย39
2. การบอกกล่าวเจ้าหนี้ต่างประเทศให้บอกกล่าวเป็นรายๆไป เว้นแต่ศาลจะสั่งโดย
วิธีอื่น40
3. สาหรับรายละเอียดคาบอกกล่าว กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบกาหนด
ให้มี ได้แก่ การแสดงระยะเวลาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้เจ้าหนี้อื่นยื่นขอรับชาระหนี้ รวมถึงสถานที่
35

the Cross-Border Insolvency Regulation 2006, Article 2(j).
UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 9.
37 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 11, 12, 13.
38 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 10.
39 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 14 (1).
40 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 14 (2).
36
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สาหรับยื่นคาขอ การแสดงสิทธิในหลักประกันของตนที่ยื่นขอรับชาระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน
และข้ อ มู ล อื่ น ๆที่ จ าเป็ น ต้ อ งแจ้ ง แก่ เจ้ าหนี้ ต ามกฎหมายของรั ฐ ผู้ รั บ หลั ก การก าหนดและตาม
คาสั่งศาล
(3.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
Article 17 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and
Assistance of a Foreign Proceeding) กาหนดเงื่อนไขการยื่น คาร้องขอให้ รับรองกระบวนการ
ต่างประเทศ ลูกหนี้ ต้องมีสถานที่อยู่อาศัย (Domicile) ภูมิล าเนา (Residence) สถานที่ประกอบ
กิจการ (Business Office) หรือสานักงานอื่นๆ (Other office) ภายในประเทศ ซึ่งเป็นสถานที่ยื่น
ค าร้ อ งขอให้ รั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศ (Foreign Insolvency Proceeding) ซึ่ ง ผู้ แ ทน
กระบวนการต่างประเทศ เช่น ทรัสตี ต่ างประเทศ หรือ ผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศ อาจยื่น
คาร้อ งขอโดยระบุ ม าในค าร้อ งขอส าหรับ การยื่ น คาร้องขอ และในค าร้อ งขอในเรื่องต่ างๆ หลั ก
ดังกล่าวถูกระบุไว้ในวรรค 1
ส่ ว นวรรค 2 ระบุ ว่ า ค าร้ อ งตามวรรคหนึ่ งอาจยื่ น ต่ อ ศาลก่ อ นมี ค าสั่ ง เริ่ ม ต้ น
กระบวนการล้มละลาย (Order of Commencement of Bankruptcy Proceeding) คาสั่งเริ่มต้น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Order of Commencement of Recognition Proceeding) หรือคาสั่ง
Special Liquidation Proceeding ซึ่ ง เมื่ อ ครบเงื่ อ นไขตาม Article 17 paragraph 1 ศาลจะมี
คาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศตาม Article 22 paragraph 1
ส่วนวรรค 3 กาหนดให้ทรัสตีหรือผู้เป็นผู้แทนกระบวนการต่างประเทศต้องรายงาน
ความคืบหน้าการดาเนินกระบวนการล้มละลายต่างประเทศต่อศาล หรือตามแต่กรณีที่ศาลจะสั่ง
สุดท้ายตามวรรค 4 ศาลอาจสั่งให้ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศที่ขอให้รับรอง
กระบวนการต่างประเทศแต่งตั้งทนายความกระทาการเป็นตัวแทนในกระบวนการรับรองและให้
ความช่วยเหลือ
Article 22 เป็ น เรื่อ งคาสั่ งรับ รองกระบวนการต่ างประเทศซึ่งจะกล่ าวในหั วข้ อ
ต่อไป
(3.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
การยื่นคาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ ผู้ยื่นคาร้องขอต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆผู้วิจัยจะอธิบายในหัวข้อต่อไป
(3.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
การยื่นคาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ ผู้ยื่นคาร้องขอต้องปฏิบัติต าม
เงื่อนไขตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆผู้วิจัยจะอธิบายในหัวข้อต่อไป
3.3.2 การรับรองกระบวนการ (Recognition)
(1) เอกสารยืนยันการเริ่มต้นกระบวนการ
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(1.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
การรับรองกระบวนการต่างประเทศนอกจากผู้แทนกระบวนการต่างประเทศต้อง
ได้รับแต่งตั้งจากศาลต่างประเทศโดยชอบ 41 ยังมีเงื่อนไข คือ ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศต้อง
แสดงถึงกระบวนการต่างประเทศทั้งหมดซึ่งมีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกันในต่างประเทศ (ประเทศของ
ตน)42 อีกทั้งการเสนอคาร้องต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
1. สาเนาคาสั่ งหรือคาพิพ ากษาการเริ่มต้นกระบวนการต่างประเทศ และคาสั่ ง
แต่งตั้งผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ ซึ่งรับรองความถูกต้องแท้จริง ในประเด็นเรื่องการรับรอง
ผู้ แ ทนกระบวนการต่ างประเทศอาจร้ อ งขอให้ Notary Public หรื อ กงสุ ล เป็ น ผู้ รั บ รองส าเนา
ให้แก่ตน เรียกว่ากระบวนการ Notarization
2. ใบรั บ รองจากศาลต่ า งประเทศ โดยรั บ รองการมี อ ยู่ จ ริ ง ของกระบวนการ
ต่างประเทศ และการแต่งตั้งผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
3. หากไม่ มี พ ยานหลั ก ฐาน 2 ประการข้ า งต้ น ศาลอาจใช้ ดุ ล พิ นิ จ รั บ ฟั ง
พยานหลั ก ฐานอื่ น เพื่ อ แสดงการมี อ ยู่ จ ริงของกระบวนการต่ างประเทศและการแต่ งตั้ ง ผู้ แ ทน
กระบวนการต่างประเทศได้
เอกสารข้างต้นศาลในประเทศผู้รับหลักการอาจร้องขอให้แปล โดยใช้ภาษาทางการ
ของรัฐนั้นก็ได้43
(1.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
เอกสารที่ ผู้ แทนในกระบวนการต่ างประเทศต้ องยื่น กฎหมายรับ หลั กการของ
ประเทศญี่ปุ่นได้กาหนดไว้คือข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของลูกหนี้ ภูมิลาเนาลูกหนี้ สถานประกอบการหรือ
ส านั กงานอื่น ๆ รวมทั้ งหนั งสื อค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ แทนต่างประเทศ (Foreign Representative) ตาม
Article 17 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a
Foreign Proceeding)
(1.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศต้องยื่นส าเนาเอกสารเพื่ อให้ ศาลสหรัฐ อเมริกา
รับรองกระบวนการตามที่ระบุใน 11 USC Section 151544 (a) ขั้นตอนของการรับรองกระบวนการ
ต่างประเทศ กาหนดให้ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศต้องแสดงใบรับรองจากศาลต่างประเทศ หรือ
สาเนาที่ได้รับการรับรองของคาตัดสินว่ามีกระบวนการต่างประเทศเกิดขึ้นจริง รวมถึงการแต่งตั้ง
41

UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 15(1)
42 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 15(3)
43 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 15(4).
44 11 USC § 1515.
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ผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศ (11 USC Section 1515 (b) (1), (2)) อย่ างไรก็ ต าม หากไม่ มี
เอกสารดังกล่าวข้างต้น ศาลสหรัฐอเมริกาอาจใช้ดุลพินิจยอมรับหลักฐานประการอื่นได้ (11 USC
Section 1515 (3))
(1.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
ผู้ มี อ านาจยื่ น ขอให้ ศ าลอั ง กฤษรั บ รองกระบวนการคื อ ผู้ แ ทนกระบวนการ
ต่างประเทศ (Foreign Representative) ซึ่งถือหลักตาม Article 15 ของ UNCITRAL Model Law
on Cross-Border Insolvency โดยมีห ลักการคือ เมื่อผู้แทนกระบวนการต่างประเทศยื่นเอกสาร
เพื่อขอให้ ศาลอังกฤษรับ รองกระบวนการต่างประเทศ ผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศต้องระบุ
เอกสาร ดังนี้
1.ส าเนาหนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง (Certificated Copy) การตั้ ง ผู้ แ ทนกระบวนการ
ต่างประเทศและหนังสือรับรองว่ามีกระบวนการต่างประเทศ
2.ส าเนายื น ยั น การมี อ ยู่ข องกระบวนการต่ างประเทศและผู้ แ ทนกระบวนการ
ต่างประเทศจากศาลต่างประเทศ
3.กรณีขาดพยานหลักฐานข้างต้น ศาลอาจยอมรับพยานหลักฐานอื่นก็ได้
(2) กระบวนการพิจารณาเอกสาร
(2.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
ในกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL ได้บัญญัติหลักการรับรอง
กระบวนการต่างประเทศไว้ใน Article 17 ซึ่งการมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศมีเงื่อนไข
การรับรองดังนี้45
1. กระบวนการยื่นคาร้องต่อศาลต้องเป็นกระบวนการต่างประเทศตามความหมาย
ในข้อ 2 (a) ของกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบ ซึ่ง มีความหมายว่า “กระบวนการจัดการหรือ
กระบวนการทางศาลในรั ฐ ต่ างประเทศ รวมถึ งกระบวนการชั่ ว คราว ที่ เป็ น ไปตามกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การล้ ม ละลายซึ่ งด าเนิ น กระบวนการแก่ ท รั พ ย์ สิ น และเอกสารของลู ก หนี้ ภ ายใต้
การควบคุมและกากับโดยศาลต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูกิจการ (Reorganization)
หรือการชาระหนี้ (Liquidation)”
2. ผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศซึ่งยื่นคาร้องขอให้ รับรองนั้น เป็นบุคคลหรือ
องค์กรตามความหมายที่ระบุในข้อ 2 (d)

45

UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 17.
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3. คาร้องขอต้องเป็นไปตามเงื่อนไขรายการตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 15 (2) ซึ่งเป็น
เรื่ อ งเงื่ อ นไขการแต่ งตั้ งผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศ และเอกสารที่ เกี่ ย วกั บ กระบวนการ
ต่างประเทศ
4. คาร้องขอต้องยื่นต่อศาลที่อ้างถึงในข้อ 4 กล่าวคือ ถือตามเขตอานาจศาลตามที่
กฎหมายภายในประเทศนั้นกาหนดให้มีอานาจ
5. กระบวนการต่างประเทศต้องไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ในรัฐ
ผู้รับหลักการ46
การรับรองกระบวนการต่างประเทศประเทศ ผู้รับหลักการไม่มีอานาจเปิดกระบวน
พิจารณาใหม่ในประเด็นแห่งคดี “ลูกหนี้สมควรล้มละลายหรือไม่” แต่สามารถดาเนินกระบวนการได้
เพี ยงประเด็น แห่ งคดี คือ “การยื่นคาขอรับรองกระบวนการต่างประเทศถูกต้องตามหลั กเกณฑ์
หรื อไม่ ” หากไม่ ถูกต้องศาลก็อาจไม่รับ รองกระบวนการก็ ได้ หรืออาจสั่ งให้ ผู้ แทนกระบวนการ
ต่างประเทศดาเนินการให้ถูกต้องก็ได้
แ ต่ ทั้ งนี้ ก ารพิ จารณ าศ าล ย่ อ ม น าน โย บ าย ส าธารณ ะ (Public Policy)
มาใช้ประกอบด้วย ซึ่งกรณีขึ้นกับการกาหนดของรัฐ เช่น ในประเทศไทยมูลหนี้การพนันไม่สามารถ
นามาเป็นเหตุเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายได้เป็นต้น
(2.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
การก าหนดเงื่อ นไขส าหรับ กระบวนพิ จ ารณาของศาลภายใต้ Gaikoku tosan
syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding) เพื่ อ
รับรองกระบวนการต่างประเทศ ศาลญี่ปุ่นจะพิจารณาปัจจัยบังคับตาม Article 17 (เงื่อนไขเกี่ยวกับ
เอกสาร) และเรื่องต่อไปนี้
1.กระบวนการต่ างประเทศไม่ มี ผ ลกระทบเกี่ย วกั บทรัพ ย์สิ นของลู ก หนี้ที่ อ ยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่น
2.การรับ รองกระบวนการต่างประเทศเป็นเงื่อนไขที่ เกี่ยวด้ว ยนโยบายเกี่ยวกับ
ความสงบเรี ย บร้ อ ย (Public Order) หรื อ เรื่ อ งเกี่ ย วด้ ว ยศี ล ธรรมอั น ดี ในญี่ ปุ่ น (Good Public
Morals)
3.คาร้องจะทาให้ขัดต่อความสุจริต (Unfaithfully) หรือกระทาไปเพื่อวัตถุประสงค์
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม (an unfair purpose)47
สิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดสาหรับการพิจารณาของศาลญี่ปุ่นคือเรื่องของนโยบาย
เกี่ ย วกั บ ความสงบเรี ย บร้ อ ย (Public Order) หรื อ เรื่ อ งเกี่ ย วด้ ว ยศี ล ธรรมอั น ดี (Good Public
Moral) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีตัวอย่างที่ Hideo Horikoshi ผู้เขียนบทความ Guide to Japanese
46
47

UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 6.
Hideo Harikoshi, Guide to Japanese Cross-Border Insolvency Law, p.733.
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Cross-Border Insolvency Law อธิบายไว้ว่า ศาลญี่ปุ่นเทียบเคียงเงื่อนไขการใช้บังคับของผู้แทน
ต่างประเทศตาม Article 118(3) Code of Civil Procedure ถ้าคาพิพากษาของศาลต่ างประเทศ
ทาลายนโยบายสาธารณะของญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น ในเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage)
คาพิ พ ากษาในเรื่อ งดังกล่ าวตรงข้ามกับ หลั กการนโยบายสาธารณะในประเทศญี่ ปุ่ น เมื่อ ผู้ แทน
ต่างประเทศยื่นคาร้องตาม Article 17 เพื่อขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศที่เจ้าหนี้ยื่นฟ้อง
ขอให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลายในเหตุ เป็ น หนี้ ค่ า เสี ย หายเชิ ง ลงโทษ ศาลญี่ ปุ่ น ก็ จ ะปฏิ เสธการรั บ รอง
กระบวนการต่างประเทศดังกล่าว เพราะว่า เรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษมีลักษณะตรงข้ามกับนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง48
(2.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
การรั บ รองกระบวนการต่างประเทศของประเทศสหรัฐ อเมริกา ใน 11USC ใน
Section 15 Section 1506 กาหนดให้ ศาลต้องปฏิเสธคาร้องขอรับรองกระบวนการต่างประเทศ
หากคาขอนั้นขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา49 นอกจากเรื่องดังกล่าว การมีคาสั่ง
รับรองกระบวนการต่างประเทศมีเงื่อนไขการรับรองดังนี้50
1. กระบวนการยื่นคาร้องต่อศาลต้องเป็นกระบวนการต่างประเทศตามความหมาย
Section 1502 ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้ว
2. ผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศซึ่งยื่นคาร้องขอให้ รับรองนั้น เป็นบุคคลหรือ
องค์กรตามนิยามที่กาหนดใน Section 1502
3. สาเนาเอกสารเป็นไปตามเงื่อนไขของ Section 1515
ส่วนเรื่องที่ศาลต้องพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจรับรองกระบวนการต่างประเทศ
คือ การยื่นคาร้องขอเข้ามามีความเป็นเหตุเป็นผลและเป็นการรับประกันว่า เป็น เพียงการรักษาสิทธิ
ของเจ้าของเพื่อยกข้อต่อสู้หรือเรียกร้องผลประโยชน์ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ และเป็นการปกป้อง
สิทธิเรียกร้องของเจ้าของในประเทศสหรัฐอเมริกาสาหรับความอยุติธรรมและความไม่สะดวกสบาย
ในกระบวนการเรี ย กร้ อ งในกระบวนการต่ างประเทศ ป้ อ งกั น บุ ริม สิ ท ธิ ห รือ กลฉ้ อ ฉลเกี่ ย วกั บ
การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ สุดท้ายคือหากปรากฏว่าลูกหนี้ต้องมีโอกาสที่จะได้รับการเริ่มต้นใหม่
(Fresh Start) สาหรับบุคคลธรรมดาในกระบวนการต่างประเทศด้วย51
(2.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
การยื่ น ค าร้ อ งขอให้ รั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศของผู้ แ ทนกระบวนการ
ต่ างป ร ะ เท ศ ศ าล จ ะ พิ จ าร ณ าเอ ก ส าร ต าม Article 16 The Cross-Border Insolvency
48

Ibid., p.734.
49 11 USC § 1506.
50 11 USC § 1517 (a).
51 11 USC § 1507.
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Regulations 200652 หากเอกสารที่ ผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศครบถ้ ว นตาม Article 15
paragraph 2 และผู้แทนกระบวนการต่างประเทศหรือบุคคลอื่นมีความหมายตาม Article 2 subparagraph (j) กล่าวคือ เป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากกระบวนการต่างประเทศให้จัดการเกี่ยวกับ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Reorganisation) หรือการชาระบัญชี (Liquidation) เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้หรือความสัมพันธ์หรือผู้แทนที่กาหนดโดยกฎหมายต่างประเทศ 53 ศาลจะมีคาสั่งรับรอง
กระบวนการต่างประเทศ และถ้าพิสูจน์ไม่ได้เป็นอย่างอื่น ถ้าลูกหนี้มีสถานที่ประกอบการกรณีเป็น
นิติบุคคลในรัฐที่ขอให้รับรองกระบวนการ หรือกรณีบุคคลธรรมดาลูกหนี้มีสถานที่อันเป็นภูมิลาเนา
การรั บ รองสามารถเชื่ อ ได้ ว่ารั ฐ นั้ น เป็ น ศู น ย์ก ลางผลประโยชน์ ข องลู ก หนี้ (the Centre of the
Debtor’s Main Interests)
การตัดสินใจรับรองกระบวนการต่างประเทศของศาลประเทศอังกฤษ สิ่งแรกที่ศาล
จะพิจารณาคือ กระบวนการต่างประเทศนั้นต้องไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศอังกฤษ
(Public Policy) ตาม Article 6 the Cross-Border Insolvency Regulation 2006 และต้ อ ง
เป็นไปตามเงื่อนไขตาม Article 17 ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้
1.กระบวนการต่ า งประเทศต้ อ งมี ค วามหมายเป็ น ไปตาม Article 2 subparagraph (i) กล่าวคือ เป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีและกระบวนการ
จัดการในศาลต่างประเทศซึ่งรวมถึงระหว่างกระบวนพิจารณาและกระบวนการซึ่งปรากฏที่หลังที่มี
ความสัมพัน ธ์เกี่ยวกับ การใช้กฎหมายล้ มละลาย เช่น กระบวนการจัดการทรัพย์สินหรือเกี่ยวกับ
ความสั ม พั น ธ์ ข องลู ก หนี้ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม หรื อ รั ก ษาไว้ โ ดยศาลต่ า งประเทศเพื่ อ ใช้ ใ น
วัตถุประสงค์การฟื้นฟูกิจการหรือการชาระบัญชี เป็นต้น54
2.ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศซึ่งร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศเป็น
บุคคลตามความหมายของ Article 2 sub-paragraph (j) ซึ่งผู้วิจัยเคยอธิบายความหมายมาแล้ว
3.คาร้องขอต้องพบความต้องการตามที่กฎหมายกาหนดไว้ใน Article 15(2) และ
(3) the Cross-Border Insolvency Regulation 2006
4.คาร้องต้องเป็ นกรณี ที่ลูกหนี้มีจุดเกาะเกี่ ยวตาม Article 4 the Cross-Border
Insolvency Regulation 2006
อนึ่ ง การยื่ น ค าขอให้ รับ รองกระบวนการต่ างประเทศต้ อ งถู ก ตั ด สิ น ใจภายใน
ระยะเวลาที่ควรคาดหมายได้
(3) รูปแบบการรับรองกระบวนการต่างประเทศ

52

The Cross-Border Insolvency Regulations 2006, Article 16.
53 The Cross-Border Insolvency Regulation 2006, Article 2(j).
54 The Cross-Border Insolvency Regulation 2006, Article 2(i).
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(3.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
การรั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศ (Recognition) มี รู ป แบบการรั บ รอง 2
รูปแบบ ซึ่งส่งผลต่อมาตรการบรรเทา (Relief)55 กล่าวคือ
1. การรั บ รองกระบ วน การห ลั ก ต่ า งป ระเท ศ (Relief for Foreign Main
Proceeding)56 เป็ น ลั กษณะการรับ รองกระบวนการต่างประเทศของรัฐผู้ ส่ ง ผู้ แทนกระบวนการ
ต่างประเทศเป็นศูนย์กลางผลประโยชน์ของลูกหนี้ (Centre of Debtor Main Interest) โดยปกติ
หลักการตีความปัจจุบันการตีความมักยึดถือสถานที่ประกอบกิจการของลูกหนี้เป็นสาคัญ ซึ่งต่างจาก
สมัยก่อนที่ยึดถึงสถานที่จดทะเบียนนิติบุคคลของลูกหนี้ เนื่องจากเหตุผลเรื่องการเลี่ยงกฎหมายจาก
สถานที่จดทะเบียนเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรและสิทธิ หน้าที่อื่นๆ เช่น การจดทะเบียนบริษัทมัก
ดาเนินการในรัฐ Delaware เพื่อให้บริษัทถูกประเมินภาษีน้อยลง
2. การรั บ รองกระบวนการรองต่ า งประเทศ (Relief for Foreign Non–Main
Proceeding)57 เป็ น ลั กษณะการรับ รองกระบวนการต่ างประเทศจะพิ จารณาโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์
ประเทศผู้ส่งผู้แทนกระบวนการต่างประเทศไม่ใช่ศูนย์กลางผลประโยชน์ของลูกหนี้ (Non–Centre
of Debtor Main Interest) กล่ าวคือ ประเทศดังกล่ าวไม่ใช่ส ถานที่ด าเนิ น ธุรกิจหลั ก ของลู กหนี้
ตัวอย่างเช่น การตั้งสาขาในรัฐ (Branch) การตั้งตัวแทนดาเนินการแทนตน เป็นต้น
(3.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
การรับรองกระบวนพิจารณา ศาลญี่ปุ่นไม่ยอมรับการรับรองแบบอัตโนมัติเฉกเช่น
ในระบบของสหภาพยุโรปที่กาหนดไว้ใน the EC regulation on the cross-border Insolvency
ซึ่งประเภทของการรับรอง ศาลญี่ปุ่นจะรับรองเฉพาะกระบวนการหลักต่างประเทศ (Foreign Main
Proceeding) หรือ 2.รับรองเป็นกระบวนการรองต่างประเทศ (Foreign Non-Main Proceeding)
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหลักต่างประเทศหรือกระบวนการรองต่างประเทศ การ
รับรองกระบวนการต่างประเทศมีเงื่อนไขกาหนดไว้ใน Article 2158 Gaikoku tosan syonin enjo
ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding) ซึ่งกาหนดว่า หาก
เกิด กรณี ต่ อไปนี้ เกิ ด ขึ้น ศาลต้ อ งปฏิ เสธกระบวนการที่ ก่ อความไม่ เป็ น ธรรมภายใต้ค าร้องเรื่ อ ง
การรับรองกระบวนการต่างประเทศ และกรณีดังนี้
1.ไม่มีการทดรองออกค่าใช้จ่ายไปก่อน
55

UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 15 (2).
UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 17 (2) (a).
57 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 17 (2) (b).
58 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding,
Article 21.
56
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2.ผลของกระบวนการที่ ก ระท าก่ อ นหน้ า ซึ่ ง ได้ แ ก่ ก ารด าเนิ น กระบวนการ
ต่างประเทศไม่ได้ทาให้ขอบเขตสิทธิในทรัพย์สินของลูกหนี้ในญี่ปุ่นถูกขยายออกไป
3.กระบวนการดังกล่าวมีลักษณะตรงข้ามกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ของประเทศญี่ปุ่น
4.การจัดการไม่จาเป็นต้องรับรองกระบวนการต่างประเทศ
5.เมื่อผู้ แทนต่ างประเทศ (Foreign Trustee) หรือบุ คคลอื่น ละเมิ ดเงื่อนไขตาม
Article 17(3) กล่าวคือ ยื่นรายการไม่ครบ เว้นแต่การละเมิดเงื่อนไขเป็นเรื่องเล็กน้อย
6.ถ้ามีการยื่นคาร้องโดยให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดความอยุติธรรมหรือการให้
ข้อมูลที่ขาดเจตนาสุจริต (ทุจริต) (not file in good faith)
ภายหลั ง ศาลพิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล่ า วแล้ ว ศาลจะมี ค าสั่ ง รั บ รองกระบวนการ
ต่ า งประเทศ (Order of Recognition of Foreign Insolvency Proceeding) ตาม Article 2259
Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign
Proceeding โดยศาลจะพิจารณาคาร้องว่ามีเงื่อนไขครบตาม Article 17 ถ้าครบตามเงื่อนไขศาลจะ
มีคาสั่งรับ รองกระบวนการต่างประเทศ ยกเว้นแต่กรณี ก่อให้เกิดความอยุติ ธรรมตาม Article 57
paragraph 160 หรือ Article 62 paragraph 161 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on
Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding
Article 57 paragraph 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับรองกรณีการรับรองที่มี
ค าสั่ งการเริ่ ม ต้ น กระบวนการภายใน (Order of Commencement of Domestic Insolvency
Proceeding) แล้ว(Conditions, etc. for Recognition Where an Order of Commencement
of Domestic Insolvency Proceeding Is Issued) ซึ่งวางหลั ก สรุป ได้ ว่า หากก่ อนหน้ านี้ ก่อ นที่
ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศจะยื่นคาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น
ได้ มีการเปิดคดีภ ายในแล้วซึ่งมีผ ลมาจนกระทั่งปัจจุบันต่อลู กหนี้รายเดียวกัน ศาลจะต้องปฏิเสธ
คาร้องเพื่อความยุติธรรม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
1.เมื่อกระบวนการล้มละลายต่างประเทศอื่นเป็นกระบวนการหลักต่างประเทศ
(Primary Foreign Proceeding)
2.ถ้าการจัดการตามกระบวนการต่างประเทศคล้อยตามหลักเรื่องผลประโยชน์ของ
เจ้าหนี้ตาม Chapter 3 ของ Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and
59

Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding,

Article 22.
60

Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding,
Article 57 paragraph 1.
61 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding,
Article 62 paragraph 1.
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Assistance of a Foreign Proceeding ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของการเข้ า ร่ ว มจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของ
กระบวนการต่างประเทศ (Disposition of Assistance for Foreign Insolvency Proceeding)
3.คาร้องมีผลเป็นไปได้น้อยที่จะก่อความเสียหายแก่ผลประโยชน์แก่เจ้าหนี้ในญี่ปุ่น
ถ้ าหากมี ก ารรั บ รองกระบวนการต่ างประเทศใน Chapter 3 Gaikoku tosan syonin enjo ho
(the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding
Article 62 paragraph 1 อยู่ ใ นส่ ว น Section 2 ของ Gaikoku tosan syonin
enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding ใน หั ว ข้ อ
การเยียวยาคดีซึ่งเกิดจากการรับ รองและเข้าร่วมกระบวนการและความสั มพันธ์กับกระบวนการ
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ อื่ น ที่ มี อ ยู่ (Treatment of Cases in which Recognition and Assistance
Proceeding in relation to Other Foreign Insolvency Proceeding Exist) ซึ่ง Article 62 เป็น
เรื่องการกาหนดเงื่อนไขหรือเรื่องอื่นๆสาหรับกรณีที่มีการรับรองกระบวนการต่างประเทศอื่นมา
ก่อนหน้า ซึ่งสรุปหลักการได้ดังนี้
ในเวลาที่ มี ค าร้ อ งขึ้ น สู่ ศ าลขอให้ รั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศ ถ้ า หากมี
กระบวนการต่ างประเทศอื่น ถูก รับ รองหรือ เข้ าร่ว มกระบวนการต่างประเทศในลู ก หนี้ เดี ย วกั น
ศาลต้ อ งปฏิ เสธค าร้ อ งนั้ น เสี ย เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งความยุ ติ ธ รรมถ้ าหากการรับ รองกระบวนการ
ต่างประเทศเป็นกรณีดังต่อไปนี้
1.กระบวนการต่างประเทศอื่นถูกรับรองรูปแบบกระบวนพิจารณาหลัก (Primary
Foreign Proceeding)
2.ในคดีอื่นๆนอกจากกรณีตามข้อ 1 เมื่อกระบวนการต่างประเทศที่มีคาร้องขึ้นมา
ในรู ป แบบการขอให้ รั บ รองรู ป แบบกระบวนการรองต่ า งประเทศ (Secondary Foreign
Proceeding) และการเข้าร่วมจัดการทรัพย์สินภายใต้กระบวนการต่างประเทศถูกพบว่าไม่สามารถ
คุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับหลักการใน Chapter 3 Gaikoku tosan syonin
enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding ได้
ส่ ว นหน้ า ที่ อื่ น ที่ ก าหนดแก่ ศ าลคื อ เมื่ อ ศาลออกค าสั่ ง รั บ รองกระบวนการ
ต่ า งประเทศแล้ ว ศาลต้ อ งประกาศแจ้ งให้ ป ระชาชนรั บ ทราบในทั น ที (Immidiately Provide
Notice of The Main Text of the Order) ตาม Article 2362 Gaikoku tosan syonin enjo ho
(the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding
กรณีที่ปรากฏการยื่นคาร้องให้ข้อมูลหรือศาลมีคาสั่งยกเลิกการรับรองกระบวนการ
ต่างประเทศเกิดขึ้น ในขั้น ตอนสุ ดท้าย ศาลที่มีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศต้องมีคาสั่ ง
ประกาศให้ ป ระชาชนทราบโดยทั่วกัน เกี่ยวกับคาสั่ งยกเลิ กกระบวนการดังกล่ าวหรือให้ เอกสาร
62

Article 23.

Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding,
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ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ (Foreign Trustee) ตาม Article 24
paragraph 1,2 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance
of a Foreign Proceeding
การรับรองรูปแบบกระบวนการต่างประเทศกรณีเป็นกระบวนการหลัก (Primary
Foreign Proceeding) หรื อ รั บ รองรูป แบบกระบวนการรองต่ างประเทศ (Secondary Foreign
Proceeding) ขึ้นกับการพิจารณาศูนย์กลางผลประโยชน์ของลูกหนี้ของศาลประเทศญี่ปุ่น
(3.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
หลั ก กฎหมายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าก าหนดลั ก ษณะสองประการ คื อ
การรับ รองกระบวนการหลักต่างประเทศ (Foreign Main Proceeding) หากกระบวนการในรัฐที่
ขอให้ รับ รองเป็ น ศูน ย์ กลางผลประโยชน์ของลูกหนี้ (Center of Main Interest) และการรับ รอง
กระบวนการรองต่างประเทศ (Foreign Non–Main Proceeding) หากสถานที่นั้นเป็นที่ตั้งแค่สาขา
ย่อยของลูกหนี้ (Establishment) ซึ่งตามความหมายใน Section 1502 คือ สถานที่ดาเนินการที่
ไม่ใช่ที่กาหนดกิจกรรมหลั กทางเศรษฐกิจของลูกหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ โดยปกติ
กระบวนการทั้งสองรูปแบบจะมีสิทธิได้รับประโยชน์จาก Chapter 15 ก็ต่อเมื่อได้รับ “การรับรอง”
จากศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา
(3.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
การรับ รองกระบวนการต่างประเทศในประเทศอังกฤษ มี รูปแบบการรับรองทั้ง
รู ป แบบกระบวนการหลั ก ต่ า งประเทศ (Foreign Main Proceeding) และรู ป แบบการรั บ รอง
กระบวนการรองต่างประเทศ (Foreign Non-Main Proceeding) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก
ศูนย์กลางแห่ งผลประโยชน์ ของลูกหนี้ (Center of Main Interest) หรือ COMI เป็นหลัก ซึ่งต้อง
พิจารณาจาก Article 3.1 ของ EC Regulation No.1346/200063 ในข้อกาหนดดังกล่ าว วางหลัก
ให้ศูนย์กลางแห่งผลประโยชน์ของลูกหนี้ได้แก่สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคลของลูกหนี้ (the Place
of Its Registered Office) ซึ่งเป็นการวางหลักการต่อเนื่องมาจาก Eurofood Case ดังที่ผู้วิจัยเคย
กล่าวไว้ในหัวข้อจุดเกาะเกี่ยวของนิติบุคคลแล้ว6465
3.3.3 การบรรเทา (Relief)
63

EC Regulation No.1346/2000 The courts of the Member State within the territory of which the
centre of a debtor’s main interest is situates shall have jurisdiction to open insolvency, Article 3.1.
proceedings. In the case of a company or legal person, the place of the registered office shall be presumed
to be the centre of its main interests in the absence of proof to the contrary.
64 Shareman & Sterling LLP, “United Kingdom : Cross-Border Insolvency-Centre of Main Interests,”
Journal of International Banking Law and Regulation, p.68-70(2011).
65Edward Bailey and Hugo Groves, Corporate Insolvency Law and Practice, 3rd edition (London :
Buttorworths,2007), p.35.1.
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(1) ก ารคุ้ ม ค รอ งใน ก ระบ ว น ก ารห ลั ก ต่ างป ระเท ศ ( Foreign Main
Proceeding)
(1.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
เมื่ อ ศาลประเทศผู้ รั บ หลั ก การมี ค าสั่ ง รั บ รองกระบวนการหลั ก ต่ า งประเทศ
การคุ้มครองโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในเรื่องการคุ้มครองทุกอย่างที่เกี่ยวกับกองทรัพย์สินของลูกหนี้
ในรัฐผู้รับหลักการ
ผลของการรั บ รองกระบวนการหลั กต่ างประเทศ (Foreign Main Proceeding)
ตามข้อ 20 กฎหมายล้ มละลายข้ามชาติต้น แบบ จะเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติโดยผู้ แทนกระบวนการ
ต่ า งประเทศไม่ ต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขอเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ศาล เนื่ อ งจากเป็ น มาตรการคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ
กองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ เนื่ อ งจากการรั บ รองกระบวนการหลั ก ต่ า งประเทศ (Foreign MainProceeding) มีดังนี้
1. การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของลูกหนี้ ไม่ว่า
จะเริ่มต้นใหม่หรือกาลังดาเนินต่อไปถูกระงับลง 66 แต่ไม่มีผลต่อสิทธิเริ่มต้นกระทาการและดาเนิน
กระบวนการเฉพาะรายในขอบเขตที่จาเป็นเพื่อสงวนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้ 67 และไม่กระทบสิทธิ
ร้องขอเริ่มต้นกระบวนการภายใต้กฎหมายภายในรัฐผู้รับหลัก การหรือสิทธิยื่นขอรับชาระหนี้เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการ68
2. งดการบังคับคดีในทรัพย์สินของลูกหนี้69
3. สิทธิการโอน การก่อภาระผูกพัน หรือการจัดการโดยวิธีอื่นใดต่อทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ถูกระงับลง70
ขอบเขตของผลข้างต้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายภายในของรัฐตามผลของ
ข้อ 20 (2)
ส่วนการคุ้มครองตามข้อ 21 กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบ เป็นมาตรการ
คุ้มครองเพิ่ ม เติม จากข้อ 20 ซึ่งผู้ แทนกระบวนการต่ างประเทศต้ องร้องขอต่อ ศาลประเทศผู้ รับ
หลักการ สาหรับมาตรการคุ้มครองสามารถแบ่งการคุ้มครองได้เป็น 2 ส่วน คือ
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UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 20 (1) (a).
UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 20 (3).
68 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 20 (4).
69 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 20 (1) (b).
70 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 20 (1) (c).
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1. การคุ้ ม ครองที่ เกิ ด ขึ้ น โดยอั ต โนมั ติ ภ ายหลั ง การรั บ รองกระบวนการหลั ก
ต่างประเทศ เช่น เดียวกับ ข้อ 20 เนื่องจากเป็นมาตรการเกี่ยวกับ การคุ้มครองกองทรัพ ย์สิ นของ
ลูกหนี้ ได้แก่
1.1 การพักการเริ่มต้น หรือการดาเนิ นต่ อไป ซึ่งการกระท าหรือด าเนิ น
กระบวนการเฉพาะรายต่อทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของลูกหนี้ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของข้อ 20 (1) (a)71
1.2 การพักการบังคับต่อทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อขยายจากส่วนที่ไม่ถูกพัก
ภายใต้ข้อ 20 (1) (b)72
1.3 การระงับสิทธิการโอน การก่อภาระผูกพัน หรือการจัดการอื่นใด ต่อ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อขยายจากส่วนที่ไม่ถูกระงับภายใต้บังคับของข้อ 20 (1) (c)73
2. การคุ้มครองที่กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบให้สิทธิ ผู้แทนกระบวนการ
ต่างประเทศสามารถร้องขอต่อศาลประเทศผู้รับหลักการให้มีคาสั่งรับรองเพิ่มเติม ได้แก่
2.1 การวางข้อกาหนดการสอบพยาน การนาพยานหลักฐาน การส่งมอบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน เอกสาร สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของลูกหนี้74
2.2 การมอบหมายการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้
ที่ตั้งอยู่ในรัฐผู้รับหลักการ ให้แก่ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ศาล75
2.3 การขยายมาตรการคุ้ ม ครองที่ ก าหนดตามข้ อ 19 (1) กล่ า วคื อ
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการรับรองกระบวนการต่างประเทศ76
2.4 การออกมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิผลแก่กฎหมายภายใน
รัฐผู้รับหลักการ77
(1.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศแล้ว หากมีคาร้องขึ้นสู่ศาลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ข องบุ ค คลหรื อการเคลื่ อ นไหวต่างๆ ตาม Chapter 3 เรื่องการเข้าร่ว มการจัด การ
ทรัพย์สินของกระบวนการต่างประเทศ ศาลอาจมีคาสั่งดังต่อไปนี้
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UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 21 (1) (a).
UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 21 (1) (b).
73 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 21 (1) (c).
74 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 21 (1) (d).
75 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 21 (1) (e).
76 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 21 (1) (f).
77 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 21 (1) (g).
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1.ค าสั่ ง บรรเทาเกี่ ย วกั บ กระบวนพิ จ ารณาอื่ น ที่ ด าเนิ น อยู่ ต าม Article 2578
Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign
Proceeding) ในกรณีที่ศาลจาเป็นต้องมีคาสั่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองและการร้องขอเข้าร่วม
กระบวนการ เมื่อมีคาร้องจากบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มี อานาจจัดการกระบวนการ ศาลอาจมี
คาสั่งเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาหรือกระบวนการเมื่อมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศหรือ
หลังจากรับรองเรื่องดังกล่าว ในประเด็นต่อไปนี้
1.1 กระบวนพิ จ ารณาเพื่ อ บั ง คั บ การกระท า (Compulsory) การยึ ด
(Provisional Seizure) หรือมาตรการเกี่ยวกับการจัดการชั่วคราว (Provisional Disposition) ที่มี
ผลมาจนถึงปัจจุบันต่อลูกหนี้
1.2 กระบวนการทางศาลใดๆที่มีผลต่อทรัพย์สินของลูกหนี้
1.3 กระบวนพิ จ ารณาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการก่อนการตั้งและเข้าจัดการทรัพย์สินของผู้จัดการทรัพย์สิน (Administrative Agency)
ศาลที่มีคาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศปรากฏอาจมีคาสั่ง บรรเทาแก่
ผู้ยื่นคาร้องเกี่ยวกับการจัดการสามประการข้างต้น แม้กระบวนการจะเริ่มต้นขึ้นก่อนมีคาสั่งตาม
คาร้อง ซึ่งคาสั่งดังกล่าวอาจถูกประยุกต์ใช้เมื่อมีการยื่นคาร้องขอเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น เพื่อความ
ยุติธรรมตามที่ผู้ยื่นระบุมาในคาร้อง ซึ่งเป็นผลเกี่ยวกับการรับรองกระบวนการต่างประเทศก็ได้ คาสั่ง
ในลักษณะดังกล่าวเป็นคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลจะมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศ
สาหรับคาสั่งบรรเทาภายใต้กระบวนการก่อนหน้าสามประการข้างต้นต้องหยุดผล
การใช้บั งคับ เมื่อศาลมีคาสั่งปฏิเสธการรับรองกระบวนการต่างประเทศเพื่ อประโยชน์แห่ งความ
ยุติธรรมหรือมีคาสั่งปฏิเสธเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอื่น
สุดท้ายคือศาลสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคาสั่งการบรรเทาดังกล่าวได้
2.คาสั่งห้ามเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน การชาระหนี้ หรือข้อห้ามการจัดการอื่นๆ
(Prohibition of Disposition of Property, Prohibition of Payment and Other to Achieve
the Dispositions) ต า ม Article 2679 Gaikoku tosan syonin enjo ho ( the Law on
Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding เมื่ อ ศ าล จ าเป็ น ต้ องมี ค าสั่ งเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการรับรองหรือให้ความช่วยเหลือกระบวนการต่างประเทศ เมื่อมีคาร้องของผู้มีส่วน
ได้เสียหรือผู้มีอานาจจัดการเกี่ยวกับเรื่องห้ามการจัดการทรัพย์สิน หรือศาลเห็นเอง ศาลอาจมีคาสั่ง
ห้ามการชาระเงิน หรือคาสั่งห้ามอื่นๆที่เกี่ยวกับลูกหนี้ในญี่ปุ่น อนึ่ง อาจมีคาสั่งพร้อมการรับรอง
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กระบวนการต่างประเทศหรือหลังจากมีคาสั่งดังกล่าวแล้ว เมื่อมีคาร้องขอให้รับรองกระบวนการ
ต่างประเทศปรากฏต่อศาล ศาลอาจมีคาสั่งให้การจัดการข้างต้นแม้ว่ากระบวนการจะเริ่มต้นมาก่อน
การมีคาสั่งเริ่มต้นกระบวนการ ซึ่งคาสั่งดังกล่าวอาจถูกประยุกต์ใช้เมื่อมีการยื่นคาร้องขอเกี่ยวกับ
เรื่ อ งข้ า งต้ น เพื่ อ มี ค าสั่ งปฏิ เสธเพื่ อ ความยุ ติ ธ รรมตามค าร้ อ งเกี่ ย วกั บ การรั บ รองกระบวนการ
ต่างประเทศก็ได้
3.คาสั่งพักกระบวนพิจารณาเพื่อการใช้ประโยชน์ในหลักประกัน (Stay Order on
Procedures for Exercising Security Interests, etc.) ต า ม Article 2780 Gaikoku tosan
syonin enjo ho ( the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding
ซึ่งสรุปได้ว่า ในกรณีที่ศาลได้รับคาร้องจากผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลผู้มีอานาจกระทาการแทนภายใน
ระยะเวลาเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็ น เหตุเป็นผลศาลอาจมีคาสั่งคุ้มครองภายในกระบวนการสาหรับ
การคุ้มครองผลประโยชน์ต่างๆหรือกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับทรัพย์จานองขององค์กรธุรกิจ ซึ่งมีผล
มาจนถึงปัจจุบันสาหรับ การยกข้อต่อสู้กับทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากคาสั่งรับรอง
กระบวนการต่างประเทศหรือหลังจากนั้นในคาสั่งเช่นเดียวกัน เมื่อ การร้องขอในเรื่องดังกล่าวเป็น
มาตรการภายในกระบวนการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของเจ้าหนี้และไม่ได้มีสาเหตุทาลายการขาย
ทอดตลาดหรือทาลายกระบวนพิจารณาการบังคับเกี่ยวกับผลประโยชน์ขององค์กรธุรกิจ ศาลอาจมี
คาสั่งคุ้มครองผลประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ ซึ่งคาสั่งดังกล่าวอาจถูกประยุกต์ใช้เมื่อมีการยื่นคาร้องขอ
เกี่ยวกับเรื่องข้างต้นเพื่อมีคาสั่งปฏิเสธเพื่อความยุติธรรมตามคาร้องเกี่ยวกับการรับรองกระบวนการ
ต่างประเทศก็ได้
กรณี ที่ ศาลได้รั บ คาร้อ งขอให้ รับ รองกระบวนการต่ างประเทศ ศาลอาจมีค าสั่ ง
เริ่มต้นให้ การจัดการต่างๆอยู่ภายใต้วิธีการดังกล่าวได้ แม้ว่าการดาเนินการจะเกิดขึ้นก่อนมีคาสั่ง
ดังกล่าว
4.ค าสั่ ง ห้ า มการบั ง คั บ คดี (Prohibition Order on Compulsory Execution,
etc.) ต า ม Article 2881 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and
Assistance of a Foreign Proceeding) ในกรณี มี ความจาเป็ น เพื่ อวัตถุป ระสงค์การรับ รองหรือ
เข้าร่วมกระบวนการ ศาลอาจมีคาสั่งตามคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีอานาจจัดการให้ห้ามการ
บังคับจากตัวเจ้าหนี้หรืออื่นๆ อนึ่ง อาจทาคาสั่งโดยการรับรองกระบวนการต่างประเทศหรือหลังจาก
นั้นก็ได้
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กรณี ที่ศาลมีคาสั่ งห้ามข้างต้น กระบวนพิ จารณาต่างๆซึ่งเกี่ยวกับทรัพ ย์สิ นของ
ลูกหนี้จะถูกบังคับด้วย ซึ่งศาลจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวก็ได้
หลั งจากที่ศาลมีคาสั่ งในเรื่องดังกล่าวแล้ ว ต้องมีการประกาศใน Public Notice
ตาม Article 2982 และศาลอาจมีคาสั่งยกเลิกการงดการบังคับคดีตาม Article 3083 ก็ได้หากพบว่า
คาสั่งนั้นเป็นสาเหตุให้เจ้าหนี้เสียหาย
Article 6184 Gaikoku tosan syonin enjo ho ( the Law on Recognition
and Assistance of a Foreign Proceeding) เป็นเรื่องผลการคุ้มครองกระบวนการภายในญี่ ปุ่น
และกระบวนการรับ รองและเริ่มต้นกระบวนการหมดไป (Loss of Effect of Stayed Domestic
Insolvency Proceedings and Recognition and Assistance Proceedings) ซึ่ งมี ห ลั ก การวาง
ไว้ว่า เมื่อกระบวนการล้มละลายภายในหยุดลง (Domestic Insolvency proceeding have been
stayed) ภายใต้ Article 57 (ศาลมีคาสั่งปฏิเสธการรับรองกระบวนการต่างประเทศ) Article 58
paragraph 1 (คาสั่งคุ้มครองกระบวนการล้มละลายภายในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นก่อนการประกาศคาสั่ง
รับรองกระบวนการต่างประเทศ) Article 59 paragraph 1 (คาสั่งเกี่ยวกับความร่วมมือกันเมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่ขัดแย้งขึ้นระหว่างคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศ) หรือมีคาสั่งตามสมควรตาม
Article 60 paragraph 1(i) เมื่อมีคาสั่งเพิกถอนการรับรองกระบวนการต่างประเทศและถูกประกาศ
ออกไปเกี่ ย วกั บ ลู ก หนี้ ร ายเดี ย วกั น ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ใน Article 56 paragraph 1 item(iii)
(การเพิ ก ถอนการรั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศ) เป็ น ที่ สุ ด มาตรการคุ้ ม ครอง (Stayed)
กระบวนการภายในของญี่ปุ่นต้องสิ้นผลลง
ส่ ว นกรณี ที่ เกิ ด การรั บ รองกระบวนการและความร่ ว มมื อ กั บ กระบวนการ
ต่างประเทศโดยกาหนดมาตรการคุ้ม ครองตาม Article 59 paragraph 1(ii) หรือ paragraph 2
(ความร่วมมือกรณี เกิดคาสั่ งรับ รองกระบวนการล้ มละลายต่างประเทศขัดกับคาสั่ งกระบวนการ
ล้ ม ละลายภายใน) เมื่ อ มี ค าสั่ ง ยกเลิ ก กระบวนการล้ ม ละลาย (Termination of Bankruptcy
Proceeding) ได้ถูกประกาศออกไป หรือมีคาสั่งให้เห็ นชอบด้วยแผนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ในกิ จ การขนาดเล็ ก (Confirmation of the Rehabilitation Plan) ค าสั่ ง เห็ น ชอบด้ ว ยแผนใน
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การขนาดใหญ่ (Confirmation of the Reorganization Plan) หรือ ค าสั่ ง
ยกเลิกการชาระบัญชี (Termination of Special Liquidation Proceedings) คาสั่งยกเลิกดังกล่าว
ส่งผลให้มาตรการคุ้มครองต่างๆที่เกิดจากการรับรองหรือเข้าร่วมกระบวนการต้องถูกยกเลิกไป
82

Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding,

Article 29.
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ส่ ว นเรื่ อ งอ านาจจัด การทรั พ ย์ สิ น Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law
on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding) ได้ ว างหลั ก ไว้ใน Article 31-33Article 56 เป็นเรื่องของการตั้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินในกระบวนการ
(1.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อศาลรับรองกระบวนการต่างประเทศในรูปแบบกระบวนการหลักต่างประเทศ
Chapter 15 กาหนดให้มีการบรรเทาโดยอัตโนมัติ ตาม 11 USC Section 152085 คือ
1.ข้ อ ก าหนดของประมวลกฎหมายล้ ม ละลายสหรั ฐ อเมริ ก าให้ ค วามคุ้ ม ครอง
ที่เหมาะสม (Adequate Protection) และการพักการชาระหนี้ (Automatic Stay) กับลูกหนี้และ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ในเขตอานาจของประเทศสหรัฐอเมริกา (11 USC Section 1520 (a) (1))
2.ข้อกาหนดเกี่ยวกับการกระทา การซื้อขาย หรือการให้เช่าทรัพย์สิน การติดต่อ
ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการยื่นคาร้องเกี่ยวกับหลักประกันผลประโยชน์ ในทรัพย์สินของลูกหนี้
ที่อยู่ภายในเขตอานาจศาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้บังคับกับที่ดินด้วย
3.ถ้าหากศาลไม่มีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้แทนกระบวนการต่ างประเทศอาจจัดการ
การงานแทนลู กหนี้ และอาจใช้อ านาจจัด การในฐานะทรัส ตี ภ ายใต้ ห ลั ก การซื้ อ ขายและการท า
หลักประกันทรัพย์สินในกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งหลักการข้างต้นไม่มีผลต่อสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือกระบวนการต่างประเทศ
และไม่มีผลต่อสิทธิของผู้แทนกระบวนการต่างประเทศหรือบุคคลอื่นที่ยื่นคาร้องเข้ามาภายใต้สิทธิ
ของคู่สัญญาอื่นตามความเหมาะสม
ส่วนการคุ้มครองอื่นๆที่ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศต้องยื่นคาร้องขอ ผู้วิจัยขอ
ยกไปกล่าวในหัวข้อการคุ้มครองในกระบวนการรองต่างประเทศในหัวข้อต่อไป
(1.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
ใน the Cross-Border Insolvency Regulation 2006 ก าหนดให้ ก ารรั บ รอง
กระบวนการต่ า งประเทศของศาลอั ง กฤษ หากศาลรั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศรู ป แบบ
กระบวนการหลักต่างประเทศ (Foreign Main Proceeding) การคุ้มครองจะเกิดผลขึ้นโดยอัตโนมัติ
ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศไม่ต้องยื่นคาร้อ งขอให้ ศาลรับ รองอีกครั้งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การ
คุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดได้รับการคุ้มครอง แต่สิทธิดังกล่าวไม่มีผลบังคับ
กั บ กรณี เช่ น การบั งคั บ หลั ก ประกั น เหนื อ ทรัพ ย์สิ น ของลู ก หนี้ หรือ การเรี ย กคื น สิ น ค้ าที่ อ ยู่ ใน
ความครอบครองของลูกหนี้ภายใต้สัญญาจ้างทาของ เป็นต้น86 และมาตรการคุ้มครองดังกล่าวยังไม่มี
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11 USC § 1520
Edward Bailey and Hugo Groves, supra note 65.
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ผลต่อ สิ่ งที่ ไม่ จ าเป็ น ส าหรั บ การใช้ สิ ท ธิเรียกร้อ งต่ อลู ก หนี้ห รือ การเริ่ม ดาเนิ น คดี อาญาใดๆหรือ
การกระทาใดๆหรือการดาเนินการโดยบุคคลผู้มีอานาสืบสวนหรือบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย87
ส่ ว นกรณี ก ารขอคุ้ ม ครองอื่ น ๆทั้ ง การรั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศแบบ
ศู น ย์ ก ลางแห่ งผลประโยชน์ (Center of Main Interest) และไม่ ใช่ ศู น ย์ก ลางแห่ งผลประโยชน์
(Non-Center of Main Interest) ผู้ วิ จั ย ขออธิ บ ายในหั ว ข้ อ การคุ้ ม ครองกระบวนการรอง
ต่างประเทศ (Foreign Non-Main Proceeding)
(2) การคุ้ ม ครองในกระบวนการรองต่ า งประเทศ (Foreign Non–Main
Proceeding)
(2.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
เมื่ อศาลประเทศผู้ รับ หลั กการมี คาพิ พ ากษาหรือ ค าสั่ งรับ รองกระบวนการรอง
ต่างประเทศ ย่อมให้ผลการรับรองที่แตกต่างจากกระบวนการหลักต่างประเทศ กล่าวคือ การรับรอง
กระบวนการรองต่างประเทศ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามข้อ 20 ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ
การรั บ รองกระบวนการหลั ก ต่างประเทศ และการคุ้ มครองเกี่ยวกั บกองทรัพ ย์สิ น ของลู กหนี้ ใน
ประเทศผู้ รั บ หลั ก การ อาทิ ตามข้ อ 21 กฎหมายล้ ม ละลายข้ า มชาติ ต้ น แบบให้ สิ ท ธิ ผู้ แ ทน
กระบวนการต่ า งประเทศร้ อ งขอให้ รั บ รองได้ ศาลไม่ มี สิ ท ธิ สั่ ง ให้ เกิ ด ผลโดยอั ต โนมั ติ เฉกเช่ น
การรับรองแบบกระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศ
สาหรับการคุ้มครองหรือบรรเทาในกระบวนการหลักต่างประเทศและกระบวนการ
รองต่างประเทศใน Article 21 กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบได้วางหลักให้อานาจของศาล
ประเทศผู้รับหลักการสามารถใช้ดุลพินิจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมด้วย88
อนึ่ง กระบวนพิจารณาในรัฐผู้รับหลักการอาจถูกแทรกแซงจากผู้แทนกระบวนการ
ต่างประเทศได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายภายในของรัฐผู้รับหลักการกาหนด89
(2.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้แยกมาตรการคุ้มครอง (Stay) เจ้าหนี้ต่างประเทศชัดแจ้งจาก
รูปแบบกระบวนการหลักต่างประเทศแต่อย่างใด
(2.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศ ไม่ว่ากระบวนการต่างประเทศจะ
เป็นกระบวนการหลักหรือกระบวนการรองต่างประเทศ เมื่อมีความจาเป็นเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ ศาลสหรัฐอเมริกามีดุลพินิจมีคาสั่งเกี่ยวกับ
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The Cross-Border Insolvency Regulation 2006, Article 20.
88 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 22.
89 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 24.
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มาตรการบรรเทา ในกรณีไม่เข้าเงื่อนไขของการบรรเทาโดยอัตโนมัติ90 ทั้งนี้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ รวมถึงผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย (11 USC Section 1521)
1.การกาหนดมาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับการเข้าร่วมหรือ ความต่อเนื่องซึ่งเป็นผล
เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาหรือข้อกังกลเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวกับทรัพย์ สินของลูกหนี้ สิทธิต่างๆ
หนี้สิน และความรับผิดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม Section 1520(a) ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วใน
หัวข้อก่อนหน้านี้
2.การกาหนดมาตรการคุ้มครองการกระทาใดๆของลู กหนี้ ซึ่งเกี่ยวกับ ทรัพ ย์สิ น
นอกเหนือจากการคุ้มครองตาม Section 1520(a)
3.ยึดสิทธิที่จะโอน การประวิง หรือมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
นอกเหนือจากการคุ้มครองตาม Section 1520(a)
4.เตรียมการเกี่ยวกับพยานหลักฐาน หรือส่งมอบพยานหลักฐานหรือข้อมูลที่น่า
กังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ นิติสัมพันธ์ สิทธิ หนี้สิน และความรับผิดต่างๆ
5.ตั้ งผู้ มี อ านาจปกครอง (Administrator) หรือ ผู้ มี อ านาจจั ด การทรัพ ย์ สิ น ของ
ลูกหนี้ภายใต้เขตอานาจศาลประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะเป็นผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
หรือบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงผู้ตรวจหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากศาลด้วย
6.ต่ออายุการคุ้มครองในมาตรการคุ้ มครองชั่วคราวตาม Section 1519(a) ซึ่งจะ
กล่าวต่อไป
7.มาตรการอื่นๆที่ให้อานาจแก่ทรัสตี
(2.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
น อ ก จ า ก ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ต า ม Article 20 the Cross-Border Insolvency
Regulation 2006 ในกระบวนการหลั กต่ างประเทศแล้ ว ทั้ งกระบวนการหลั กต่ างประเทศและ
กระบวนการรองต่ างประเทศเมื่ อ ศาลอั ง กฤษมี ค าสั่ งรั บ รองกระบวนการต่ างประเทศ มี ค วาม
จาเป็ น ต้องได้รับ การป้ อ งกัน เกี่ย วกับ ทรัพย์สิ นของลู กหนี้ห รือผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ ศาลอาจ
อนุญาตการคุ้มครองในทันทีทันใด91 ซึ่งรวมถึง
1.มาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ สิทธิ หนี้ และความรับผิดที่ไม่
ต้องกรณี Article 20 paragraph 1(a) the Cross-Border Insolvency Regulation 2006
2.มาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับการบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้นอกเหนือจาก
Article 20 paragraph 1(b) the Cross-Border Insolvency Regulation 2006

90
91

ปรับใช้กับกระบวนการต่างประเทศไม่ว่ากระบวนการหลักหรือกระบวนการรอง
The Cross-Border Insolvency Regulation 2006, Article 21.
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3.การพักการใช้สิทธิ การโอน หรือการทาให้ช้าลง หรืออย่างอื่นที่กระทบต่อการ
จั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ ท ธิ ต าม Article 20 paragraph 1(c) the Cross-Border
Insolvency Regulation 2006
4.คาร้อ งขอเกี่ ย วกั บ การค้น หาพยานหลั ก ฐานหรือการท าพยานหลั ก ฐาน หรือ
การส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ นิติสัมพันธ์ สิทธิ หนี้ และความรับผิดของลูกหนี้
5.แต่งตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินหรือสร้างมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งอยู่
ในเขตบริเตนใหญ่ (Great Britain)
6.ให้ ม าตรการคุ้ ม ครองชั่ ว คราวก่ อ นการรับ รองกระบวนการต่ า งประเทศตาม
Article 19 มีผลต่อไป
7.ก าหนดมาตรการคุ้ ม ครองอื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง บางครั้ ง พร้ อ มที่ จ ะใช้ บั ง คั บ กั บ
สถานประกอบการในประเทศอังกฤษภายใต้กฎหมายของบริเตนใหญ่
(3) การคุ้มครองชั่วคราวก่อนการรับรองกระบวนการต่างประเทศ
(3.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
ในส่ ว นของกฎหมายล้ ม ละลายข้ามชาติ ต้ น แบบ ได้ก าหนดมาตรการคุ้ ม ครอง
ชั่วคราวก่อนมีคาสั่งรับรองเอาไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ให้สามารถบังคับชาระหนี้
เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ ภายในประเทศนั้นได้ ซึ่งหากไม่มีมาตรการดังกล่าวลูกหนี้อาจใช้ช่องว่าง
กฎหมายระหว่างพิจารณาคาร้องของศาล ยักย้าย ถ่ายเท ทรัพย์สินออกนอกเขตอานาจศาล ทาให้
เจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับชาระหนี้ได้
ส าหรั บ มาตรการคุ้ ม ครองชั่ ว คราวในกฎหมายล้ ม ละลายข้ า มชาติ ต้ น แบบ
ถูกกาหนดไว้ในข้อ 19 โดยการให้สิทธิ ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ (Foreign Representative)
สามารถยื่นคาร้องขอต่อศาลนับแต่ยื่นคาร้องขอให้รับรองจนถึงเวลาที่ศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการ
ต่ างประเทศ ไม่ ว่ าจะเป็ น การรั บ รองแบบกระบวนการหลั ก ต่ างประเทศ หรื อ การรั บ รองแบบ
กระบวนการรองต่ างประเทศก็ ต าม ซึ่ งการร้ อ งขอต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ให้ ศ าลออกมาตรการฉุ ก เฉิ น
เพื่อปกป้อง คุ้มครองทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือส่วนได้เสียของเจ้าหนี้
การมี ค าสั่ งกฎหมายล้ ม ละลายข้ า มชาติ ต้ น แบบได้ ให้ ดุ ล พิ นิ จ แก่ ศ าลก าหนด
ม าต รก ารที่ เห ม าะส ม กั บ ส ภ าพ ข อ งปั ญ ห าได้ อี ก ทั้ งศ าล ส าม ารถ ป ฏิ เส ธค าร้ อ งข อ
หากมาตรการดังกล่าวแทรกแซงการจัดการกระบวนการหลักต่างประเทศได้ 92 ซึ่งมาตรการหลักๆ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แก่
1. การยับยั้งการบังคับคดีต่อทรัพย์สินของลูกหนี้93
92
93
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2. ศาลอาจสั่ งให้ อานาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้ งหมดหรือบางส่ ว น
ตกแก่ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นที่ศาลมอบหมายก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สงวนมูลค่าทรัพย์สินเอาไว้94
3. มาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่อ้างถึงในข้อ 21 (c), (d), (g) ได้แก่
3.1 การระงับสิทธิการโอน การก่อภาระผูกพัน หรือการจัดการอื่นใด ต่อ
ทรัพย์สินของลูกหนี้95
3.2 การวางข้อกาหนดการสอบพยาน การนาพยานหลักฐาน การส่งมอบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน เอกสาร สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของลูกหนี้96
3.3 การออกมาตรการคุ้ ม ครองเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลแก่ ก ฎหมาย
ภายในรัฐผู้รับหลักการ97
ส าหรั บ มาตรการดั ง กล่ า วสามารถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ จ นกว่ า ศาลจะมี ค าสั่ ง รั บ รอง
กระบวนการต่างประเทศ เมื่อศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศแล้ว มาตรการคุ้มครอง
ชั่ ว คราวข้ า งต้ น สิ้ น สุ ด ลง เว้ น แต่ ศ าลจะมี ค าสั่ ง ให้ ม าตรการดั ง กล่ าวสามารถใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปได้
ตามข้อ 21 (1) (f)
(3.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นวางหลักให้ศาลสามารถมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งเป็น
มาตรการบรรเทาตาม Article 25 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition
and Assistance of a Foreign Proceeding โดยมี ห ลั ก การว่ า ศาลที่ มี ค าร้ อ งขอให้ รั บ รอง
กระบวนการต่างประเทศปรากฏอาจมีคาสั่งบรรเทาแก่ผู้ยื่นคาร้องเกี่ยวกับการจัดการสามประการ
ข้างต้น แม้กระบวนการจะเริ่มต้นขึ้นก่อนการคาสั่งตามคาร้อง ซึ่งคาสั่งดังกล่าวอาจถูกประยุกต์ใช้
เมื่อมีการยื่นคาร้องขอเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น เพื่อความยุติธรรมตามที่ผู้ยื่นระบุมาในคาร้อง ซึ่งเป็นผล
เกี่ยวกับการรับรองกระบวนการต่างประเทศก็ได้ คาสั่งเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
1. กระบวนพิจารณาเพื่อบังคับการกระทา (Compulsory) การยึด (Provisional
Seizure) หรือมาตรการเกี่ย วกับ การจัดการชั่ว คราว (Provisional Disposition) ที่ มีผ ลมาจนถึ ง
ปัจจุบันต่อลูกหนี้
2. กระบวนการใดๆที่มีผลต่อทรัพย์สินของลูกหนี้
3. กระบวนพิ จ ารณาที่ มีผ ลกระทบต่อ ทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ซึ่ งเป็ น กระบวนการ
ก่อนการเข้าจัดการทรัพย์สินของตัวแทนผู้มีอานาจจัดการ (Administrative Agency)
94
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(3.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาลสหรัฐอเมริกามีดุลพินิจในการให้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการรับรอง
หากมี ค าร้ อ งขอของผู้ แ ทน กระบวน การต่ า งป ระเท ศ (Foreign Representative) เมื่ อ มี
ความจาเป็นต้องปกป้องทรัพย์สินของลูกหนี้และผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ ก่อนที่จะมีการพิจารณา
สาเนาเอกสารเพื่อการรับรอง (11 USC Section 150498, 1519) โดยใน 11 USC Section 151999
กาหนดลักษณะการให้ความคุ้มครองชั่วคราวหลักๆไว้ทั้งสิ้น 2 รูปแบบ ได้แก่
1.มาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
2.มอบความไว้วางใจเกี่ยวกับ การปกครองและการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาแก่ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากศาล
ซึ่งรวมถึงผู้ตรวจสอบเพื่อป้องกันและรักษามูลค่าของทรัพย์สินตามสภาพ หรือเพราะปัจจัยอื่นที่จะ
ทาให้มูลค่าทรัพย์สินลดลง
ส่ วนมาตรการคุ้ม ครองชั่ว คราวอย่างอื่น ศาลอาจใช้ดุ ล พิ นิจกาหนดเพิ่ มเติม ได้
เนื่องจากในตัวบทใช้คาว่าหมายความรวมถึง (including)
(3.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวใน the Cross-Border Insolvency Regulation 2006
ถู ก วางหลั ก ไว้ ใน Article 19100 โดยมี ส าระส าคั ญ คื อ จากเวลาที่ มี ก ารยื่ น ค าร้ อ งขอให้ รั บ รอง
กระบวนการจนกระทั่งคาร้องขอถูกพิพากษาหรือมีคาสั่งรับรอง เมื่อผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
ร้องขอ ศาลอาจมีคาสั่งคุ้มครองโดยด่วนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือผลประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นมาตรการคุ้มครองโดยสภาพ รวมถึง
1.คุ้มครองทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อการบังคับคดี
2.แต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินหรือสร้างมาตรการขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่
ในเขตบริเตนใหญ่ (Great Britain) แก่ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นที่ถูกแต่งตั้งโดย
ศาล เพื่อที่จะปกป้องหรือรักษามูลค่าของทรัพย์สินโดยสภาพ
3.สร้ างมาตรการคุ้ ม ครองนอกจากที่ ระบุ ไว้ใน Article 21 paragraph 1 (c)(d)
และ (g) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การพักการใช้สิทธิโอน หรือการทาให้ช้าลง หรืออย่างอื่นที่กระทบต่อ
การจั ดการทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ที่ ไม่ ใช่ สิ ท ธิต าม Article 20 paragraph 1(c) the Cross-Border
Insolvency Regulation 2006 ค าร้ อ งขอเกี่ ย วกั บ การค้ น ห าพ ยาน หลั ก ฐาน หรื อ การท า
พยานหลั ก ฐาน หรื อ การส่ งมอบข้ อ มู ล เกี่ ยวกับ ทรัพ ย์สิ น ของลู ก หนี้ นิ ติ สั ม พั น ธ์ สิ ท ธิ หนี้ และ
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ความรับผิดของลูกหนี้ และการแต่งตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินหรือสร้างมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ซึ่งอยู่ในเขตบริเตนใหญ่ (Great Britain)
3.3.4 การร่วมมือกัน (Cooperation)
(1) ความร่ ว มมื อ และการติ ด ต่ อ ระหว่ า งศาลของรั ฐ ผู้ รั บ หลั ก การกั บ ศาล
ต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
(1.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
ความร่ ว มมื อ กั บ ศาลต่ า งประเทศและ ผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศ
(Cooperation) กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบได้วางหลักการเอาไว้ในส่วนที่ 4
สาหรับความร่วมมือและการติดต่อโดยตรงระหว่างศาลของรัฐผู้รับหลักการและ
ศาลต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ ศาลในประเทศผู้รับหลักการ (ศาลประเทศ
ผู้รับรองกระบวนการ) จะให้ความร่วมมือภายในขอบเขตที่เป็นไปได้ต่อศาลต่างประเทศหรือ ผู้แทน
กระบวนการต่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือผ่านระบบกฎหมายภายในของตน 101 ศาลมีอานาจ
ติดต่อโดยตรง หรือขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือโดยตรงจากศาลต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการ
ต่างประเทศ102
ส่วนความร่วมมือระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายและฟื้นฟู
กิจการในรัฐผู้รับหลักการกับศาลต่างประเทศและผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ บุคคลหรือองค์กร
ซึ่งถูกแต่งตั้งตามกฎหมายของประเทศผู้รับหลักการต้องให้ความร่วมมือภายในขอบเขตสูงสุดเท่าที่
จะเป็นไปได้กับศาลต่างประเทศ และผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ 103 และมีอานาจหน้าที่ติดต่อ
โดยตรงกับศาลต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ104
(1.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
นอกจากเงื่อนไขการรับรองกระบวนการต่างประเทศที่ Gaikoku tosan syonin
enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding) กาหนดไว้ใน
Chapter 4 Treatment of Cases of in Which Other Insolvency Proceeding Exist ใ น
Section 57-58 แล้ว การร่วมมือกัน (Cooperation) ได้ถูกกาหนดไว้ในหัวข้อนี้ ตั้งแต่ Article 5961 ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ
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Article 59105 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition
and Assistance of a Foreign Proceeding) ก าหนดเรื่ อ งความร่ ว มมื อ กั น เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์
ที่ขัดแย้ งขึ้น ระหว่างคาสั่ งรับ รองกระบวนการต่างประเทศ (Order of Recognition of Foreign
Insolvency) และค าสั่ ง เข้ า สู้ ก ระบวนการในประเทศญี่ ปุ่ น (Order of Commencement of
Domestic Insolvency Proceeding) โดยกาหนดหลักการว่า ถ้ากลายเป็นว่าก่อนหน้านี้ หลังจาก
ศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศแล้วซึ่งเป็นลูกหนี้คนเดียวกัน ให้ศาลก่อนหน้าที่มีคาสั่งให้
เริ่ ม ต้ น กระบวนการภายในญี่ ปุ่ น ต้ อ งมีค าสั่ งที่ เหมาะสม เช่ น เมื่ อ มีก ารยื่ น ค าสั่ งต้อ งด้ ว ยกรณี
Article 57 paragraph 1 (การร้ องขอให้ รับ รองกระบวนการต่างประเทศแบบกระบวนการรอง
ต่างประเทศ) ศาลต้องมีคาสั่งให้หยุดกระบวนการภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ที่ใดที่กระบวนพิจารณา
ไม่สามารถใช้บังคับ ให้ศาลมีคาสั่งรับรองการเข้าร่วมกระบวนการ เป็นต้น การกาหนดข้างต้นเป็นไป
เพื่ อประโยชน์ ของเจ้ าหนี้ ต่างประเทศ เมื่ อศาลมีค าสั่ งรับ รองกระบวนการรองต่ างประเทศแล้ ว
เพื่อให้เจ้าหนี้ต่างประเทศสามารถได้รับชาระหนี้เท่าเทียมกับเจ้าหนี้ภายในประเทศญี่ปุ่น
Article 60106 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition
and Assistance of a Foreign Proceeding) เป็ น เรื่ อ งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระบวนการ
ต่ า งประเทศและกระบวนการภายในประเทศที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นการเข้ า ร่ ว มก่ อ นศาลมี ค าสั่ ง เปิ ด
กระบ วน การ (Coordination Between an Order of Recognition of Foreign Insolvency
Proceeding and Domestic Insolvency Proceedings Before an Order of
Commencement) โดยวางหลักไว้ดังนี้
1.ภายหลั งที่ มี ค าสั่ งรั บ รองกระบวนการต่ างประเทศเกิ ด ขึ้ น (was made) ถ้ า
กลายเป็ น ว่ าหากมีที่ใดก่อนหน้ านี้มีคาร้องขอเพื่อเข้าสู่ กระบวนการล้มละลายภายในญี่ ปุ่นในตัว
ลูกหนี้คนเดียวกันปรากฏขึ้น ศาลก่อนหน้าที่อยู่ระหว่างดาเนินการรับรองการเข้าร่วมกระบวนการ
ต้องมีคาสั่งตามสมควร
2.กรณีที่คาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศถูกตีพิมพ์ออกไป (was issued) ศาล
ก่อนหน้าที่กาลังอยู่ในขั้นพิจารณาและจะมีคาสั่งรับรองกระบวนการและเริ่มต้นกระบวนการภายใน
ญี่ปุ่ น อาจมีคาสั่ งเฉพาะเจาะจงที่จาเป็นแก่กรณี ตามวรรคก่อนหน้า อนึ่งอาจเป็นคาร้องเกี่ยวกับ
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือโดยผู้มีอานาจ
กฎหมายญี่ปุ่นยังให้อานาจศาลใช้ดุลพินิจประกาศเปลี่ยนแปลงคาสั่งดังกล่าวหรือ
จะยกเลิกคาสั่งก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขสองกรณีข้างต้น
105
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Article 59.
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(1.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตาม 11 USC Section 1525 (a)107 กาหนดให้ ศาลสหรัฐอเมริกาต้องร่วมมือกับ
ศาลต่างหรือตัวแทนประเทศไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางทรัสตี (Trustee) มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นอกจากนี้ ศาลสหรัฐอเมริกามีอานาจที่จะสื่อสารโดยตรง หรือร้องขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือ
โดยตรงจากศาลต่างประเทศ หรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ (11 USC Section 1525 (b))108
(1.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศอังกฤษกาหนดหลักการความร่วมมือกันไว้
ใน Article 25 ถึง 27 ซึ่งมีหลักการในเรื่องดังนี้
1.ความร่ว มมื อกั นและการสนั บ สนุ น การติด ต่อระหว่างศาลในบริเตนใหญ่ และ
ศาลต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ โดยกาหนดให้ศาลอาจให้ความร่วมมืออย่าง
มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้กับศาลต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ การสนับสนุน
การติดต่อสื่อสารระหว่างศาลต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศในเรื่องการร้องขอ
ข้อมูลหรือสนับสนุนการเข้าร่วม 109
2.ความร่วมมือและสนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการล้มละลายและศาลต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ110
(2) ความร่วมมือและการติดต่อระหว่างศาลต่างประเทศหรือ
ตัวแทนต่างประเทศและศาลของรัฐ
(2.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
ความร่วมมือของศาลและองค์กรของรัฐผู้มีอานาจจัดการกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การหรื อ กระบวนการล้ ม ละลาย ส าหรั บ องค์ ก รของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ในประเทศไทยการจัดการกระบวนการล้มละลายได้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สังกัดกรมบังคับคดี
ศาลและองค์กรดังกล่าวต้องให้ความร่วมมือต่อศาลต่างประเทศหรือ ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่กาหนดเอาไว้
(2.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ไม่ได้ระบุเอาไว้
(2.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
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11 USC § 1525 (a).
108 11 USC § 1525 (b).
109 The Cross-Border Insolvency Regulation 2006, Article 25.
110 The Cross-Border Insolvency Regulation 2006, Article 26.
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ตาม 11 USC Section 1526 (a)111 กาหนดว่าทรัสตีหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอานาจ
จากศาลสหรัฐอเมริกาต้องร่วมมือกับศาลต่างประเทศหรือ ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศให้มาก
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมดูแลของศาลสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ภายใต้การอนุมัติ
และอานาจของศาลสหรัฐอเมริกา การร่วมมืออาจรวมถึงการสื่อ สารโดยตรงกับศาลต่างประเทศหรือ
ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศด้วย (11 USC Section 1526 (b))112
(2.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
กรณีความร่วมมือระหว่างศาลอังกฤษกับศาลต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการ
ต่างประเทศ Article 25 ของ the Cross-Border Insolvency Regulation 2006 กาหนดให้ ศาล
อาจให้ ค วามร่ ว มมือ เท่ าที่ จ ะเป็ น ไปได้ กับ ศาลต่ างประเทศหรือ ผู้ แ ทนกระบวนการต่างประเทศ
ส่วนกรณีหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการล้มละลายในอังกฤษถูกกาหนดให้ต้องใช้ความระมัดระวัง
ภายใต้กฎหมายอังกฤษภายในขอบเขตที่เหมาะสมและให้ความช่วยเหลือภายในขอบเขตอย่างเต็มที่
กั บ ศาลต่ า งประเทศและผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศตาม Article 26 the Cross-Border
Insolvency Regulation 2006
(3) รูปแบบความร่วมมือ
(3.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
ความร่วมมือที่กล่าวมาแล้วให้รวมถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย113 คือ
1. การแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กร เพื่อกระทาการใดๆในนามศาล
2. การติดต่อขอข้อมูลโดยวิธีการใดๆที่ศาลเห็นว่าเหมาะสม
3. ความร่วมมือในการจัดการและควบคุมทรัพย์สินและเอกสารของลูกหนี้
4. การให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ท าให้ เกิ ด เป็ น ผลขึ้ น โดยศาล ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ตกลงที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ความร่วมมือ (Protocol) เพื่อลดความขัดแย้งของคดีระหว่างศาล
5. ความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการซ้าซ้อนซึ่งมีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกัน
โดยความร่วมมือดังกล่าวกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบได้ให้ดุลพินิจรัฐผู้ รับ
หลักการกาหนดรูปแบบหรือตัวอย่างความร่วมมือเพิ่มเติมได้อีกด้วย
(3.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ศาลญี่ ปุ่ น วางหลั ก เกี่ ย วกั บ การตั้ ง ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากศาล
(Representative Trustee) หรือบุคคลผู้มีอานาจจัดการชั่วคราว (Administrative Agency) ตาม
Article 31-55114
111

11 USC § 1526 (a).
112 11 USC § 1526 (b).
113 UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency, Article 27.
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ใน Article 31115 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition
and Assistance of a Foreign Proceeding) วางหลั ก เอาไว้ ว่ า เมื่ อ ศาลเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น
ศาลอาจกาหนดให้ลูกหนี้ได้รับอนุญาตจากศาลเพื่อจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินในประเทศญี่ปุ่น หรือ
นาทรัพย์สิน ออกจากประเทศญี่ปุ่ นหรือกระทาการใดๆที่กาหนดโดยศาล แต่วิธีการข้างต้นจากัด
ขอบเขตคือใช้บังคับเฉพาะกรณีที่ไม่มีการแต่ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง (ผู้จัดการทรัพย์สินที่
ศาลแต่งตั้ง) หรือผู้ดาเนินการชั่วคราว (Administrative Agency)
ส่วนกรณีการตั้งผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง (ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง) มี
หลักการอยู่ใน Article 32116 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and
Assistance of a Foreign Proceeding) เมื่ อ ศาลเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
การให้คารับรองหรือให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอหรือศาลเห็นเอง ศาลอาจออกคาสั่ง
ให้จัดการทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ในประเทศญี่ปุ่นโดยผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง
การแต่ งตั้ง ผู้ จั ด การทรัพ ย์สิ น ที่ ศ าลแต่งตั้ ง ศาลอาจแต่ งตั้งขณะมี ค าสั่ งรับ รอง
กระบวนการต่างประเทศหรือภายหลังก็ได้ ซึ่งเมื่อศาลมีคาสั่งแต่งตั้งแล้วอานาจจัดการและจาหน่าย
จ่ า ยโอนทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ในประเทศญี่ ปุ่ น เป็ น อ านาจของผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ที่ ศ าลแต่ งตั้ ง
โดยเฉพาะตาม Article 34117 ซึ่งขอบเขตอานาจดังกล่าวจะถูกกาหนดโดยศาลตาม Article 35118
paragraph 1 ซึ่งการอนุญาตสามารถทาได้เฉพาะกรณีที่ศาลเห็นว่าจะไม่ก่อความเสียหายแก่เจ้าหนี้
ในประเทศญี่ปุ่นตาม Article 35 paragraph 2 ซึ่งถ้าผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งฝืนกระทาลงไป
โดยไม่ได้รับอนุญาตการนั้นย่อมตกเป็นโมฆะตาม Article 35 paragraph 3
นอกจากอานาจจัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง อาจเข้าเป็นโจทก์
หรื อ จ าเลยในการฟ้ อ งคดี ที่ เกี่ ย วกับ ทรัพ ย์สิ น ของลู ก หนี้ ในประเทศญี่ ปุ่ น หรือให้ ห ยุ ด กระบวน
พิจารณาใดๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้เป็นคู่กรณีตาม Article 36119 Gaikoku tosan
syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding)
114

Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding),
Article 31-40.
115 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding),
Article 31.
116 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding),
Article 32.
117 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding),
Article 34.
118 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding),
Article 35.
119 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding),
Article 36.
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ในการดาเนินงานต่างๆใน Article 40120 กาหนดให้ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง
อาจแต่งตั้งตัวแทนหนึ่งคนหรือหลายคนให้กระทาการแทนตนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล
เสียก่อน และขอบเขตการจัดการทรัพย์สินให้นาหลักการตาม Article 35 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง ศาลอาจแต่งตั้งสองบุคคลขึ้นไปก็ได้ แต่
การกระทาการตามหน้าที่บรรดาผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งต้องกระทาการร่วมกัน ถ้าจะกระทา
การแยกจากกัน หรือแบ่ งหน้ าที่กั นต้องมีคาสั่ งศาลอนุญาตตามแต่กรณี เท่านั้นตาม Article 39121
paragraph 1 แต่ ห ลั ก การดั ง กล่ า วก็ มี ข้ อ ยกเว้ น ในเรื่ อ งการแสดงเจตนาต่ อ บุ ค คลที่ ส าม หาก
ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง คนหนึ่งคนใดกระทาย่อมมีผลผูกพัน ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง
คนอื่นด้วยตาม Article 39 paragraph 2
สาหรับการควบคุมอานาจของผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง เป็นหน้าที่ของศาล
ตาม Article 38122
นอกจากการจัดการทรัพย์สินและดาเนินคดีของผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งแล้ว
ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง ยังมีอานาจเรียกให้บุคคลรายงานสถานะของทรั พย์สินและธุรกิจของ
ลูกหนี้ในประเทศญี่ปุ่น และตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้หรือสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้โดยอาศัยอานาจ
ตาม Article 41123
การดาเนินงานต่างๆ ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งมีหน้าที่ต้องรายงานการจัดการ
ต่อศาลตาม Article 46124 ด้วย
ส่ วนวิธีก ารดาเนิ น การเกี่ ยวกับ ทรัพ ย์สิ น กิจการ และพั ส ดุไปรษณี ย์ของลู กหนี้
ถูกวางหลักการไว้ใน Article 42-44125
นอกจากการแต่งตั้ง ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง ยังมีกรณีการแต่งตั้งผู้จัดการ
ทรัพย์สินชั่วคราวเกิดขึ้นได้โดยมีเงื่อนไขคือ เมื่อมีคาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ หากมี
คาร้องของผู้มีส่วนได้เสียหรือศาลเห็นเอง ศาลอาจมีคาสั่งให้จัดการทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ใน
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ประเทศญี่ ปุ่ น โดยผู้ จั ดการชั่ ว คราวจนกว่าจะมี คาสั่ งเกี่ย วกับ การร้อ งขอให้ รับ รองกระบวนการ
ต่างประเทศ ซึ่งการจัดการศาลอาจแต่งตั้งผู้จัดการชั่วคราว (Administrative Agency) ตั้งแต่หนึ่ง
คนขึ้นจัดการตามหลักการใน Article 51126
เมื่อศาลมีคาสั่งแต่งตั้งผู้ จัดการทรัพย์สิ นชั่วคราว (Administrative Agency) ให้
บุ คคลดังกล่ าวมีสิ ทธิดาเนิ น กิจ การของลูกหนี้ จัดการและจาหน่ายทรัพย์สิ นในประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ง
พิจารณาในทางธรรมดาการค้าของลู กหนี้ หากกิจกรรมบางอย่างอยู่นอกเหนือขอบเขตทางการค้า
ปกติ ข องลู กหนี้ ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ที่ ศาลแต่ งตั้ง อาจต้อ งได้ รับ อนุ ญ าตจากศาลเพื่ อ ดาเนิ น การ
ดังกล่าวตาม Article 53127 หากผู้จัดการทรัพย์สินชั่วคราวกระทาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตการดังกล่าว
ย่อมตกเป็นโมฆะ แต่ไม่กระทบสิทธิบุคคลภายนอกผู้สุจริต
นอกจากการดาเนินการด้วยตนเอง ผู้จัดการทรัพย์สินชั่วคราวอาจแต่งตั้งบุคคล
หนึ่งขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนตนก็ได้ ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากศาลตาม Article 54128
บทบั ญ ญั ติบ างเรื่อ ง เช่น อานาจการจัดการทรัพ ย์สิ นของ ผู้ จัดการทรั พ ย์สิ น ที่
ศาลแต่งตั้ง หรืออานาจเข้าว่าคดีของ ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง ตาม Article 35 และ 36 จะ
ถูกนามาบังคับใช้ด้วยโดยอนุโลมตาม Article 55
(3.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รูปแบบของการให้ความร่วมมือกัน กาหนดใน 11 USC Section 1527129 ดังนี้
1. การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ องค์ ก ร เพื่ อ กระท าการตามค าแนะน าของศาล
สหรัฐอเมริกา
2. การติดต่อขอข้อมูลโดยวิธีการใดๆที่ศาลสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเหมาะสม
3. ความร่วมมือในการจัดการและควบคุมทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้
4. การให้ความเห็นชอบหรือทาให้เกิดเป็นผลขึ้นเกี่ ยวกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ
ความร่วมมือในกระบวนการล้มละลาย
5. ความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการซ้าซ้อนซึ่งมีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกัน
(3.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
รูปแบบความร่วมมือกันของกฎหมายล้มละลายข้ามชาติอังกฤษ ถูกกาหนดไว้ใน
Article 27 the Cross-Border Insolvency Regulation 2006 ซึ่งวางหลักการความร่วมมือกันใน
เรื่องต่อไปนี้
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Article 54.
129 11 USC § 1527.
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1. การแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กร เพื่อกระทาการตามคาแนะนาของศาลอังกฤษ
2. การติดต่อขอข้อมูลโดยวิธีการใดๆที่ศาลอังกฤษเห็นว่าเหมาะสม
3. ความร่วมมือในการจัดการและควบคุมทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้
4. การให้ความเห็นชอบหรือทาให้เกิดเป็นผลขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ
ความร่วมมือในกระบวนการล้มละลาย
5. ความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการซ้าซ้อนซึ่งมีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกัน
(4) การดาเนินกระบวนการซ้าซ้อน
(4.1) หลักกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL (UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency)
บางครั้งการดาเนินกระบวนพิจารณาต่างประเทศอาจเกิดความขัดแย้งขึ้น และเป็น
ที่ ถ ก เถี ย ง ห า ก ก ร ะ บ ว น พิ จ า ร ณ า ขั ด กั น จ ะ ด า เนิ น ก า ร โ ด ย วิ ธี ใด ต่ อ ปั ญ ห า นี้
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบได้กาหนดแนวทางแก้ไขไว้ในเรื่องการดาเนินกระบวนการซ้าซ้อน
กรณีการรับรองกระบวนพิจารณาต่างประเทศในเวลาเดียวกันหรือแตกต่างกัน 130 โดยสามารถแบ่ง
กรณีได้ดังนี้
1. กรณี ก ารรั บ รองกระบวนการหลั ก ต่ า งประเทศ ประเทศผู้ รั บ รองสามารถ
ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินได้ในขอบเขตในรัฐของตนเท่านั้น ซึ่งรวมถึงความร่วมมือในข้อ 25, 26
และ 27 ด้วย
2. การประสานกันระหว่างกระบวนการระหว่างรัฐผู้รับหลักการและกระบวนการ
ต่างประเทศ กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบได้แบ่งหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
2.1 กระบวนการในรั ฐ เกิ ด ขึ้ น ในเวลาเดี ย วกั บ การร้ อ งขอให้ รั บ รอง
กระบวนการต่างประเทศ ผลคือมาตรการคุ้มครองตามข้อ 19(มาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคาสั่ง
รั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศ) หรือ ข้ อ 21 ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กระบวนการในรัฐ 131 และถ้ า
กระบวนการต่างประเทศรัฐผู้รับ หลั กการได้รับรองในฐานะกระบวนพิจารณาหลั ก ข้อ 20 จะไม่
นามาใช้บังคับภายในรัฐของตน
2.2 ก ร ณี ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น รั ฐ เริ่ ม ต้ น ภ า ย ห ลั ง ก า ร รั บ ร อ ง
หรือภายหลังการร้องขอให้ รับ รองกระบวนการต่างประเทศ ผลคือมาตรการคุ้มครองออกมาตาม
ข้อ 19 หรื อ 21 จะได้ รั บ การทบทวนหรือ ปรับ ปรุงหากไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการในรัฐ ผู้ รั บ
หลั ก การ และถ้ า หากการรั บ รองเป็ น กระบวนการหลั ก ต่ า งประเทศ มาตรการตามข้ อ 20(1)
กระบวนการคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินจะได้รับการปรับปรุงหรือยกเลิกตามข้อ 20(2) หากไม่มีความ
สอดคล้องกับกระบวนการในรัฐผู้รับหลักการ
130
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2.3 การปรั บ ปรุ ง มาตรการที่ อ อกให้ ตั ว แทนของกระบวนการรอง
ต่างประเทศต้องเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่สมควรได้รับเพื่อการจัดการกระบวนการรอง
ต่างประเทศภายใต้กฎหมายของรัฐผู้รับหลักการ
เมื่อศาลประเทศผู้รับหลักการรับรองกระบวนการต่างประเทศ อาจเกิดการรับรอง
ในหลายๆประเทศ จึงจาเป็นต้องมีมาตรการประสานกระบวนพิจารณาระหว่างประเทศผู้รับหลักการ
และประเทศผู้ดาเนินกระบวนการต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบได้กาหนด
รูปแบบความร่วมมือไว้ดังนี้
1. มาตรการที่ อ อกมาคุ้ ม ครองทรัพ ย์ สิ น ในกระบวนการรองต่ างประเทศ ต้ อ ง
สอดคล้องกับกระบวนการหลักต่างประเทศ132
2. หากกระบวนการหลั ก ต่ า งประเทศได้ รั บ การรั บ รองหลั ง กระบวนการรอง
ต่างประเทศ มาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน ศาลในรัฐกระบวนการรองต่างประเทศต้อง
ทบทวน และปรับปรุงหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับประเทศซึ่งเป็นกระบวนการหลักต่างประเทศ133
3. กรณี ภ ายหลั งกระบวนการรองต่ างประเทศได้รับ การรับ รอง มี ป ระเทศผู้ รับ
หลักการอื่นรับรองกระบวนการรองต่างประเทศ การจัดการในเรื่องต่างๆต้องประสานกัน134
ส่วนการชาระหนี้ในกระบวนการซ้าซ้อน กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบสร้าง
ขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้าของเจ้าหนี้ต่างประเทศ ที่เข้ามาขอรับชาระหนี้ในประเทศผู้รับ
หลั ก การได้ รั บ ส่ ว นเฉลี่ ย มากกว่ าส่ ว นเฉลี่ ย ของเจ้ าหนี้ ในประเทศผู้ รับ หลั ก การ โดยยึ ด ถื อ ตาม
หลักการเฉลี่ยทรัพย์ (Pari Pasu) โดยกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบวางหลักไว้ว่า ถ้า เจ้าหนี้
ซึ่งได้รับการชาระหนี้บางส่วนจากกระบวนการล้มละลายในต่างประเทศ มายื่นคาขอรับชาระหนี้
ภายใต้กระบวนการตามกฎหมายภายในของรัฐผู้รับหลักการในลูกหนี้รายเดียวกัน ตราบใดที่เจ้าหนี้
อื่นๆในลาดับชั้นเดียวกันยังได้รับสัดส่วนเฉลี่ยทรัพย์ที่น้อยกว่า เจ้าหนี้รายนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับชาระ
หนี้เพิ่มเติมภายในรัฐนั้น135
(4.2) หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
การดาเนินกระบวนการซ้าซ้อนในกฎหมายล้มละลายข้ามชาติประเทศญี่ปุ่นมีวาง
หลักการอยู่ใน Article 59136 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and
Assistance of a Foreign Proceeding) โดยมี เงื่ อ นไขว่ า หลั ง จากมี ค าสั่ ง รั บ รองกระบวนการ
132
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ล้มละลายต่างประเทศ หากปรากฏชัดแจ้งว่ามีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายภายในก่อนหรือ
หลังจากคาสั่งให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ ศาลอาจออกคาสั่งดังต่อไปนี้
1.ศาลอาจมีคาสั่งพักกระบวนการล้มละลายภายในตามเงื่อนไขใน Article 57
2.ศาลอาจออกคาสั่งพักกระบวนการรับรองและให้ความช่วยเหลือ
ส่วนกรณีปรากฏชัดแจ้งว่ามีการร้องขอให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายภายในมีต่อ
ลู ก หนี้ ค นเดี ย วกั น ศาลอาจมี ค าสั่ ง พั ก กระบวนการล้ ม ละลายภายใน หรื อ หากมี ค าร้ อ งจาก
ผู้มีส่วนได้เสียศาลอาจมีคาสั่งพักกระบวนการรับรองและให้ความช่วยเหลือ เมื่อศาลเห็นว่ามีความ
จ าเป็ น ตาม Article 60137 Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and
Assistance of a Foreign Proceeding)
เมื่อศาลประเทศญี่ ปุ่นมีคาสั่ งพั กกระบวนการล้ มละลายภายในตาม Article 57
paragraph 2, Article 58 paragraph 1 และ Article 59 paragraph 1(1) คาสั่งดังกล่าวจะสิ้นผล
ต่ อ เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ ง เพิ ก ถอนการรั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศของลู ก หนี้ ต าม Article 56
paragraph 1(3)
แต่ห ากเป็ น กรณี ศาลมีคาสั่ งพั กกระบวนการรับรองและให้ ความช่ว ยเหลื อตาม
Article 59 paragraph1(2) หรื อ ตาม Article 60 paragraph 2 เมื่ อ ศาลมี คาสั่ งพั ก กระบวนการ
ล้มละลายภายในหรือศาลมีคาสั่งเห็ นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ หรือคาสั่งให้ยกเลิกกระบวนการ
บังคับชาระหนี้เป็นพิเศษ
(4.3) หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
Chapter 15 มีข้อกาหนดที่หลากหลายเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการซ้าซ้อนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกระบวนการพิจารณาหลักต่างประเทศ
(Foreign Main Proceeding) ได้รับการยอมรับ คดีความทั้งหมดในนามของเจ้าหนี้คนเดียวกันจะถูก
เริ่ ม ต้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าถ้ า หากลู ก หนี้ มี ท รั พ ย์ สิ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (11 USC Section
1528)138 ในกรณีนี้ เขตอานาจของศาลล้มละลายประเทศสหรัฐอเมริกาถูกจากัดเพียงทรัพย์สินที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น นอกจากนี้ Section 305 ถูกแก้ไขให้ศาลล้มละลายสหรัฐอเมริกามีดุลพินิจ
ที่จะหยุดการพิจารณา หรือยกฟ้องคดีความทั้งหมดอีกด้วย
(4.4) หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ
ในกฎหมายล้มละลายข้ามชาติประเทศอังกฤษกาหนดแนวทางการปฏิ บัติกรณี
การด าเนิ น กระบวนการซั บ ซ้ อ นเอาไว้ ใ น Article 28 ถึ ง 32 the Cross-Border Insolvency
Regulation 2006 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากการรับรองกระบวนการต่างประเทศ ผลของ
137
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กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายในประเทศอังกฤษ ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้เขตอานาจศาลอังกฤษ
หากมีความจาเป็นต้องร่วมมือกันตาม Article 25,26,27 ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ139
ส่วนกรณีที่มีความร่วมมือกันในกระบวนการภายใต้กฎหมายล้มละลายอังกฤษกับ
กระบวนการต่างประเทศ Article 29 กาหนดให้เมื่อที่ใดมีกระบวนการต่างประเทศและกระบวนการ
ภายใต้กฎหมายล้ มละลายของประเทศอังกฤษดาเนิน การไปพร้อมกัน ในกรณี ลู กหนี้คนเดียวกัน
ศาลอาจแสวงหาความร่วมมือหรือความเชื่อมโยงภายใต้ Article 25,26 และ 27 แต่ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
1.กรณี ที่ ก ระบวนการในบริ เ ตนใหญ่ เริ่ ม ต้ น ก่ อ นการยื่ น ค าร้ อ งขอรั บ รอง
กระบวนการต่างประเทศ มาตรการคุ้มครองตั้งแต่ศาลรับคาร้องขอจนกระทั่งศาลมีคาสั่งรับรอง
กระบวนการต่างประเทศ และมาตรการคุ้มครองภายหลังศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศ
ตาม Article 19 และ 21 ตามลาดับ ต้องถูกทาให้สอดคล้องกับกระบวนการในบริเตนใหญ่ และหาก
การรับ รองกระบวนการต่างประเทศในบริเตนใหญ่เป็นรูปแบบการรับ รองแบบกระบวนการหลั ก
(Main Proceeding) การรับรองตาม Article 20 จะไม่ถูกนามาใช้
2.กรณี ก ระบวนการในบริเตนใหญ่ เริ่ ม ต้ น หลั งจากการยื่ น ค าร้อ งขอให้ รับ รอง
กระบวนการต่ างประเทศถู ก ยื่ น เข้ ามาบรรดามาตรการบรรเทาซึ่งเป็ น ผลจาก Article 19 หรื อ
Article 21 ต้ อ งถู ก ทบทวนโดยศาลและถู ก ออกแบบหรือ สิ้ น สุ ด การบั งคั บ ใช้ ห ากกระบวนการ
ต่ า งประเทศไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการภายในของประเทศอั ง กฤษ และหากกระบวนการ
ต่างประเทศเป็นกระบวนการหลักต่างประเทศ มาตรการคุ้มครองและมาตรการคุ้มครองชั่วคราว
ต่างๆซึ่งเป็นไปตาม Paragraph 1 ของ Article 20 (มาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน
ของลูกหนี้) ต้องถูกออกแบบหรือยกเลิกตาม Article 20 paragraph 6 หากมาตรการไม่สอดคล้อง
กับกระบวนการภายในของประเทศอังกฤษ ส่วนกระบวนการต่างๆที่ถูกนามาโดยผู้แทนกระบวนการ
ต่างๆประเทศก่อนกระบวนการภายในบริเตนใหญ่ต้องถูกทบทวนโดยศาล และศาลอาจกาหนดให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.ความไว้วางใจ การขยายเวลายืดออกไป หรือการออกแบบมาตรการบรรเทาของ
ผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศกรณี กระบวนการต่างประเทศไม่ใช่ศูน ย์กลางแห่ งผลประโยชน์
(Foreign Non-Main Proceeding) ต้องถูกกระทาให้เป็นที่พอใจแก่ศาลส าหรับความเชื่อมโยงใน
มาตรการบรรเทาที่เกี่ย วกับ ทรัพย์สิ นภายใต้กฎหมายของบริเตนใหญ่ ซึ่งมาตรการดังกล่ าวเป็ น
มาตรการที่ ถู ก ใช้ จั ด การในกระบวนการรองต่ า งประเทศหรื อ เกี่ ย วกั บ การต้ อ งการข้ อ มู ล ใน
กระบวนการดังกล่าว140
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กรณีต่อมาคือการดาเนินกระบวนการซ้าซ้อนโดยอาศัยความร่วมมือกันมากกว่า
หนึ่ ง กระบวนการตาม Article 30 the Cross-Border Insolvency Regulation 2006 หากมี
กระบวนการต่างประเทศในลูกหนี้รายเดียวกันมากกว่าหนึ่งกระบวนการ ศาลอาจแสวงหาความ
ร่ ว มมื อ หรื อ ความเชื่ อ มโยงภายใต้ Article 25,25 และ 27 the Cross-Border Insolvency
Regulation 2006 ภายหลั งการรั บ รองกระบวนการหลั กต่ างประเทศ มาตรการบรรเทาภายใต้
Article 19 หรือ 21 ต่อผู้แทนกระบวนการในรูปแบบกระบวนการรองต่างประเทศต้องเชื่อมโยงกับ
กระบวนการหลักต่างประเทศ และถ้ากระบวนการหลั กต่างประเทศถูกรับรองหลังจากมีการยื่น
คาร้องขอให้รับรองกระบวนการรองต่างประเทศ ผลของมาตรการบรรเทาตาม Article 19 หรือ 21
ต้องถูกทบทวนโดยศาลและต้องถูกออกแบบหรือยกเลิ ก หากมาตรการดังกล่าวไม่ส อดคล้ องกับ
กระบวนการหลั ก ต่ า งประเทศ และถ้ า ภายหลั ง รั บ รองกระบวนการรองต่ า งประเทศ และมี
กระบวนการรองต่ างประเทศอื่น ถู กรับ รอง ศาลต้อ งสร้างความไว้ว างใจ ออกแบบ ห รือยกเลิ ก
มาตรการบรรเทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกในความร่วมมือในกระบวนการ141

3.4 หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลาย
และระบบสิทธิของเจ้าหนี้ (The World Bank – Principles for Effective Insolvency
and Creditor Rights Systems)
การวางหลั ก เกณฑ์ ในกฎหมายล้ ม ละลายที่ ดี น อกจากการพิ จ ารณากฎหมายล้ มละลาย
ข้ามชาติต้นแบบแล้ว ยังต้องคานึงถึงความเห็นขององค์กรทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบังคับ
ใช้กฎหมายล้มละลายด้วย ในที่นี้ได้แก่ ธนาคารโลก (The World Bank) สาหรับธนาคารโลกได้ออก
ความเห็นเกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลายที่ดี มีชื่อว่า “หลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
กระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้ (PRINCIPLES FOR EFFECTIVE INSOLVENCY
AND CREDITOR RIGHTS SYSTEMS)” เพื่ อ ให้ ป ระเทศสมาชิ ก ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ล้มละลายของประเทศตน ให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันในการบังคับใช้
สาหรับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ได้มีหลักเกณฑ์อยู่ในข้อ C15 ถึง C17 ซึ่งมีสาระสาคัญ
ดังนี้
1. เป็นเรื่องกระบวนการล้มละลายต้องพิจารณามุมมองทางระหว่างประเทศ โดย
ข้ อ C15 PRINCIPLES FOR EFFECTIVE INSOLVENCY AND CREDITOR RIGHTS SYSTEMS ได้
ให้ความเห็นเอาไว้ดังนี้ “กระบวนการล้มละลายต้องพิจารณามุมมองในทางระหว่างประเทศ และ
ระบบกฎหมายของประเทศควรกาหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเขตอานาจ, การรับรองคา
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พิพากษาต่างประเทศ, ความร่วมมือระหว่างศาลแต่ละประเทศ และการเลือกใช้กฎหมาย โดยปัจจัย
สาคัญที่จะดาเนินการให้การล้มละลายข้ามชาติมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย
(1) กระบวนการที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อรับรองกระบวนการล้มละลาย
ต่างประเทศ
(2) การทุเลาระหว่างการรับรองกระบวนการล้มละลายต่างประเทศ
(3) ผู้แทนต่างประเทศที่จะดาเนินการทางศาล และกระบวนการอื่นๆ
(4) ศาล และผู้แทนต่างประเทศ ที่ร่วมมือกันในกระบวนการล้มละลาย
ต่างประเทศ
(5) การไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเจ้าหนี้ต่างประเทศกับเจ้าหนี้ในประเทศ”
2. การล้ ม ละลายของกลุ่ มบริษั ท ภายในประเทศถูก กาหนดอยู่ในข้ อ C16 ของ
PRINCIPLES FOR EFFECTIVE INSOLVENCY AND CREDITOR RIGHTS SYSTEMS
มีสาระสาคัญคือ
(1) การพิจารณาร่วมกันเป็นระบบ ต้องกาหนดว่ากระบวนการล้มละลาย
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสองบริษัทขึ้นไปในกลุ่มเครือบริษัท อาจจะถูกพิจารณาร่วมกันเพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาคดี โดยขอบเขตของการพิจารณาร่วมกันจะถูกกาหนดโดยศาล
(2) Post–commencement Finance ร ะ บ บ ต้ อ ง อ นุ ญ า ต ใ ห้
บริษัทในเครือที่อยู่ในกระบวนการล้มละลายที่จะให้ Post–commencement Finance หรือการ
ช่วยเหลือทางการเงินรูปแบบอื่นแก่บริษัทอื่นในเครือที่อยู่ในกระบวนการล้มละลายเช่นเดียวกัน
(3) การรวมกิจการในทางเนื้อหา ระบบการล้มละลายต้องคานึงการเป็น
หน่วยทางกฎหมายที่แยกจากกันของแต่ละบริษัทในเครือ การรวมกิจการในทางเนื้อหาต้องถูกจากัด
ในสถานการณ์ซึ่ง
(3.1) สิ น ทรั พ ย์ หรื อ ความรั บ ผิ ด ของบริ ษั ท ในเครื อ ถู ก ควบ
รวมกันภายใต้ขอบเขตที่ว่า ความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ และความรับผิด ไม่สามารถถูกระบุโดย
ปราศจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สัดส่วน หรือความล่าช้า
(3.2) แผนงานซึ่ ง ฉ้ อ ฉล หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ วั ต ถุ ป ระสงค์
ทางธุรกิจ ที่ช อบด้ว ยกฎหมาย ศาลต้องสามารถตั ดเอาสิ ทธิเรียกร้อง หรือสิ นทรัพ ย์นั้นออกจาก
การรวมกิ จ การ นอกจากนี้ ระบบต้ อ งพิ จ ารณาการดู แ ลที่ เพี ย งพอต่ อ กิ จ การที่ มี ห ลั ก ประกั น ,
บุริมสิทธิ, ที่ประชุมเจ้าหนี้ และ Avoidance actions ระบบต้องกาหนดว่า คาสั่งให้รวมกิจการจะ
ส่งผลต่อสินทรัพย์และความรับผิดของบริษัทที่ถูกควบรวม ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินกอง
เดียวกัน
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(4) Avoidance Actions ระบบต้องให้อานาจแก่ศาลในการพิจารณาการ
หยุดธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในเครือ หรือระหว่างบริษัทในเครือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่อพิจารณาสถานการณ์เฉพาะของธุรกรรมนั้น
(5) ผู้แทนล้มละลาย ระบบต้องอนุญ าตให้มีการแต่งตั้งผู้แทนล้มละลาย
คนหนึ่งหรือคนเดียวกัน ในกรณีบริษัทในเครือตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป และรวมถึงข้อกาหนดที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์การขัดกันของผลประโยชน์ ในกรณีถ้ามีผู้แทนล้มละลายต่างกันในแต่ละบริษัทในเครือ
ระบบต้องอนุญาตให้ผู้แทนล้มละลายติดต่อกันโดยตรง และประสานกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
(6) แผนฟื้นฟูกิจการ ระบบต้องอนุญาตให้เปิดเผยแผนฟื้นฟูกิจการร่วมกัน
ในกระบวนการล้มละลายของบริษัทในเครือตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป และต้องอนุญาตให้บริษัทในเครือ
ที่ไม่อยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลายให้เข้ามามีส่วนร่วมในแผนฟื้นฟูกิจการเช่นว่านั้นด้วย
3. การล้ ม ละลายของกลุ่ ม บริ ษั ท ข้ า มชาติ ถู ก วางหลั ก เกณฑ์ อ ยู่ ใ น ข้ อ C17
PRINCIPLES FOR EFFECTIVE INSOLVENCY AND CREDITOR RIGHTS SYSTEMS โ ด ย มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
(1) การเข้าสู่กระบวนการศาล และการรับรองกระบวนการ ในบริบทของ
การล้มละลายของบริษัทในเครือ ระบบต้องให้ผู้แทนต่างประเทศและเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการศาล
และการรับรองกระบวนการล้มละลายต่างประเทศในกรณีที่จาเป็น
(2) ความร่วมมือกันระหว่างศาล ระบบต้องอนุญาตให้ศาลภายในร่วมมือ
กับศาลต่างประเทศหรือผู้แทนต่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะร่วมมือกันโดยตรง
หรือผ่านผู้แทนล้มละลายในประเทศ และต้องให้ศาลภายในสื่อสารโดยตรง หรือร้องขอข้อมูลและ
ความช่วยเหลือจากศาลต่างประเทศ หรือผู้แทนต่างประเทศ
(3) ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งผู้ แ ทนล้ ม ละลาย ระบบต้ อ งให้ ผู้ แ ทน
ล้มละลายที่ถูกแต่งตั้งในกระบวนการจัดการของบริษัทในเครือหนึ่งที่จะติดต่อโดยตรง และร่วมมือ
อย่างมากที่สุดเท่าที่จะทาได้กับศาลต่างประเทศ หรือผู้แทนต่างประเทศ เพื่อที่จะทาให้ความร่วมมือ
ในกระบวนการล้มละลายเป็นไปอย่างราบรื่น
(4) การแต่งตั้งผู้แทนล้มละลาย ในกรณีที่กาหนดไว้ ระบบต้องให้ มีการ
แต่งตั้งผู้แทนล้มละลายคนหนึ่ง หรือคนเดียวกัน สาหรับบริษัทในเครือที่อยู่ต่างรัฐกัน ในการนี้ ระบบ
ต้องครอบคลุมมาตรการในการจัดการกับการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย
(5) ข้อตกลงการล้มละลายข้ามชาติ ระบบต้องอนุญาตให้ผู้แทนล้มละลาย
และคู่สัญญาอื่นที่สนใจ เข้าสู่ข้อตกลงการล้มละลายข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทในเครือตั้งแต่สอง
บริษัทขึ้น ไปในต่างรัฐกัน ทั้งนี้ เพื่ อที่จะทาให้ ความร่วมมือในกระบวนการล้ มละลายเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และต้องให้อานาจศาลในการรับรอง หรือทาให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับ
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4. ข้อเสนอแนะ
ตามที่ผู้วิจัยได้เสนอหลักการล้มละลายข้ามชาติตามกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบใน
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency กฎหมายล้มละลายข้ามชาติของประเทศ
ญี่ ปุ่ น ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และกฎหมายประเทศอั งกฤษ สามารถสรุป ได้ ว่ า หลั ก กฎหมาย
ล้มละลายข้ามชาติทั้ง 3 ประเทศ ที่นามาศึกษาได้ยอมรับหลักการจากกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ
ต้น แบบของ UNCITRAL มีลั กษณะสอดคล้ องกัน ในสาระส าคัญ อาจแตกต่ างกัน ในรายละเอีย ด
เท่านั้น เช่นใน Article 2 ของ the Cross-Border Insolvency Regulation 2006 ซึ่งเป็นกฎหมาย
รับหลักการของประเทศอังกฤษบัญญัติไม่ให้นาบทนิยามใน Article 2 ของ UNCITRAL – Model
Law on Cross–Border Insolvency มาใช้ บั ง คั บ แต่ ใ ห้ ใ ช้ Part 3 ของ the Insolvency Act
1986(b) แทน และหากเกิดการขัดกันของกฎหมายระหว่าง British Insolvency Law หรือ Part 3
ของ the Insolvency Act กั บ กฎหมายที่ รั บ หลั ก การ กฎหมายอั งกฤษให้ ถื อ เอาหลั ก การตาม
กฎหมายที่รับหลักการ (the latter(Regulation) shall prevail.) เป็นต้น
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) และ
เป็นภาคีสมาชิกของ UNCITRAL การรับหลักการกฎหมายล้มละลายข้ามชาติจึงกระทบต่อหลายภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของกรมบังคับคดีและศาล
กรมบังคับคดีในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งมีบทบาทเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการล้มละลาย
และฟื้น ฟู กิจ การจึ งได้รับ ผลกระทบโดยตรง การรับหลั กการกฎหมายล้ มละลายข้ามชาติจึงต้อง
พิจารณาความพร้อมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ความร่วมมือกัน (Cooperation) กับประเทศผู้รับหลักการอื่นด้วย ดังเช่นใน Article 26 UNCITRAL
– Model Law on Cross–Border Insolvency และ Article 26 the Cross-Border Insolvency
Regulation 2006 ของประเทศอั ง กฤษ ต่ า งระบุ ให้ อ งค์ ก รของรั ฐ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ กระบวนการ
ล้มละลายข้ามชาติและกระบวนการฟื้นฟูกิจการข้ามชาติต้องให้ความร่วมมือสูงสุดภายในขอบเขต
เท่าที่จ ะเป็ น ไปได้กับ ศาลต่างประเทศและผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยคือ
เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ส าหรับ การประเมิ น ศั ก ยภาพของกรมบั งคั บ คดี กั บ ความพร้ อ มการ
บริห ารงานภายใต้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติตามแง่มุมของผู้วิจัยตามทฤษฎีการบริหาร SWOT
Analysis สาหรับปัจจัยภายใน กรมบังคับคดีมีจุดแข็ง (Strong) คือ เป็นองค์กรของรัฐ พร้อมดาเนิน
นโยบายตามยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ ทาให้กรมบังคับคดีสามารถดาเนินการตามกฎหมายรับ
หลักการล้มละลายข้ามชาติได้อย่างไม่มีปัญหา แต่กรมบังคับคดีมีจุดอ่อน (Weakness) ที่ต้องแก้ไข
คือ ทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินกระบวนการต่างประเทศ
เชื่ อมโยงกั บ ศาลต่ างประเทศและผู้ แทนกระบวนการต่ างประเทศ ส่ ว นปั จ จัย ภายนอกนั้ น หาก
ประเทศไทยยอมรับหลักการตามกฎหมายต้นแบบจะสร้างโอกาส (Opportunity) ให้เจ้าหนี้สามารถ
ได้รับชาระหนี้มากขึ้น กว่าเดิม เนื่องจากองค์กรธุรกิจข้ามชาติส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกหนี้มักมีศูนย์กลาง
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แห่งผลประโยชน์ (Center of Main Interest) อยู่ในต่างประเทศ และเสริมสร้างให้ บุคลากรของ
กรมบังคับคดีได้เรียนรู้ระบบการบริหารคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของต่างประเทศ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามระบบการบริหารคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของต่างประเทศที่แตกต่างก็อาจทาให้เกิด
ข้อเสียเปรียบ (Threats) ขึ้นได้ เนื่องจากการดาเนินกระบวนพิจารณาตามประเทศศูนย์กลางแห่ง
ผลประโยชน์ (Center of Main Interest) บางครั้ ง อาจขั ด แย้ ง กั บ หลั ก กฎหมายไทย ท าให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องเรียนรู้กระบวนการใหม่ๆ ซึ่งจาเป็นต้องใช้เวลา
ปั จ จั ย ภายในเป็ น สิ่ งที่ ส ามารถควบคุ มได้ ดั งนั้น หากประเทศไทยรับ หลั กการกฎหมาย
ล้มละลายข้ามชาติ กรมบังคับคดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่ากรมบังคับคดี ควรตั้งแผนกพิเศษขึ้นมาเพื่อ
บริหารงานคดีล้มละลายข้ามชาติและฟื้นฟูกิจการข้ามชาติโดยเฉพาะ สาหรับการคัดเลือกบุคลากร
กรมบั งคับ คดีต้อ งคัด เลื อกจากบุ คคลที่มี ความรู้กฎหมายล้ ม ละลายเป็ น อย่างดีแ ละมี ทั กษะทาง
ภาษาต่างประเทศซึ่งใช้เป็นภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ภาษา
อาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน ในระดับที่สื่อสารได้
เข้ามาปฏิบัติงาน กรมบังคับคดีอาจใช้ปัจจัยเรื่องค่าตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจผู้มีศักยภาพสูงให้สนใจเข้า
มาปฏิ บั ติงานในแผนกดังกล่าว และคั ดเลือกจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพ ย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งมี
ความรู้ทางภาษาในระดับสื่อสารได้เข้าไปปฏิบัติงานในเบื้องต้นก่อน
อีกประเด็นที่สาคัญคือ การจัดทากฎหมายรับหลักการล้มละลายข้ามชาติ ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าควรจัดทากฎหมายรับรองหลักการเอาไว้ในส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช
2483 ซึ่งอาจวางหลั กการดังเช่น Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition
and Assistance of a Foreign Proceeding) ข อ งป ระ เท ศ ญี่ ปุ่ น แ ล ะ the Cross-Border
Insolvency Regulation 2006 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งกฎหมายของทั้งสองประเทศต่างบั ญ ญั ติ
กฎหมายรับหลักการกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่า กลไกของกฎหมายล้มละลายข้ามชาตินั้น แท้จริงแล้ว
เป็นการยอมรับกระบวนการล้มละลายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และยอมให้เจ้าหนี้ในประเทศหนึ่ง
เข้ามาแบ่ งทรัพย์ สิ น ของลูกหนี้ ในอีกประเทศหนึ่งได้ ด้วยพื้นฐานความเป็นธรรมส าหรับเจ้าหนี้
ทุก คนไม่ว่าจะเป็ น เจ้ าหนี้ ภ ายในประเทศหรือ เจ้าหนี้ต่ างประเทศ โดยไม่จ าเป็ น ต้ องด าเนิน คดี
ล้ ม ละลายใหม่อี กครั้ งในแต่ ล ะประเทศ สอดคล้ องกับ ความเห็ นของศาสตราจารย์ พิ เศษวิศิษ ฎ์
วิศิษฎ์สรอรรถ142 ที่ว่า แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติของ UNCITRAL มุ่งเน้นไปที่การ
รับรองกระบวนการ มิใช่การยอมรับผลของคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล จึงอาจกล่าวได้ว่ากลไก
ของกฎหมายล้ มละลายข้ามชาติ แท้ จริงแล้ ว มิได้ก ระทบต่ อแนวความคิด พื้ นฐานในเรื่อ งอานาจ
อธิปไตยของแต่ละประเทศแต่อย่างใด
142
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สาหรับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 40 ท่าน มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการรับ
หลักการดังกล่าว
ในฝ่ายที่เห็ น ด้วยได้ให้ เหตุผ ลสรุปได้ว่า การรับหลั กการล้ มละลายข้ามชาติตาม Model
Law จะทาให้กฎหมายล้มละลายของไทยมีมาตรฐานเป็นสากล อีกทั้งในปัจจุบันการค้าหรือประกอบ
ธุรกิจมีลักษณะเป็นตลาดเดียวทั่วโลก (Primary Market) จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ลูกหนี้จะมีทรัพย์สินอยู่
หลายประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการติดตามทรัพย์สินในต่างประเทศและเรียนรู้นวัตกรรม
ใหม่ๆ
ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้น ได้โต้แย้ง ในประเด็นศักยภาพของเจ้าหนี้ไทยในการดาเนินการใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย หรือการคุ้มครองวิชาชีพทนายความไทย เนื่องจาก
คดีล้มละลายข้ามชาติต้องให้บุคคลที่มีศักยภาพในการดาเนินคดี จึงเป็นการตัดโอกาสทางวิชาชีพของ
ทนายความไทย และมีเฉพาะสานักงานกฎหมายนานาชาติเท่านั้นที่สามารถทาได้ หรือแม้แต่การ
โต้แย้งว่าระบบการพิจารณาที่ต่างกันอาจก่อความขัดแย้งได้ ซึ่งการดาเนินกระบวนการยุติธรรมของ
แต่ละประเทศค่อนข้างแตกต่างกัน โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนา บริบท
ของผลประโยชน์ ย่ อ มแตกต่ า งกั น ความสามารถในการด าเนิ น คดี จึ ง แตกต่ างกั น ซึ่ งหลั ก การ
ล้มละลายข้ามชาติจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อทุกประเทศมีความสามารถเท่าเทียมกันเท่านั้น
ประเด็นต่อมาคือ การวิเคราะห์ปัญหาการปรับใช้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติกับกฎหมาย
ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอประเด็นดังนี้

4.1 ปัญหาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของไทยไม่มีผลใน
ต่างประเทศ
การปรับใช้คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คาพิพากษาให้ล้มละลาย และคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของประเทศไทยต่อศาลต่างประเทศ เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นเขตอานาจศาลของศาลต่างประเทศ
โดยเฉพาะ (Jurisdiction) แต่เดิมก่อนมีหลักการกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบ เงื่อนไขก่อน
การพิพากษารับรองกระบวนการต่างประเทศจะยึดถือตามหลักต่างตอบแทน (Reciprocity)
ส่วนกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบยึดถือหลักการตามหลัก Universalism ผสมกับ
หลั ก Territoriality โดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระเทศภาคี ส มาชิ ก สามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ ว่ า จะรั บ รอง
กระบวนการต่างประเทศหรือไม่ โดยการรับรองจะไม่ยึดถือหลักต่างตอบแทนเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน
แต่ ต้ อ งยึ ด ถื อ เกณฑ์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในกฎหมายรั บ หลั ก การดั ง เช่ น ที่ ป รากฏใน the European
Insurance Agency Case ของประเทศอังกฤษ หากประเทศไทยรับ หลั ก การตาม UNCITRAL –
Model Law on Cross–Border Insolvency ก็ จ ะ ท า ใ ห้ ป ร ะ เท ศ ไท ย มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ล้มละลายข้ามชาติที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถนากระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการของ
ไทยให้ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศยื่นต่อศาลประเทศภาคีสมาชิกรับรองกระบวนการได้
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แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ ความสามารถของเจ้าหนี้และผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
ทั้งด้านความรู้และด้านทุนทรัพย์สาหรับการดาเนินกระบวนการในต่างประเทศด้วย ซึ่งเจ้าหนี้ราย
ใหญ่อาจไม่มีผลกระทบมากนัก แต่สาหรับเจ้าหนี้รายเล็กบางครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
การรั บ รองของศาลต่ างประเทศมี ป ระเด็ น เพิ่ ม เติ ม คื อ หากศาลต่ างประเทศรับ รองว่ า
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งผลประโยชน์ของลูกหนี้ (COMI) ส่งผลให้ประเทศไทยถูกรับรองเป็น
กระบวนการหลักต่างประเทศ สิ่ งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องการนา
กระบวนการมากน้อยเพียงใดด้วย

4.2 ปั ญ หากระบวนการล้ ม ละลายหรื อ กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การของศาล
ต่างประเทศใช้กับศาลไทยไม่ได้
การรับหลักการจากกฎหมายต้นแบบ เมื่อศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศไม่ใช่
กรณีศาลมีคาสั่งรับรองคาพิพากษาศาลต่างประเทศแต่อย่างใด เป็น เพียงแค่การรับรองกระบวนการ
ที่เกิดขึ้น ในต่างประเทศเท่านั้น หากประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ รับหลั กการ ผู้วิจัยเห็ นว่า มี
ประเด็นที่ต้องคานึงถึง คือ การรับรองกระบวนการต่างประเทศ ควรสงวนไว้เฉพาะประเทศที่รับรอง
หลั ก การกฎหมายล้ ม ละลายข้ ามชาติ ต้ น แบบของ UNCITRAL เท่ านั้ น และควรกาหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมให้การรับ รองกระบวนการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการรับรองรูปแบบกระบวนการหลั ก
ต่างประเทศ (Foreign Main Proceeding) หรือกระบวนการรองต่างประเทศ (Foreign Non-Main
Proceeding) ต้องไม่ทาให้เจ้าหนี้ในประเทศไทยเสียเปรียบเจ้าหนี้ต่างประเทศด้ วย มาตรการสาคัญ
ส าหรั บ การร่ า งกฎหมายล้ ม ละลายฉบั บ ใหม่ อ าจก าหนดเงื่ อ นไขการยื่ น ค าร้ อ งขอให้ รั บ รอง
กระบวนการต่างประเทศโดยผู้แทนกระบวนการต่างประเทศหรือทรัสตี เช่น กฎหมายอาจกาหนด
เงื่อ นไขให้ ผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศหรื อ ทรั ส ตี มี ห น้ า ที่ ต้ อ งแถลงรายชื่ อ เจ้ า หนี้ ที่ อ ยู่ ใน
ประเทศไทยและประกาศในหนั งสือพิมพ์รายวัน(ซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนและในทางธุรกิจ) 2
ฉบับ เป็นระยะเวลา 7 วัน เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหนี้ในประเทศไทยสามารถใช้สิทธิเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการในไทยได้ด้วย
หลั ก การข้ า งต้ น ต้ อ งถู ก น าไปใช้ กั บ กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การข้ า มชาติ ด้ ว ย กล่ า วคื อ
การรั บ รองกระบวนการต่างประเทศในกระบวนการฟื้ นฟู กิจการข้ามชาติ ศาลไทยต้องคานึงถึง
ประโยชน์เจ้าหนี้ในราชอาณาจักรเป็นสาคัญ การมีคาสั่งรับรองกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่างประเทศ
เท่ากับศาลไทยยอมรับความร่วมมือกับศาลต่างประเทศผู้ร้องขอให้รับรองกระบวนการ ประเด็นที่
สาคัญคือจะทาอย่างไรให้ลูกหนี้สามารถใช้ทรัพย์สินในการฟื้นฟูกิจการได้ภายใต้ การป้องกันการยัก
ย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งผู้วิจัยเสนอให้ศาลตั้งผู้จัดการทรัพย์สินที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากศาล (Representative Trustee) ขึ้นมาบุคคลหนึ่งเพื่อจัดการทรัพย์สินและบรรดาคดี
ต่างๆของลูกหนี้ อีกทั้งให้สิทธิเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ด้วย
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ซึ่งอานาจจัดการดังกล่ าวศาลจะกาหนดขอบเขต ณ เวลาที่มีคาสั่งแต่งตั้ง ส่ วนการกากับดูแลว่า
กิจการใดอยู่ภายในขอบอานาจหรื อไม่ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ในการกากับดูแล หากมีข้อขัดแย้งใดๆเกิดขึ้น ให้ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งสามารถทา
คาร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ชี้ขาดขอบอานาจได้ ซึ่งหากคาสั่งชี้ขาดไม่เป็นที่พอใจค่อยให้
สิทธิผู้จัดการทรัพย์สินที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลอุทธรณ์คาสั่งไปสู่ศาลได้
ส่วนอีกกรณีคือ เมื่อศาลมีคาสั่งรับคาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ ควรกาหนด
กฎหมายให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจให้หยุดกระบวนการในชั้นบังคับคดี การยึดทรัพย์ชั่วคราว หรือ
การจั ดการชั่วคราวต่อ ทรัพย์สิน ของลู กหนี้ซึ่งเริ่มต้นไปแล้ว หรือกระบวนการทางศาลที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งดาเนินการอยู่ก่อน
การแต่ งตั้ งผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น เช่ น เดี ย วกั บ ใน Article 26 paragraph 2 Gaikoku tosan syonin
enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign Proceeding) ซึ่ ง เป็ น
มาตรการป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อมีการยื่นคาร้องขอให้รับรองกระบวนการ
ต่างประเทศ
นอกจากคาสั่งดังกล่าว ควรมีบทบัญญัติให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินชั่วคราวก่อนมีคาสั่ง
เกี่ยวกับคาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศด้วย โดยกาหนดหน้าที่ให้สามารถจัดการกิจการ
ของลูกหนี้ สามารถจาหน่ายจ่ายโนทรัพย์สินของลูกหนี้ในประเทศไทยภายใต้การควบคุมของศาล
ดั งเช่ น Administrative Agency ของประเทศญี่ ปุ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ป้ อ งกั น การยั ก ย้ า ย
ถ่ายเททรัพย์สินออกนอกราชอาณาจักรหรือทาให้มูลค่าทรัพย์สินในราชอาณาจักรลดลง ซึ่งส่งผลต่อ
เจ้ าหนี้ ในราชอาณาจั ก รซึ่งมี ศั ก ยภาพในการเดิ น ทางเพื่ อ ขอรับ ช าระหนี้ ในต่ างประเทศต่ ากว่ า
เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ
นอกจากเรื่ อ งเงื่ อ นไขดั งกล่ า วแล้ ว กฎหมายรั บ หลั ก การควรก าหนดเงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม
เช่น เดี ย วกับ กฎหมายรับ รองกระบวนการต่างประเทศของประเทศญี่ ปุ่น ซึ่งใน Article 21 ของ
Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign
Proceeding) กาหนดให้ศาลต้องปฏิเสธการรับรองกระบวนการต่างประเทศทั้งคดีล้มละลายและ
ฟื้นฟูกิจการหากเกิดกรณี ดังนี้
1.ไม่มีการทดรองออกค่าใช้จ่ายไปก่อน
2.ผลของกระบวนการที่กระทาก่อนหน้าซึ่งได้แก่การดาเนินกระบวนการต่างประเทศไม่ได้
ทาให้ขอบเขตสิทธิในทรัพย์สินของลูกหนี้ในญี่ปุ่นถูกขยายออกไป
3.กระบวนการดั งกล่ าวมี ลั ก ษณะตรงข้ ามกั บ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของ
ประเทศญี่ปุ่น
4.การจัดการไม่จาเป็นต้องรับรองกระบวนการต่างประเทศ

Final Report 590
บทที่ 19 กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Cross–Border Insolvency)

5.เมื่อผู้แทนต่างประเทศ (Foreign Trustee) หรือบุคคลอื่นละเมิดเงื่อนไขการยื่นรายการ
เว้นแต่การละเมิดเงื่อนไขเป็นเรื่องเล็กน้อย
6.ถ้ามีการยื่นคาร้องโดยให้ข้อมูลเพื่อวั ตถุประสงค์ให้เกิดความอยุติธรรมหรือการให้ข้อมูล
ที่ขาดเจตนาสุจริต (ทุจริต) (not file in good faith)
สาหรับหลักการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ใน Model Law ของ Uncitral
อย่างครบถ้วน จึงสามารถนามาเป็นต้นแบบของกฎหมายรับหลักการได้เป็นอย่างดี

4.3 ปัญหาการขอรับชาระหนี้ในไทยของเจ้าหนี้ต่างประเทศ
หากประเทศไทยเป็ น ผู้รับหลักการตามกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบ การปรับ ใช้
หลั กกฎหมายในเรื่ องกองทรั พ ย์ สิ น ระบบกองทรัพ ย์สิ น จะเป็ น ระบบกองทรัพ ย์สิ น เดี ยวกั น ทั้ ง
กระบวนการ กล่าวคือ ประเทศผู้รับรองกระบวนการต่างประเทศเมื่อดาเนินการจัดการกับทรัพย์สิน
ให้ ได้มูล ค่าทรัพ ย์ สิน ที่แท้จ ริงในประเทศของตนแล้ ว เช่น การขายทอดตลาด หรือการยึดอายัด
ทรัพย์สิน ศาลไทยจะส่งมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ไปรวมกับกองทรัพย์สินในต่างประเทศ เจ้าหนี้ไม่ว่าจะอยู่
ประเทศใดมีสิทธิได้รับชาระหนี้ในสัดส่วนเท่ากัน ไม่มีเจ้าหนี้ใดเสียเปรียบเจ้าหนี้อื่น หากศาลไทยมี
คาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศแล้ว จึงเกิดความร่วมมือในเรื่องการส่งมอบมูลค่าทรัพย์สิน
ให้แก่ศาลต่างประเทศด้วย เจ้าหนี้ต่างประเทศจึงไม่จาเป็นต้องฟ้องคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูกิจการ
ในประเทศไทยอี กครั้ งและด าเนิ น การขอรับ ช าระหนี้ ในประเทศไทยอี กครั้งหนึ่ ง เฉพาะเจ้าหนี้
ในประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องยื่นคาขอรับชาระหนี้ภายหลังศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศ
ซึ่งเป็นคาสั่งชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีเช่นเดียวกับคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คาพิพากษาให้ล้มละลาย
หรือคาสั่งฟื้นฟูกิจการ กรมบังคับคดีในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการโดยตรง
จึงมีหน้าที่รับคาขอรับชาระหนี้เฉพาะเจ้าหนี้ในประเทศไทยเท่านั้น การเปิดคดีล้มละลายข้ามชาติใน
ไทย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ก ระบวนการขอรั บ ช าระหนี้ ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุ ทธศักราช 2483 โดยการร้องขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภ ายในเวลาที่กาหนด เพื่อให้ เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งรายชื่อเจ้าหนี้ในไทยให้แก่ Representative Trustee เพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินให้
เจ้าหนี้ในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับเจ้าหนี้ในต่างประเทศเสียก่อน ก่อนส่งมูลค่าทรั พย์สินที่เหลือ
เพื่อเฉลี่ ย ให้ เจ้ าหนี้ ในไทยและต่างประเทศอย่างเท่ าเที ยมเพิ่ม เติมจากการเฉลี่ ยในส่ วนแรกตาม
หลักการที่บัญญัติไว้ใน Article 32 ของ UNCITRAL Model Law on Cross–Border Insolvency
ซึง่ กระบวนการเรื่องการยื่นคาขอรับชาระหนี้ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 9 การขอรับชาระหนี้แล้ว

4.4 ปัญหาการคุ้มครองเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายต่างประเทศ
การคุ้มครองเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายต่างประเทศไม่ว่าจะในคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟู
กิจ การเป็ น อีกประเด็น ส าคัญ ในกฎหมายล้ มละลายข้ามชาติซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องเจ้าหนี้
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มีประกันในบทที่ 6 ของวิจัยฉบับนี้ การคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้มีประกันในคดีล้มละลายข้ามชาติ ผู้วิจัย
มีค วามเห็ น ว่าเป็ น เรื่ อ งของนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของประเทศนั้ น ๆว่าจะยอมรับ
หลักประกันหนี้ประเภทนั้นหรือไม่
ห ากป ระเท ศไท ยรั บ ห ลั ก การกฎ ห ม ายล้ มละลายข้ า ม ช าติ ต้ น แบ บ ป ระเด็ น
หลั ก ประกัน แห่ งหนี้ เป็ น คนละประเด็น กั บ ประเด็น มู ล หนี้ ที่ น ามาร้องขอให้ รับ รองกระบวนการ
ต่างประเทศ การพิจารณาศาลต้องแยกประเด็นในเรื่องของมูลหนี้และหลักประกันออกจากกัน หาก
เป็ น ประเด็น เกี่ย วกับ มูลหนี้ ที่ น ามาร้องขอให้ รับรองกระบวนการต่างประเทศเป็ นมูล หนี้ที่ขัดต่อ
นโยบายสาธารณะของไทยศาลไทยต้ อ งมี ค าสั่ ง ยกค าร้ อ ง เช่ น การน ามู ล หนี้ ก ารพนั น ที่ ศ าล
ต่างประเทศพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายมาร้องขอให้ศาลไทยรับรองกระบวนการต่างประเทศ
ในทางตรงข้าม ถ้าเป็นเรื่องหลักประกันแห่งหนี้ขั ดต่อนโยบายสาธารณะของไทย ศาลไทย
มีสิทธิใช้ดุลพินิจรับรองหรือไม่รับรองกระบวนการก็ได้ หากศาลไทยรับรองกระบวนการต่างประเทศ
ผู้วิจัยเห็นว่า สิทธิของเจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นเพียงเจ้าหนี้สามัญเท่านั้น แม้ข้อสัญญาดังกล่าวไม่ต้องห้าม
ชัดแจ้งโดยกฎหมายตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ก็ใช้บังคับได้กับลูกหนี้ซึ่ง
เป็ น คู่ สั ญ ญาในฐานะเท่ านั้ น ไม่ ผู กพั น เจ้ าหนี้ อื่ น ด้ ว ย ซึ่ งแตกต่ างจากนิ ย ามเจ้ าหนี้ มี ป ระกั น ใน
กฎหมายล้มละลายมุ่งพิจารณารูปแบบหลักประกันในรูปแบบทรัพยสิทธิเท่านั้น

4.5 ปัญหาการขอความร่วมมือกรมบังคับคดีเพื่อจาหน่ายทรัพย์สินและส่งมูลค่าให้
ศาลต่างประเทศ
หากประเทศไทยรับหลักการกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบ กฎหมายล้มละลายข้าม
ชาติ ต้ น แบบได้ ก าหนดหลั ก การความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ศาลต่างประเทศหรือผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศเอาไว้ใน Article 26 UNCITRAL – Model
Law on Cross–Border Insolvency ที่ ร ะบุ ใ ห้ ห น่ ว งงานของรั ฐ หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการล้มละลายต้องให้ความร่วมมือกับศาลต่างประเทศในขอบเขตที่เป็นไปได้อย่างสูงสุด
บทบัญญัติดังกล่าวเชื่อมโยงเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีต่อศาลต่างประเทศและผู้แทน
กระบวนการต่างประเทศ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากประเทศไทยรับหลักการตามกฎหมายล้มละลาย
ข้ ามชาติ ต้ น แบบ กรมบั งคั บ คดี จ าเป็ น ต้ อ งออกแนวทางปฏิ บั ติ ข องเจ้ าพนั ก งานที่ เกี่ ย วข้ อ งให้
สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายแม่ บ ทในส่ ว นรายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ย เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น อาจออกระเบียบควบคุมการปฏิบัติของ Representative Trustee เกี่ยวกับการจัดการ
จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ในประเทศไทยเพี่อให้ได้มูลค่า เป็นต้น
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4.6 ปัญหาความร่วมมือเพื่อดาเนินกระบวนการแบบคู่ขนานกับต่างประเทศ
ความร่วมมือเพื่อดาเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบคู่ขนานกับต่างประเทศถูกกาหนดอยู่ใ น
Article 27 UNCITRAL – Model Law on Cross–Border Insolvency ในกฎหมายล้มละลายข้าม
ชาติต้นแบบ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ กฎหมายรับหลักการของประเทศญี่ ปุ่น กฎหมาย
รับ หลั กการของประเทศสหรั ฐอเมริกา และกฎหมายรับ หลั กการของประเทศอังกฤษ จะพบว่า
ทุกประเทศสร้างแนวทางเชื่อมโยงกระบวนการกับศาลต่างประเทศไว้สอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กร เพื่อกระทาการใดๆในนามศาล
2. การติดต่อขอข้อมูลโดยวิธีการใดๆที่ศาลเห็นว่าเหมาะสม
3. ความร่วมมือในการจัดการและควบคุมทรัพย์สินและเอกสารของลูกหนี้
4. การให้ความเห็นชอบหรือทาให้เกิดเป็นผลขึ้นโดยศาล เกี่ยวกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการให้ความร่วมมือ (Protocol) ในส่วนนี้เพื่อลดความขัดแย้งของคดีระหว่างศาล
5. ความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการซ้าซ้อนซึ่งมีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกัน
ทัง้ นี้ ความร่วมมือดังกล่าวกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบได้ให้ดุลพินิจรัฐผู้รับหลักการ
กาหนดรูปแบบหรือตัวอย่างความร่วมมือเพิ่มเติมได้อีกด้วย
ในประเด็นข้างต้น หากประเทศไทยรับหลักการกฎหมายล้มละลายข้ามชาติเข้ามาปรับใช้
กฎหมายควรกาหนดรูป แบบความร่วมมือข้างต้นเอาไว้ในกฎหมายรับหลั กการด้วย ตัวอย่างเช่น
การแต่ ง ตั้ ง Representative Trustee หรื อ Administrative Agency ให้ ด าเนิ น การจั ด การ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อกิจ การของลู กหนี้ แ ทนศาล เป็ น ต้น การบั ญ ญั ติห ลั กการเพิ่ มเติม เพื่ อให้ เกิดความ
สอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรนาบทบัญญัติตาม Article 31-55 ของ
Gaikoku tosan syonin enjo ho (the Law on Recognition and Assistance of a Foreign
Proceeding มาเป็นต้นแบบในการร่างกฎหมาย
ส่วนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นกรมบังคับคดีหรือศาลต้องเตรียมพร้อม
โดยออกระเบี ยบทางปฏิบั ติภ ายในหน่วยงานก่อนการบังคับ ใช้กฎหมายรับหลักการ เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง
ในส่วนกรมบังคับคดีควรเตรียมความพร้อมโดยกาหนดระเบียบภายในเป็นทางปฏิบัติเพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบของศาล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อีกประเด็น ที่ สาคัญ คือ การดาเนินกระบวนพิจารณาซ้าซ้อน เนื่องจากบางครั้งก่อนเกิด
การรับรองกระบวนการต่างประเทศเกิดขึ้น ศาลไทยได้เปิดกระบวนพิจารณาในลูกหนี้รายเดียวกันมา
ก่อ นแล้ ว ซึ่ งรู ป แบบกระบวนพิ จารณาระหว่างศาลต่ างประเทศและศาลไทยอาจขั ด แย้ งกั น ได้
กฎหมายจึงควรสร้างทางออกเอาไว้ด้วย ซึ่งใน Article 30 UNCITRAL – Model Law on Cross–
Border Insolvency ได้กาหนดทางออกเอาไว้ รวมทั้งกฎหมายรับหลักการของประเทศอังกฤษได้
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ก าหนดไว้ ส อดคล้ อ งเช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนวทางโดยยึ ด โยงจาก Article 30 ของ
UNCITRAL ดังนี้
1. กรณี การรับ รองกระบวนการหลั กต่ างประเทศ ประเทศผู้ รับ รองสามารถดาเนิ น การ
เกี่ยวกับทรัพย์สินได้ในขอบเขตในรัฐของตนเท่านั้น และต้องกาหนดให้เกิดความร่วมมือตามกฎหมาย
ต้นแบบด้วย
2. การประสานกั น ระหว่ า งกระบวนการในประเทศไทยในฐานะรั ฐ ผู้ รั บ หลั ก การกั บ
กระบวนการต่างประเทศ กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบได้แบ่งหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
2.1 กระบวนการล้มละลายในประเทศไทยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับการร้องขอให้
รับรองกระบวนการต่างประเทศ ผลคือ มาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคาสั่งรับรองกระบวนการ
ต่างประเทศต้อ งสอดคล้ องกับ กระบวนการในรัฐ และหากการรับ รองกระบวนการต่างประเทศ
ประเทศไทยมี คาสั่ ง รั บ รองในฐานะกระบวนพิ จารณาหลั ก ต่ างประเทศ มาตรการคุ้ ม ครองของ
กระบวนการหลักต่างประเทศจะไม่ถูกนามาใช้แก่กรณี
2.2 ก ร ณี ก ร ะ บ ว น ก า ร ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย เริ่ ม ต้ น ภ า ย ห ลั งก า ร รั บ ร อ ง
หรือภายหลังการร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ ผลคือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือ
มาตรการตามคาร้องขอของผู้แทนกระบวนการต่างประเทศจะต้องถูกทบทวนหรือปรับปรุงหากไม่
สอดคล้องกับกระบวนการของประเทศไทย และถ้าหากการรับรองเป็นกระบวนการหลักต่างประเทศ
มาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินจะได้รับการปรับปรุงหรือยกเลิกหากไม่มีความสอดคล้องกับ
กระบวนการในรัฐผู้รับหลักการ
2.3 การปรับปรุงมาตรการที่ออกให้ ผู้แทนของกระบวนการรองต่างประเทศต้อง
เป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่สมควรได้รับ เพื่อการจัดการกระบวนการรองต่างประเทศ
ภายใต้กฎหมายของรัฐผู้รับหลักการ
เมื่อศาลประเทศผู้รับหลักการรับรองกระบวนการต่างประเทศ อาจเกิดการรับรองในหลายๆ
ประเทศ จึ งจาเป็ น ต้องมีมาตรการประสานกระบวนพิจารณาระหว่างประเทศผู้ รับหลักการและ
ประเทศผู้ดาเนินกระบวนการต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบได้กาหนดรูปแบบ
ความร่วมมือไว้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยควรรับหลักการเหล่านี้บัญญัติไว้ในกฎหมายรับหลักการ
ด้วย
1. มาตรการที่ออกมาคุ้มครองทรัพย์สินในกระบวนการรองต่างประเทศ ต้องสอดคล้องกับ
กระบวนการหลักต่างประเทศ
2. หากกระบวนการหลักต่างประเทศได้รับการรับรองหลังกระบวนการรองต่างประเทศ
มาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินศาลในรัฐกระบวนการรองต่างประเทศต้องทบทวน และ
ปรับปรุงหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับประเทศกระบวนการหลักต่างประเทศ
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3. กรณีภายหลังกระบวนการรองต่างประเทศได้รับการรับรอง มีประเทศผู้รับหลักการอื่น
รับรองกระบวนการรองต่างประเทศ การจัดการในเรื่องต่างๆต้องประสานกัน
ส าหรั บ มาตรการคุ้ ม ครองต่ างๆผู้ ศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า ควรน า Article 25-30 Gaikoku
tosan syonin enjo ho ( the Law on Recognition and Assistance of a Foreign
Proceeding) มาเป็ น ต้ น แบบร่ างกฎหมายรั บ หลั ก การของประเทศไทย ซึ่ งมาตรการต่ างๆควร
กาหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอต่อศาลให้สั่งคุ้มครอง หรือให้ศาลสามารถออกคาสั่งเองกรณี
ที่เห็นว่าจาเป็นแก่การคุ้มครองกระบวนการรับรอง ซึ่งสอดคล้องกับการรูปแบบกระบวนการหลัก
ต่างประเทศที่ศาลจะสั่งให้เกิดมาตรการคุ้มครองบางอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto Relief) ซึ่ง
ตรงข้ามกับกระบวนการรองต่างประเทศที่การคุ้มครองจะเกิดขึ้นได้ต้องมีคาร้องขอจากผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งส่วนมากได้แก่ผู้เป็นผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ (Foreign Representative)

4.7 ปัญหาการเฉลี่ยมูลค่าทรัพย์สินให้เจ้าหนี้เพื่อความเป็นธรรม
การชาระหนี้ในกระบวนการซ้าซ้อน กฎหมายล้มละลายข้ามชาติต้นแบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้าของเจ้าหนี้ต่างประเทศที่เข้ามาขอรับชาระหนี้ในประเทศผู้รับหลักการ
ได้ รั บ ส่ ว นเฉลี่ ย มากกว่าส่ ว นเฉลี่ ย ของเจ้ าหนี้ ในประเทศผู้ รับ หลั ก การ โดยยึ ด ถื อ ตามหลั ก การ
เฉลี่ ย ทรั พ ย์ (Pari Pasu) โดยกฎหมายล้ มละลายข้ามชาติต้ นแบบวางหลั กไว้ว่า เจ้าหนี้ ซึ่งได้ รับ
การช าระหนี้ บ างส่ว นจากกระบวนการล้ มละลายในต่างประเทศ มายื่นคาขอรับชาระหนี้ภ ายใต้
กระบวนการตามกฎหมายภายในของรัฐผู้รับหลักการในลูกหนี้รายเดียวกัน ตราบใดที่เจ้าหนี้อื่นๆใน
ลาดับ ชั้นเดียวกัน ยังได้รับสัดส่วนเฉลี่ยทรัพย์ที่น้อยกว่า เจ้าหนี้รายนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับชาระห นี้
เพิ่มเติมภายในรัฐนั้น ซึ่งเป็นไปตามหลัก Hotchpot Rule
สาหรับในประเทศไทย ควรบัญญัติหลักการนี้ให้ชัดแจ้งในกฎหมายรับหลักการ เพื่อป้องกัน
การเสี ย เปรี ย บของเจ้ า หนี้ ในประเทศ เนื่ อ งจากโดยสภาพประเทศไทยมั ก ไม่ ใช่ ศู น ย์ ก ลางแห่ ง
ผลประโยชน์ ห ลั ก (Center of Main Interest) ท าให้ มี ท รั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ อ ยู่ จ านวนไม่ ม าก
การด าเนิ น กระบวนการล้ ม ละลายในประเทศที่ เป็ น ศู น ย์ ก ลางแห่ ง ผลประโยชน์ ข องลู ก หนี้ มั ก
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การดาเนินการเกี่ยวกับการเฉลี่ยทรัพย์สินให้เท่าเทียมกับเจ้าหนี้ต่างประเทศ
ที่ได้รับชาระหนี้มาบางส่วนแล้วจึง เป็นเรื่องสาคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า ควรนา
หลั ก การตาม Article 32 ของ UNCITRAL – Model Law on Cross–Border Insolvency มา
บัญญัติในกฎหมายรับหลักการ ซึ่งกฎหมายรับหลักการของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีหลักการดังกล่าว
บัญญัติเอาไว้แต่อย่างใด

บทที่ 20
บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ...
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงมาตรฐานของกฎหมายล้มละลายอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย
ยึดแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL และหลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่ อให้เกิด
ประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้เป็นกรอบในการพิจารณา และได้
ศึกษาถึงกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีการพัฒนาและวางรากฐานของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายมาเป็นเวลานาน ผ่านการ
วิเคราะห์และปรับปรุงให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างเหมาะสม จนได้รับการยอมรับว่า
เป็นประเทศที่มีกระบวนการบังคับคดีล้มละลายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกฎหมาย มาใช้เป็น
ต้นแบบเพื่อพิจารณาถึงกระบวนการอันเหมาะสมดังกล่าว
จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ยังมีบทบัญญัติหลาย
เรื่องที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน และได้นาเสนอ
แนวทางที่เป็นไปได้เพื่อการพัฒนากฎหมายดังต่อไปนี้

1. บทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เมื่อพิจารณามาตรฐานของกฎหมายล้มละลายในระดับสากลดังที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 3 ซึ่ง
ยึ ด โยงใช้ ม าตรฐานที่ ก าหนดไว้ ใ นแนวทางการร่ า งกฎหมายล้ ม ละลายของ UNCITRAL และ
หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของ
เจ้าหนี้ ประกอบประเด็น ปั ญ หาจากการใช้ พระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย พุท ธศักราช 2483 ฉบั บ
ปัจจุบัน ดังที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 19 แล้ว พบว่า กระบวนการบังคับคดีล้มละลายตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 หลายส่วนยังไม่อาจบรรลุถึงมาตรฐานสากลอันเป็นที่
ยอมรับ โดยเฉพาะความล่าช้าและขาดความชัดเจนของกระบวนการ อีกทั้งไม่อาจให้การคุ้มครอง
สิทธิของเจ้าหนี้ได้อย่างเป็นธรรมและสมบูรณ์ อันส่งผลกระทบต่อโอกาสในการได้รับชาระหนี้ของ
เจ้าหนี้และกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมิได้ให้ความสาคัญกับมาตรฐานระดับสากลที่
ได้รับการยอมรับในนานาอารยประเทศ ทั้งในส่วนของกระบวนการล้มละลายและกระบวนการฟื้นฟู
กิ จ การ ทั้ ง นี้ เมื่ อ วิ เคราะห์ ป ระกอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของกฎหมายล้ ม ละลายที่ ได้ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL ได้สะท้อนให้เห็นว่า ยังมีกลไกอีกหลาย
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เรื่องภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งมิได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ดังต่อไปนี้

1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสร้ า งความแน่ น อนให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตลาดเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
เสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตามกรอบวัตถุป ระสงค์ในเรื่องนี้จาเป็นต้องสร้างกลไกของกฎหมายล้มละลายให้มีความ
แน่นอนชัดเจน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายก็ควรต้องมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีความชัดเจนคาดหมายได้ ซึ่งมีส่วนสาคัญให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ประกอบ
ธุรกิจที่สามารถเล็งเห็นและคาดหมายถึงผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดจากกระบวนการได้อย่างชัดเจน
แต่จากการศึกษาพบว่า มาตรการภายใต้กระบวนการบังคับคดีล้มละลายของประเทศไทยยังมีหลาย
ส่ วนที่มองข้ามหลั กการส าคัญ ในเรื่องนี้ ได้แก่ เรื่องเจ้าหนี้มี ประกัน ซึ่งมิได้คานึงถึงบุ ริมสิ ท ธิที่
แท้จริงในทางกฎหมายและกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ หลักประกันดังกล่าวจึงขาดความแน่นอน
เมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ทาให้ ต้นทุนสิ นเชื่อแม้จะมีห ลักประกันดังกล่าวก็ต้องเพิ่มมูลค่า
ความเสี่ยงและไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง
นอกจากนี้กระบวนการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกาหนดเวลาในการ
ขอรับชาระหนี้ยังมิได้คานึงถึงวิธีการที่เหมาะสมในการโฆษณาคาสั่ง และไม่คานึงถึงบุคคลภายนอกที่
เข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้โดยไม่ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์โดยสุจริต ส่งผลให้ขาดความแน่นอนในการ
ดาเนิ น ธุร กิจ ของบุ คคลภายนอกผู้ สุ จริต และส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวมได้
ในส่วนของการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่ามีการให้อานาจแก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ในการใช้ดุลพินิจ ได้หลายเรื่อง ซึ่งไม่มีแนวทางในการใช้ดุล พินิจที่ชัดเจนกลายเป็น
เรื่องอัตวิสัย นอกจากนี้ การให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าบริหารจัดการกิจการของลูกหนี้เมื่อศาล
มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นบุคลากรที่มีความรู้ทางนิติศาสตร์เป็นหลัก
กฎหมายจึงยังไม่ได้คานึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ทาหน้าที่อย่ างเหมาะสมในการเข้าช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาของลูกหนี้ ตลอดจนเรื่องการเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ยังมิได้ให้
ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่เข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ในลักษณะการดาเนินธุรกิจการค้าตามปกติ
(Ordinary Course of Business) คณะผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า กฎหมายล้ ม ละลายของประเทศไทยใน
ปั จจุ บั น ยังไม่มีกระบวนการที่ส ร้างความแน่นอนในการประกอบธุรกิจ และอาจเป็ นอุปสรรคต่อ
เสถียรภาพและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้
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1.2 วัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้สูงที่สุด
วัตถุประสงค์เรื่องนี้มีเป้าหมายที่การเพิ่มมูลค่าและประโยชน์จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
เพื่อจะช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่เจ้าหนี้ในการได้รับชาระหนี้มากขึ้น และลดภาระหนี้สินล้นพ้นตัวของ
ลูกหนี้ให้น้อยลงที่สุด โดยจาเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลายด้วย
เพราะหากคานึงถึงวัตถุประสงค์นี้มากจนเกินไปก็อาจกระทบต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย
ประการอื่นได้
จากการศึกษาพบว่า หลายประเทศได้สร้างกลไกพิเศษเรื่องการจัดการหนี้สินก่อนการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลาย ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยให้กิจการของลูกหนี้นั้นมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาได้ และ
ทาให้กิจการสร้างประโยชน์ที่จะชาระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้มากที่สุด โดยไม่จาเป็นต้องใช้กลไกของ
กฎหมายล้มละลายอย่างเต็มรูปแบบ แต่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ยังไม่มีการ
พัฒนากลไกนี้ นอกจากนี้ กลไกการเพิกถอนการกระทาใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ยังมีเรื่องที่
เป็น อัตวิสัยในการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่พิจารณาคาร้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ปัจจัยประการหนึ่งที่ทาให้เกิดความไม่ชัดเจนเพราะการใช้กฎหมายในเรื่องนี้จาเป็นต้องหาจุดสมดุล
ถึงแม้ว่าการเพิกถอนนิติกรรมจะช่วยเพิ่มมูลค่าของกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็
ย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกที่อาจเข้าทาสัญญากับลูกหนี้โดยสุจริตด้วย
มาตรฐานสากลทั้งที่ปรากฏในแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL และในกฎหมาย
ล้มละลายของประเทศอังกฤษ ได้ยอมรับหลักกาหนดความรับผิดของผู้บริหารงานบริษัทก่อนการ
เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการยอมรับหลักการเรื่องนี้ในบาง
มลรัฐ แม้แต่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศออสเตรเลีย ก็สร้างมีกลไกที่จะทาให้กรรมการ
ของบริษัทต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกหากบริหารงานหรือก่อหนี้เพิ่มเติมทั้งที่รู้ว่าบริษัทกาลังจะ
เข้าสู่ภาวะหนี้สิน ล้น พ้นตัว ซึ่งเป็นทางที่ส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อลูกหนี้และบุคคลภายนอก
ได้มากยิ่ งขึ้น แต่พ ระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย พุ ทธศักราช 2483 ยังไม่ได้คานึงถึงปัจจัยในเรื่องนี้
คณะผู้วิจัยเห็นว่า หากให้ผู้บริหารงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดต่อเจ้าหนี้สืบเนื่องจากการก่ อหนี้
ขึ้น ทั้ งที่ค วรจะเข้าสู่ กระบวนการล้ มละลายแล้ ว ย่อมเป็ น การลดโอกาสของบริษั ท ในการก่อหนี้
เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันหากมีการฝ่าฝืน ย่อมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ได้
อีกทางหนึ่งด้วย
ในส่ ว นของกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การก็ มี ป ระเด็ น ปั ญ หาที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ข้อนี้ ทั้งเรื่องการสร้างข้อจากัดหรือเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
ซึ่งทาให้ธุรกิจของลูกหนี้หลายกรณีที่มีโอกาสฟื้นตัวกลับได้และทาให้เจ้าหนี้มีโอกาสได้รับชาระหนี้
มากขึ้ น กลั บ ต้ อ งเข้ า สู่ ก ระบวนการล้ ม ละลายซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การยุ ติ กิ จ การนั้ น เอง นอกจากนี้
กระบวนการฟื้นฟูกิจการในรูปแบบปกติมีกระบวนการที่ยากและซับซ้อน ซึ่งก่อให้ เกิดต้นทุนทั้ง
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ค่าใช้จ่ายและเวลาสาหรับธุรกิจที่ต้องการฟื้นตัว หากมี การนากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
มาใช้เสริมกระบวนการย่อมทาให้การฟื้นตัวของธุรกิจเป็นไปได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้น

1.3 วัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลระหว่างกลไกการชาระบัญชีของลูกหนี้
และการฟื้นฟูกิจการ
ตามวัตถุประสงค์นี้มุ่งเน้นให้มีการใช้กลไกที่จะช่วยให้ลูกหนี้ฟื้นตัวกลับได้มากกว่าที่จะให้
ลูกหนี้ต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์ห รือเลิกกิจการ ซึ่ งจะต้องไม่ลดโอกาสที่เจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้ด้วย
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ยังขาดกลไกสาหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่จะ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองโดยสมัครใจโดยไม่ต้องถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ อีกทั้งลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมซึ่งมีหนี้จานวนไม่ถึง 10 ล้านบาท ก็ไม่อาจขอเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการได้ ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่มีทางเลือกนอกจากถูกผลักเข้าสู่กลไกการถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือ
การช าระบั ญ ชี ภ ายใต้ ก ระบวนการล้ ม ละลายเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ประกอบกั บ ยั ง ไม่ มี ก ารสร้ า ง
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่ ง รั ด เข้ า มาเสริ ม ในระบบกฎหมาย ด้ ว ยเหตุ นี้ การจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในเรื่องการสร้างความสมดุลของกลไกทั้งสองส่วนย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้

1.4 วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการท าให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม
(Equitable Treatment) ต่อเจ้าหนี้ซึ่งอยู่ในสถานะคล้ายกัน
วัตถุประสงค์นี้มุ่งเน้นให้เจ้าหนี้ที่มีสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกันก็จะต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันด้วย แต่จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 มีกระบวนการบางอย่างที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการกาหนดนิยามของ
เจ้าหนี้มีประกัน ซึ่งมิได้คานึงถึงบุริมสิทธิที่แท้จริงในทางกฎหมายและกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ส่งผลให้เจ้าหนี้ที่อยู่ในสถานะคล้ายกันตามกฎหมายอื่น แต่กลับไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ตามกฎหมายล้มละลาย และในกรณีของเจ้าหนี้ภ าษีอากรในกระบวนการฟื้นฟูกิจการกลับถูกลด
ความสาคัญลงและจาต้องยอมตามที่เจ้าหนี้อื่นกาหนดในเชิงเอาเปรียบภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งที่
กลไกกระบวนการบั ง คั บ คดี ล้ ม ละลายได้ ย อมรั บ บุ ริ ม สิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ ภ าษี อ ากร และได้ รั บ
การคุ้มครองในกระบวนการล้มละลายที่มากกว่า โดยให้สิทธิได้รับชาระหนี้บางส่วนก่อนเจ้าหนี้อื่น

1.5 วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสร้ า งกลไกของกฎหมายล้ ม ละลายที่ ร วดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
คณะผู้วิจัยเห็นว่า กระบวนการบังคับคดีล้มละลายในต่างประเทศมีกลไกที่จะช่วยให้ลูกหนี้
สามารถเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้โดยง่ายเพื่อความรวดเร็ วในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ
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ลู ก หนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น กลไกการจั ด การหนี้ โดยสมั ค รใจก่ อ นเข้ าสู่ ก ระบวนการล้ ม ละลาย กลไก
การเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหนี้ ตลอดจนกลไกที่จะบังคับให้ผู้บริหาร
งานของนิ ติบุคคลต้องตัดสิ นใจอย่างรอบคอบในการแก้ไขปัญหาด้ วยการกาหนดความรับผิดของ
ผู้บริหารงานของบริษัทที่ควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบหากยังฝืนดาเนินกิจการทั้งที่รู้อยู่ว่า
บริษัทอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพในการแก้ไขปัญหา
หนี้สินและทาให้กลไกของกระบวนการล้มละลายเป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยั ง ช่ ว ยลดปั ญ หาจากการก่ อ หนี้ สิ น เพิ่ ม เติ ม ของลู ก หนี้ ได้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พ.ศ.2483 ยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้แต่อย่างใด
นอกจากนี้ กระบวนการบังคับคดีล้มละลายที่จะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น จาเป็นต้องให้ผู้ที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดาเนินธุรกิจหรือการแก้ไขปัญหาสถานะการเงินของลูกหนี้เข้ามา
มีส่ ว นช่ว ยในการจั ด การในกระบวนการ ซึ่ งท าให้ เกิด การพิ จ ารณาถึงโอกาสความอยู่รอดและ
ศักยภาพของธุรกิจ อีกทั้งยังมีความคล่องตัวในการดาเนินการอีกด้วย ซึ่ง จะมีส่วนช่วยสนับสนุน
วัต ถุ ป ระสงค์ในการเพิ่ มมู ล ค่าทรัพ ย์ สิ น ได้อี ก ทางหนึ่ ง แต่ กระบวนการบั งคั บ คดี ล้ ม ละลายของ
ประเทศไทยให้ ข้ า ราชการซึ่ ง ส่ ว นมากมี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายเป็ น หลั ก และไม่ มี ค วามรู้ ห รื อ
ประสบการณ์ ในธุ ร กิ จ ท าหน้ าที่ เป็ น เจ้ าพนั กงานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ซึ่ งมี ดุ ล พิ นิ จ พิ จ ารณาเรื่อ งส าคั ญ
เกี่ยวกับธุรกิจของลูกหนี้ กระบวนการบังคับคดีล้มละลายของประเทศไทยจึงถูกกระทบจากระบบ
ราชการที่มีขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อนเกินจาเป็นอันทาให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการ และยัง
ส่งผลต่อโอกาสที่ธุรกิจของลูกหนี้จะอยู่รอดต่อไปได้
กระบวนการที่จะทาให้ เจ้าหนี้ได้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลที่ผ่านมาคงมีเพียงการ
ประกาศคาสั่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทาให้โอกาสที่เจ้าหนี้จะทราบ
คาสั่งเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังขาดกลไกการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตที่เข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้
ไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมที่ถูกพิจารณาว่าเป็นกลฉ้อฉลทั้งที่บุคคลภายนอกนั้นเป็นผู้สุจริต หรือนิติกรรม
ที่บุ คคลภายนอกผู้ สุจ ริตทากับ ลู กหนี้ซึ่งถูกศาลสั่ งพิทั กษ์ ทรัพ ย์แล้ วโดยที่ ไม่ทราบคาสั่ งดังกล่าว
ท าให้ ก ระบวนการบั งคั บ คดี ล้ ม ละลายที่ ผ่ านมาจึ งขาดการหาจุ ด สมดุ ล ระหว่ างประโย ชน์ ข อง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการ และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมจากการใช้กฎหมายล้มละลาย
ในมิติของกระบวนการฟื้นฟูกิจการก็นับว่าไม่อาจบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ได้เช่นกัน เพราะยังมีกระบวนการที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการฟื้นฟู
กิจการ ได้แก่ เรื่องสิทธิและความรับผิดของผู้ค้าประกันที่มิได้รับการคุ้มครองด้วยมาตรการพักบังคับ
ชาระหนี้อย่างเดียวกับลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเมื่อต้องชาระหนี้ไปแล้วก็ไม่อาจ
ได้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ได้ สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรที่ มักถูกเอาเปรียบโดยเจ้าหนี้กลุ่มอื่นด้วยการ
ใช้กลไกในเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการเป็นเครื่องมือ นอกจากนี้ กลไกที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
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กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การอย่ า งการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบเร่ ง รั ด หรื อ การสร้ า งมาตรการควบคุ ม
การปฏิ บั ติ งานของผู้ ท าแผนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมก็ ยั งไม่ ได้ มี ก ลไกรองรั บ ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483

1.6 วัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินเพื่อจัดสรรแก่เจ้าหนี้ด้วยความเป็น
ธรรม
วัตถุประสงค์เรื่องนี้จะต้องสร้างกลไกในการรักษาทรัพย์สินของลูกหนี้และขัดขวางการแยก
ทรัพย์สินของลูกหนี้ออกเป็นส่ว นๆก่อนเวลาที่เหมาะสมโดยเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง รวมทั้งต้องสร้าง
ความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้มีประกันว่ากลไกเช่นนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิของตน ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483 ได้คานึ งถึงกลไกในเรื่องนี้แล้ว แต่มีข้อพิ จารณาเพิ่ มเติม 2 เรื่อง
ได้แก่ เรื่องการพักบังคับชาระหนี้ในกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งรับคาร้องจนถึง
วั น ที่ ศ าลมี ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ลไกในเรื่ อ งนี้ กั บ เรื่ อ งเจ้ า หนี้
มีหลักประกันที่เป็นกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเจ้าหนี้
หลักประกันที่เป็นกิจการนั้นถือเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายด้วย แต่ยังไม่พบกลไกที่
เชื่อมโยงของกฎหมายเข้าด้วยกัน กล่าวคือ การที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วไม่ได้เป็นเหตุให้
ต้องบังคับหลักประกันตามกฎหมายดังกล่าว เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในข้อสัญญา ดังนั้น จึงมีความไม่
ชัดเจนว่าเมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ซึ่งต้องถือว่าลูกหนี้ไม่อาจจัดการทรัพย์สินใดๆต่อไปได้
ก็ควรต้องให้กิจการที่ลูกหนี้นาไปวางเป็นหลักประกันนั้นยุติลงเช่นกัน มิฉะนั้นย่อมเป็นทางให้ลูกหนี้
ดาเนินการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินได้ นอกจากนี้ เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเป็นกิจการอาจเล็งเห็นว่า
กิจการของลูกหนี้นั้นยังดาเนินต่อไปได้และไม่เห็นด้วยกับการที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ การ
จะให้ลูกหนี้หยุดดาเนินกิจการย่อมเท่ากับการกระทาที่กระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันที่เป็น
กิจการดังกล่าว และในกรณีที่มีการบังคับหลักประกันแล้ว กลไกของกฎหมายหลักประกันทาง
ธุรกิจได้สร้างผู้บังคับหลักประกันในการทาหน้าที่บังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ ในขณะที่กลไกของ
กฎหมายล้มละลายก็มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก่อให้เกิดความสับสนและไม่ชัดเจนว่าจะใช้กลไก
การบังคับหลักประกันอย่างไรให้ชอบธรรมตามกฎหมาย และเกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ทุกคน

1.7 วัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายล้มละลายมีความโปร่งใสและ
สามารถคาดการณ์ได้ และเป็นกฎหมายที่ให้แรงจูงใจในการเก็บรวบรวมและกระจายข้อมูล
กฎหมายล้ ม ละลายจะมี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ลไก
ที่สนับ สนุนการเปิดเผยและกระจายข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลายนั้นได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และคาดหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่จะมีการ
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เก็บรวบรวมนั้นโดยหลักแล้วย่อมต้องเป็นข้อมูลของลูกหนี้นั้นเอง ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดกลไก
การจัดการหนี้ โดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย กลไกการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหนี้ ตลอดจนกลไกการกาหนดความรับผิดของผู้บริหารงานของบริษัท
ที่ควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบหากยังฝืนดาเนินกิจการทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถชาระหนี้ได้ ให้เกิดขึ้นได้ เพราะหากขาดเป้าหมายในเรื่องความโปร่งใสและการกระจาย
ข้ อ มู ล แล้ ว ย่ อ มเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสร้า งกลไกแบบใหม่ เพื่ อ เสริม ประสิ ท ธิ ภ าพของกฎหมาย
ล้มละลายเช่นกัน
กลไกของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในปัจจุบันบางเรื่องถูกกาหนดให้อยู่
ในดุล พินิ จ ของผู้ มีอานาจพิจ ารณา จึงกลายเป็ นเรื่องอัตวิสัยขาดความแน่นอน อีกทั้งผู้มีอานาจ
พิจารณานั้นก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโดยตรง จึงจาเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเรื่ องใดบ้างที่
อาจจะกาหนดรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนได้โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยดุลพินิจเฉพาะเรื่อง เพื่อให้
กฎหมายล้มละลายนั้นมีความแน่นอนและคาดการณ์ผลลัพธ์ได้
ในส่วนของการฟื้นฟูกิจการก็ไม่อาจบรรลุ วัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ ได้เช่นกัน หากยังไม่มีการ
สร้างมาตรการให้เกิดความโปร่งใสในการทาหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการอย่างผู้ทา
แผนด้วย ซึ่งจะต้องสร้างกลไกควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในส่วนนี้ได้อย่างสมบูรณ์

1.8 วัตถุประสงค์ในการยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีอยู่และการกาหนดหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการจัดลาดับของสิทธิเรียกร้องในลาดับก่อน
จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ยังไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับบุริมสิทธิและลาดับการชาระหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งได้รับการยอมรับตามกฎหมายอื่นแต่อย่างใด และ
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น เจ้าหนี้ภาษีอากรกลับถูกละเลยทั้งที่หมายถึงรายได้ของประเทศ และ
เป็ น เจ้ าหนี้ กลุ่ มที่ ได้รั บ การยอมรับ ในระบบกฎหมายไทยและในกระบวนการพิ ทัก ษ์ ท รัพ ย์ต าม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

1.9 วัตถุประสงค์ในการกาหนดกรอบของการล้มละลายข้ามชาติ
ประเทศไทยยังไม่เคยนาเอาแนวความคิดนี้มาพิจารณาตราเป็นกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งที่
เป็นกฎหมายพาณิชย์ซึ่งมีความพยายามจะสร้างมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก ความล่าช้าใน
การริเริ่มและพัฒนากฎหมายในส่วนนี้อาจส่งผลลดความน่าเชื่อถือในการลงทุนของประเทศไทยและ
กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศได้
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นอกเหนือจากความไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายล้มละลายที่ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL ที่เป็นมาตรฐานสากลแล้ว ยังมีประเด็น
ปั ญ หาบางเรื่อ งที่ เป็ น ลั ก ษณะพิ เศษของพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศัก ราช 2483 คื อ การ
กาหนดสถานะบุคคลล้มละลายในทุกกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถจัดการประนอมหนี้ได้สาเร็จ ภายหลัง
จากที่ศาลมีคาสั่ งพิทั กษ์ท รัพ ย์เด็ดขาด โดยไม่คานึงว่าลู กหนี้ นั้น จะเป็น ผู้ สุ จริตในการประกอบ
กิจกรรมหรือเข้าทานิติกรรมต่างๆหรือไม่ และไม่คานึงว่าลูกหนี้นั้นจะได้ใช้ความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเพียงใด คาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายส่งผลให้ลูกหนี้นั้นไม่สามารถ
ประกอบกิจกรรมใดทางธุรกิจได้อีกต่อไป และอาจส่งผลต่อสถานะบางประการของลูกหนี้นั้น ทาให้
โอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือหาทางชาระหนี้ให้ ได้ นั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น กลับกลายเป็น
การบีบบังคับให้ลูกหนี้จาต้องยอมตามสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกร้องมากกว่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขจัดการ
หนี้สินของตนเองในกระบวนการประนอมหนี้ จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้กฎหมายล้มละลายขาด
จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ของเจ้าหนี้และประโยชน์ของลูกหนี้อีกด้วย

2. ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การแก้ ไขปั ญ หาจากพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช
2483
ข้อพิจารณาจากผลการวิจัยที่ได้วิเคราะห์เป็นประเด็นปัญหาไว้ในข้อ 1 ข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า
ประเทศไทยจะต้องตระหนักถึงความสาคัญของมาตรฐานกฎหมายล้มละลายที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับ สากล ซึ่งมีกลไกช่วยสร้างจุดสมดุลระหว่างประโยชน์ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้เกี่ยวข้องใน
กระบวนการล้มละลายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งช่วยหาทางป้องกันผลกระทบจากความล้มเหลวของ
ธุรกิจหนึ่งมิให้กระทบเป็นลูกโซ่แพร่กระจายไปยังธุรกิจอื่นได้ทันท่วงที และนามาพิจารณาปรั บปรุง
แก้ไขกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การค้าการลงทุน ตลอดจนช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตลอดจนสัมภาษณ์บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคั บ
คดีล้มละลายแล้ว ขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 โดยพิจารณาแยกเป็นกระบวนการ ดังนี้

2.1 การปรับปรุงกฎหมายในส่วนกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย
คณะผู้วิจัยได้เสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย โดยมุ่งหมายให้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ อย่างแท้จริง เพื่อจะนาทรัพย์สินนั้นมาชาระหนี้ให้ แก่เจ้าหนี้โ ดย
รวดเร็ว โดยยังคงสร้างจุดสมดุลในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้อย่ างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็เพิ่ม
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โอกาสให้ ลู กหนี้ นั้ น สามารถเข้าสู่กระบวนการได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกับที่ ห ลายประเทศได้ สร้าง
ช่องทางอย่างเดียวกัน แต่ยังคงต้องคานึงถึงความสุจริตของลูกหนี้ในการเข้าสู่กระบวนการด้วย
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างกลไกให้เอกชนเข้ามามีบทบาท
ในงานของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เพื่ อ ลดขั้ น ตอนความล่ า ช้ า ของระบบราชการและการ
ขาดแคลนอัตรากาลั งซึ่งอาจกลายเป็น อุป สรรคต่อกระบวนการล้ มละลาย โดยยังคานึ งถึ งการ
ควบคุมการทาหน้าที่ของเอกชนดังกล่าวและสงวนอานาจการใช้ดุลพินิจให้ยังคงเป็ นของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เช่นเดิม
ในส่ ว นของการคุ้ ม ครองเจ้ า หนี้ นั้ น จากการศึ ก ษาพบว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 ไม่ได้คานึงถึงสิทธิของเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิอย่างเหมาะสม คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้มี
การเพิ่มเติมบุริมสิทธิบางประเภทให้อยู่ภายใต้หลั กเกณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองอย่างเจ้าหนี้มีประกัน
นอกจากนี้ คณะผู้ วิ จั ย ได้ พิ จ ารณาถึ งเงื่อ นไขของการประกาศโฆษณาค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ที่ ไม่
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปั จจุบัน ซึ่งทาให้โอกาสที่เจ้าหนี้จะได้ทราบถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้น
เป็นไปได้ยาก อีกทั้งขาดกลไกการคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้สุจริตอีกด้วย
สุดท้ ายในส่ วนของการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้ สุ จริต ตามพระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย
พุทธศักราช 2483 ได้สร้างกลไกการเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้ หรือนิติกรรมที่เป็นการ
ให้เปรียบเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่ง แต่กไ็ ม่ได้คานึงถึงบุคคลภายนอกผู้สุจริตและอาจได้รับผลกระทบจาก
การใช้เข้าทานิติกรรมนั้นโดยสุจริตอย่างแท้จริง นอกจากนี้ วิธีการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ซึ่ง
ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันทาให้โอกาสที่บุคคลภายนอกจะทราบถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้น
ย่อมเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วย่อมทาให้ลูกหนี้ไม่มีอานาจเข้าทานิติกรรม
ใดๆได้อีกต่อไป และศาลตีความว่านิติกรรมที่ลูกหนี้เข้าทาภายหลังจากศาลมีคาสั่งให้ถือว่าตกเป็น
โมฆะ โดยไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง บุ ค คลภายนอกที่ เข้ า ท านิ ติ ก รรมนั้ น ว่ า ได้ ก ระท าโดยสุ จ ริ ต หรื อ ไม่
โดยเฉพาะบุคคลภายนอกที่ทาการค้าปกติกับลูกหนี้นั้น และเข้าทานิติกรรมในลักษณะที่เป็นทาง
การค้าปกติ ทาให้กฎหมายล้มละลายไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องสร้างจุดสมดุลระหว่างสิทธิของ
บุคคลผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลายได้อย่างเหมาะสม
คณะผู้วิจัยจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
2.1.1 การร้องขอล้มละลายโดยสมัครใจ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ปัจจุบันเปิดช่องให้แต่นิติบุคคลที่มี
โอกาสเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ในชั้นของการชาระบัญชี แต่ยังไม่มีช่องทางสาหรับลูกหนี้ที่เป็น
บุคคลธรรมดา ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทั้งประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา
ต่างก็มีช่องทางสาหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่จะร้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจด้วย
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ตนเองได้ นอกจากนี้ที่ผ่านมาทางธนาคารโลกได้ศึกษาระบบการล้มละลายและสิทธิของเจ้าหนี้แล้ว
มี ค วามเห็ น ในส่ ว นนี้ ว่ า ถื อ เป็ น ข้ อ ด้ อ ยประการหนึ่ ง ของกฎหมายล้ ม ละลายของประเทศไทย
ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการเพิ่มเติมกลไกสาหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่อาจร้องขอเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจได้ รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 5 ของ
รายงานวิจัย
2.1.2 สิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
ตามนิ ยามของเจ้าหนี้มีประกันในพระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย พุทธศักราช 2483
ปัจจุบันได้ยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษที่บังคับได้ทานองเดียวกับผู้รับจานาให้ถือเป็นเจ้าหนี้
มีประกัน สาหรับบุริมสิทธิประเภทอื่นนั้นคงมีเพียงบางกลุ่มที่ได้รับการยอมรับให้ได้รับชาระหนี้ก่อน
เจ้าหนี้อื่น ซึ่งลักษณะของการกาหนดบุริมสิทธิแตกต่างจากกฎหมายอื่นเช่นนี้ทาให้เกิดความไม่
แน่น อนในสิทธิของเจ้าหนี้ จากการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมาเคยมีคาพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัย
ตีความไปในทานองว่า หากเป็นเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิเหนือ อสังหาริมทรัพย์ที่อาจบังคับได้ดีกว่าสิทธิ
จานองแล้ว ก็อาจถือเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายได้ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้ที่จะนิยามความหมายของคาว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือทรัพย์สินประเภทอื่นด้วย แต่ เนื่องจากลักษณะของหลักประกันที่จะต้องมีความชัดเจนและ
แสดงให้บุคคลภายนอกมีโอกาสทราบถึงภาระความเป็นหลักประกันของทรัพย์สิน คณะผู้วิจัยจึง
เสนอแนะให้มีการบัญญัตินิยามของเจ้าหนี้มีประกันให้ครอบคลุมไปถึงเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษที่อาจ
บังคับได้ทานองเดียวกับหรือดีกว่าผู้รับจานองด้วย ซึ่งโดยหลักแล้วจะต้องมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิ
พิเศษนั้นไว้ และย่อมทาให้บุคคลภายนอกมีโอกาสได้ทราบถึงภาระของทรัพย์สินนั้นได้ รายละเอียด
ของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 6 ของรายงานวิจัย
2.1.3 คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การขอรับชาระหนี้ และการคุ้มครองสิทธิของผู้สุจริต
เนื่ องจากกลไกของการประกาศโฆษณาคาสั่ งพิ ทักษ์ ทรัพย์ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนดให้ใช้วิธีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์
รายวัน อย่ างน้ อยหนึ่ งฉบั บ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็ นหนังสื อพิ มพ์ที่ แพร่ห ลายแต่อย่ างใด และ
กฎหมายกาหนดว่าเมื่อได้ดาเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าบุคคลทั่วไปได้ทราบคาสั่งแล้ว ซึ่งในทาง
ปฏิบัติไม่เพียงพอที่จะทาให้บุคคลทั่วไปได้ทราบในความเป็นจริงและทาให้เจ้าหนี้ไม่อาจยื่นขอรับ
ชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดได้ และพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก็
ตัดสิ ทธิเจ้าหนี้ ดังกล่าวโดยเด็ดขาดมิให้ มีสิทธิขอรับช าระหนี้ได้อีก คณะผู้วิจัยจึง เสนอแนะให้ มี
กระบวนการแจ้งคาสั่งให้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้แก่เจ้าหนี้เท่าที่ทราบเป็น
การเจาะจงด้ว ย และเปิ ด โอกาสแก่เจ้าหนี้ ที่ ไม่ ได้ ยื่น คาร้อ งขอรับ ช าระหนี้ ภ ายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดอาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตยื่นคาขอรับชาระหนี้ได้ โดยจะต้องพิสูจน์ให้
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เห็นว่าเหตุที่ไม่ได้ยื่นขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดเป็นเพราะไม่ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้นโดยสุจริต
และมิได้เกิดจากความไม่เอาใจใส่ และเจ้าหนี้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับชาระหนี้จากทรัพย์สินที่ยังไม่ได้
จัดสรรชาระหนี้แก่เจ้าหนี้เท่านั้น ซึ่งเป็นแนวทางอย่างเดียวกับที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมี
ความเหมาะสมกับประเทศไทยเพราะมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนในการพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าหนี้
แต่ละราย รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 9 ของรายงานวิจัย
นอกจากนี้ วิธีการประกาศโฆษณาคาสั่งที่กฎหมายกาหนดนั้น นอกจากเจ้าหนี้จะ
ไม่ทราบคาสั่งแล้ว โอกาสที่บุ คคลทั่วไปจะทราบคาสั่งนั้นก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน ที่สาคัญ ความ
ล่าช้าของกระบวนการประกาศคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลงในราชกิจจานุเบกษาใช้เวลาหลายเดือนนับแต่
วันที่ศาลมีคาสั่งในความเป็นจริง ส่งผลให้บุคคลภายนอกบางกลุ่มเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาล
มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไปแล้วโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว และไม่มีโอกาสได้ทราบว่านิติกรรมที่เข้า
ทากับลูกหนี้นั้นจะต้องตกเป็นโมฆะ นอกจากนี้ แนวทางมาตรฐานสากลก็ยอมรับว่าแม้ลูกหนี้จะถูก
พิทักษ์ทรัพย์แล้ว ก็ควรจะได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจการค้าตามปกติได้แม้จะถูกห้ามมิให้จาหน่าย
จ่ายโอนทรัพย์สินก็ตาม ซึ่งการดาเนินกิจการค้าปกติโดยหลักแล้วจะต้องได้สิ่งทดแทนทรัพย์สินที่
จาหน่ ายออกไปและไม่ ทาให้ กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยลง คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้ มีการเพิ่ม
ช่องทางที่จะทาให้บุคคลภายนอกได้ทราบคาสั่งด้วยวิธีการประกาศโฆษณาคาสั่งลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ก่อนการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
โดยในช่ว งเวลานั บ แต่ ศาลมี คาสั่ งพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ แต่ก่ อนการประกาศในราชกิจ จานุเบกษา หาก
บุคคลภายนอกซึ่งเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ตามทางค้าปกติโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนให้ ถือว่า
ได้รับความคุ้มครองอยู่ แต่เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ถือว่านิติกรรมที่บุคคล
ใดๆท ากั บ ลู กหนี้ นั้ น ไม่ ผู กพั น กองทรัพ ย์สิ น ของลู กหนี้ ซึ่งวิธีการนี้ จ ะช่ว ยสร้างจุดสมดุล ในการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เพราะมิได้คุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกผู้สุจริต
อย่างไม่มีกาหนดเวลา เพราะมิเช่นนั้นหลักการจากัดอานาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ก็อาจมีช่องว่างในการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินได้ โดยระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคาสั่ง
จนถึ ง วั น ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาในความเป็ น จริ ง ก็ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น เวลาพอสมควรที่
บุคคลภายนอกควรจะได้ทราบถึงปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ได้ กลไกเช่นนี้จะมีส่วนช่วยสร้าง
ความชัดเจนในสิทธิของผู้ประกอบการที่อาจต้องเข้าทาสัญญากับลูกหนี้โดยสุจริต รายละเอียดของ
การศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 7 ของรายงานวิจัย
ในส่วนของกระบวนการขอรับชาระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 ในปั จจุบัน ยังมีข้อพิจารณาอีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับการทาคาสั่งคาขอรับชาระหนี้ซึ่งมีความ
ลักลั่นเมื่อเปรียบเทียบกับคาขอรับชาระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งให้ อานาจเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์สามารถพิจารณาสั่งคาขอรับชาระหนี้ได้เอง คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้เจ้าพนักงาน
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พิทักษ์ทรัพย์มีอานาจในการยอมรับหรือปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้ได้ และหากมีการคัดค้านความเห็น
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็อาจใช้สิทธิยื่นคาร้องหรืออุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ต่อศาลได้ ซึ่งเป็ น แนวทางอย่างเดียวกับที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล ทั้งในแนวทาง
การร่างกฎหมายของ UNCITRAL ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา และกระบวนการ
เช่นนี้ยังช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะสร้างกระบวนการล้มละลายให้เกิดความรวดเร็วและเป็นธรรม
โดยมีกลไกการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้อย่างเหมาะสมร่วมอยู่ด้วย รายละเอียดของการศึกษาใน
ประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 9 ของรายงานวิจัย
2.1.4 บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ล้ ม ล ะ ล า ย พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2 4 8 3 ได้ ก า ห น ด ให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการดาเนินกระบวนการล้มละลายตั้งแต่เวลาที่ศาล
มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้จนถึงเวลาที่ลูกหนี้หลุดพ้ นจากกระบวนการล้มละลาย ซึ่งเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์นั้นเป็นข้าราชการผู้สาเร็จการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์เป็นหลัก ส่งผลให้เกิดข้อจากัด
แก่กระบวนการทั้งในเรื่องของความล่าช้าสืบเนื่องจากการทางานอย่างระบบราชการที่มีขั้นตอน
ตรวจสอบหลายชั้น อัตรากาลั งที่ไม่อาจสร้า งได้ทันปริมาณงานเพราะข้อจากัดด้านงบประมาณ
ความรู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งไม่อาจนามาใช้แก้ไขปัญหาหรือดาเนินงานด้านธุรกิจของลูกหนี้ได้
คณะผู้วิจัยจึงศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเจ้า
พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ป รากฏในประเทศญี่ ปุ่ น ประเทศอั ง กฤษ และประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า โดยอาจมี การตั้ ง องค์ กรวิชาชีพเข้ามามี บทบาทในการก ากั บดู แล จากการศึ กษา
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะมีการเปิดช่องให้อานาจศาลในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นทาหน้าที่อย่าง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ได้ แต่ถึงแม้ว่าศาลจะไม่มีคาสั่งเช่นนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ก็อาจโอนงานหรือมอบหมายงานบางอย่างให้เอกชนเข้ามาช่วยดาเนินการภายใต้การกากับ
ดูแลได้ โดยเอกชนที่เข้ามาทาหน้าที่นั้นอาจมีความรู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นที่มิใช่ด้านกฎหมายก็ได้ อาจ
มีคนเดียวหรือเป็นคณะก็ได้ แต่ควรจากัดเฉพาะคดีล้มละลายที่มีกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ที่
ต้องช าระ และควรต้องพิจ ารณาถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางของเอกชนที่จะเข้ามาทา
หน้าที่นี้ ตลอดจนการใช้ดุลพินิจที่อาจกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของคู่ความหรือผู้เกี่ยวข้องในคดี ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยเห็นควรให้มีการจากัดอานาจไว้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการลูกหนี้ การ
รวบรวมติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือการมีบทบาทอย่างคนกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่ง
เป็ น เรื่องที่ไม่จาเป็ น ต้องใช้ดุล พินิจชี้ขาดด้วยอานาจรัฐ และบทบาทการทางานของเอกชนควร
จะต้องอยู่ ภ ายใต้ การก ากั บ ดู แลของเจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ด้ ว ย ตลอดจนต้อ งมี การกาหนด
เงื่อนไขความรับผิดเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการทาหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
ของผู้ทาหน้าที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ต้องดูแลกิจการของผู้อื่น ซึ่งเป็นงานที่มีความรับผิดชอบ
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สู ง คณะผู้ วิ จั ย เสนอให้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไขการจ่ า ยเงิ น รางวั ล ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วย โดยอาจอ้างอิงตามลักษณะประเภทคดี
เฉพาะกลุ่ มคดีล้ มละลายที่มีกิจ การและทรัพย์สิ นที่ต้องช าระ ซึ่งอาจพิจารณาเป็น อัตราร้อยละ
คานวณจากมูลค่ากองทรัพย์สิน ที่มีการรวบรวมได้ ซึ่งในต่างประเทศก็มีการจ่ายค่าตอบแทนใน
ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น นี้ อี ก ทั้ ง เจ้ าพนั ก งานฝ่ า ยอื่ น เช่ น พนั ก งานสอบสวนก็ มี วิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนสาหรับการทาสานวนการสอบสวนโดยอิงตามความยากง่ายของคดีเช่นกัน วิธีการนี้จะ
ช่วยสร้างขวัญ กาลั งใจในการท างานของเจ้าพนักงานพิทั กษ์ท รัพ ย์ และลดภาวะสมองไหลของ
บุคลากรได้อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 8 ของรายงานวิจัย
2.1.5 การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
กลไกของกฎหมายล้ ม ละลายที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งคื อ การเพิ กถอนการกระท า
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจาหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลภายนอกก่อนการเข้าสู่กระบวนการ
พิทักษ์ทรัพย์โดยไม่สุจริตซึ่งจะทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นลดน้อยถอยลงเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้ว
โดยอาจเป็นการจาหน่ายจ่ายโอนในลักษณะการกระทาฉ้อฉลเจ้าหนี้โดยจงใจให้กองทรัพย์สินลดน้อย
ถอยลง (Devalued) หรืออาจเป็นการกระทาที่มีลักษณะเลือกชาระหนี้แก่เจ้าหนี้เพียงบางรายอัน
เป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้รายใดเป็นการเฉพาะ (Preference) การเพิกถอนการกระทาเช่นนี้จะทาให้
ทรัพย์ สิน ของลูกหนี้ ที่ได้จาหน่ ายจ่ายโอนนั้นกลั บคืนเข้าสู่กองทรัพย์สิ นเพื่อนามาชาระหนี้ให้ แก่
เจ้ า หนี้ ทั้ ง หมด อั น เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น อี ก ทางหนึ่ ง ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 ก็ยอมรับหลักการในเรื่องนี้ในมาตรา 113 ถึงมาตรา 115 อย่างไรก็ดี แม้กลไก
การเพิกถอนการกระทาต่อทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในปัจจุบันจะ
ช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ แต่ก็ ยังไม่อาจสร้างจุดสมดุล
ระหว่างประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสม เพราะมิได้คานึงถึงความสุจริตของเจ้าหนี้
หรือบุคคลภายนอกที่เข้าทานิติกรรมจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินกับลูกหนี้นั้น
การใช้ และการตี ค วามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั กราช 2483 ในเรื่อ ง
เกี่ยวกับการเพิกถอนการฉ้อฉลในคดีล้มละลายที่ผ่านมา พบว่าแนวคาพิพากษาของศาลยังไม่ได้
คานึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกฎหมายในเรื่องนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะแนวคาพิพากษาของศาล
คานึงถึงเพียงว่าเมื่อมีการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินในช่วงเวลาที่ต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย
แล้วให้ ถือว่าบุคคลภายนอกไม่สุจริต ตามมาตรา 114 และเป็นเหตุให้เพิกถอนได้ ตามมาตรา 113
โดยไม่ได้คานึงว่าการจาหน่ายจ่ายโอนเช่นว่านั้นแท้จริงแล้วลูกหนี้ได้สิ่งใดเป็นการตอบแทนหรือไม่
และสิ่งที่ได้ตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่จาหน่ายจ่ายโอนไปนั้นได้ทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้
ลดน้อยถอยลงตามความมุ่งหมายของการใช้หลักกฎหมายในเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร ปัญหาที่ผ่านมา
เกิดจากการนาบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องการทาให้มูลค่าของกองทรัพย์สินลดลงไปผูกโยงอยู่กับ
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เรื่องการเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสร้างบทสันนิษฐานที่เป็น
ผลร้ายให้ถือว่าบุคคลภายนอกกระทาโดยไม่สุจริต
นอกจากนี้ การจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ในหลายกรณีเป็นลักษณะของ
การประกอบกิ จ การตามทางค้ า ปกติ เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ ของลู ก หนี้ นั้ น สามารถด าเนิ น ต่ อ ไปได้ แต่
บุ คคลภายนอกผู้ ค้าขายกับ ลู กหนี้กลั บต้องถูกเพิ กถอนนิติกรรมการค้านั้นเพี ยงเพราะได้กระท า
ในช่วงเวลาที่ กฎหมายกาหนดไว้ ทาให้บุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนกลับต้องได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหาย
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ
พบว่ า ในต่ า งประเทศนั้ น มี ข้ อ ยกเว้ น ให้ ก ารจ าหน่ า ยจ่ า ยโอนทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ในบางกรณี
ที่กฎหมายกาหนดไว้นั้นอาจได้รับความคุ้มครอง จึงไม่อาจถูกเพิกถอนได้แม้จะกระทาในช่วงเวลาที่
กฎหมายก าหนดข้ อ สั น นิ ษ ฐานเป็ น ผลร้ า ยก็ ต าม คณะผู้ วิ จั ย จึ ง เสนอแนะให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
โดยกาหนดหลั ก เกณฑ์ ที่ จ ะใช้เป็ น กรอบส าหรับ พิ จารณาเรื่องการเพิ ก ถอนการกระท าเกี่ย วกั บ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ให้มีความชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์สาหรับการกระทาที่ทาให้กองทรัพย์สินนั้นลด
น้อยถอยลงหรือเป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้อย่างแท้จริง โดยให้แยกออกจากเรื่องการเพิกถอนการฉ้อ
ฉลซึ่งเป็นกลไกที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังคงดาเนินการร้องขอต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ช ย์ อยู่ เช่น เดิม และควรเพิ่ มเติมข้อยกเว้นที่เหมาะสมที่จะคุ้มครองประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกผู้สุจริตได้ด้วย รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 10 ของรายงาน
วิจัย
2.1.6 สถานะของบุคคลล้มละลาย
วัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายในความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้อ งกับการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นสาคัญ เพื่อให้ลูกหนี้ยุติการกระทาที่จะทาให้ทรัพย์สินของตนเองลดน้อยลง
หรือก่อหนี้สินเพิ่มเติม และนาทรัพย์สินที่มีมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมด กับให้ลูกหนี้นั้นมีโอกาส
ที่จะฟื้นตัวและกลับไปดาเนินกิจกรรมของตนเองได้ตามปกติ โดยเร็ว ลักษณะสาคัญจึงมุ่งหมายที่
ทรัพย์สินเป็นหลัก กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นจึงมุ่งหมายที่การ
จัดการทรัพย์สินเป็นสาคัญ โดยมิได้มุ่งหมายที่เรื่องการกาหนดสถานะของลูกหนี้ให้ต้องเป็นบุคคล
ล้มละลาย คงมีเพียงประเทศอังกฤษที่ยังคงกาหนดสถานะของลูกหนี้บุคคลธรรมดาให้ตกเป็นบุคคล
ล้ ม ละลายหากไม่ ส ามารถจั ด การหนี้ ของตนได้ ส าเร็จ ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลนั้ น ก็ จ ะต้ อ งช าระบั ญ ชีไป
อย่างไรก็ดี กฎหมายของประเทศอังกฤษคานึงถึงหลักการที่ต้องการกีดกันไม่ให้บุคคลล้มละลายนั้น
กลับไปสร้างความเสียหายให้แก่สังคมส่วนรวม แต่ก็ยังคานึงถึงวัตถุประสงค์อันแท้จริงของกฎหมาย
ล้มละลายที่ต้องการให้ลูกหนี้กลับไปประกอบกิจกรรมได้โดยเร็ว จึงมีการกาหนดระยะเวลาในการ
ปลดจากการล้มละลายโดยอัตโนมัติไว้เพียง 1 ปี เท่านั้น
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พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้กาหนดขั้นตอนของกระบวนการ
บั งคับ คดี ล้ มละลายไว้ 2 ขั้น ตอนส าคัญ ได้ แก่ขั้น ตอนที่ ศาลมี คาสั่ งพิ ทักษ์ ทรัพย์เด็ด ขาด และ
ขั้นตอนที่ศาลมีคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิทธิหน้าที่และอานาจ
ของลูกหนี้ในกระบวนการทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะลูกหนี้ไม่มีอานาจที่จะจั ดการ
กิจการและทรัพย์สินของตนได้อีก เจ้าหนี้ก็ไม่มีอานาจฟ้องบังคับชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ คงมีเพียง
การกาหนดเงื่อนไขในชั้นของคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเพื่อให้นาทรัพย์สินที่รวบรวมไว้ใน
กระบวนการชั้นของการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้นนาออกจาหน่ายเพื่อนาเงินมาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้
เท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติพบว่ากฎหมายเรื่องอื่นนาเงื่อนไขของการเป็นบุคคลล้มละลายมากาหนด
เป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับตาแหน่ง การทางาน หรือการประกอบอาชีพ
เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์อันแท้จริงของกฎหมายที่ต้องการให้นาทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ทั้งหมดมาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ แล้วให้โอกาสแก่ลูกหนี้ในการฟื้นตัวและกลับไปดาเนินกิจกรรม
ของตนตามปกติได้โดยเร็วที่สุด จึงไม่มีความจาเป็นใดต้องสร้างกลไกที่จะให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคล
ล้มละลายอีก อย่ างไรก็ดี คณะผู้ วิจัยก็ยอมรับข้อเท็จจริงข้อหนึ่งที่ว่าการพิพากษาให้ เป็นบุคคล
ล้ ม ละลายนั้ น อาจเปรี ย บได้ กั บ การลงโทษลู ก หนี้ แ ละท าให้ ลู ก หนี้ พ ยายามในการแก้ ไ ข
ปัญหาทางการเงิน ของตนได้มากยิ่งขึ้น แต่การกาหนดเงื่อนไขในลักษณะเช่นนี้ย่อมไม่อาจทาให้
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยไปสู่ระดับที่เป็นมาตรฐานสากลได้ คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้คงไว้
แต่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมาย และตัดขั้นตอนของการพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ออกจากกฎหมายในกรณีทั่วไป โดยมีข้อยกเว้นสาหรับกรณีที่ลูกหนี้กระทาการอันเป็นการทุจริต
หรือกระทาการในลักษณะที่เป็นการขัดขวางหรือทาให้กระบวนการชาระกิจการและทรัพย์สินล่าช้า
จึงจะพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ด้วยเหตุนี้ เมื่อลูกหนี้ถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วก็มี
หน้าที่นาทรัพย์สินทั้งหมดมาส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็
นาทรัพย์สินดังกล่าวมาจาหน่ายเพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยเร็ว ส่วนลูกหนี้ที่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนดแล้วก็จะได้รับการปลดจากกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด โดยไม่ต้องถูกพิพากษาให้ล้มละลายอีก
ด้วยเหตุนี้ คาว่า “พิทักษ์ทรัพย์” ตามแนวทางที่คณะผู้วิจัยได้นาเสนอนี้ จึงมุ่ง
หมายเฉพาะเรื่องการจัดการชาระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น และไม่ได้มุ่งหมายที่จะ
จากัดสิทธิใดๆของลูกหนี้ รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 11 ของรายงานวิจัย

2.2 การปรับปรุงกฎหมายในส่วนกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483 ผ่านการบังคับ
มาเกือบ 20 ปี แล้ว แม้จะเป็นกระบวนการใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และ
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ล้มละลายตามปกติ แต่ก็ยังมีข้อติดขัดบางประการซึ่งทาให้กฎหมายล้ มละลายของประเทศไทย
ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้ โดยเฉพาะเงื่อนไขของบุคคลผู้ มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการที่จากัดเฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือนิติบุคคลที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งมี
หนี้สินล้นพ้นตัวและมีหนี้ที่กาหนดจานวนได้แน่นอนเกินกว่า 10 ล้านบาท ทาให้ผู้ประกอบการหลาย
รายที่มิได้อยู่ในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีหนี้สินน้อยกว่าจานวนที่กาหนด และมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหา
หนี้สินของตนได้มากกว่า กลับไม่อาจเข้าสู่กระบวนการได้ อีกทั้งความหมายของหนี้สินล้นพ้นตัวถูก
พิจารณาจากเงื่อนไขของการมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ทาให้นิติบุคคลบางรายที่ขาดสภาพคล่องไม่
สามารถได้รับความช่วยเหลือจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้อย่างทันท่วงที แนวทางการพิจารณา
เช่ น นี้ แ ตกต่ า งจากหลั ก การพื้ น ฐานที่ แ ท้ จ ริ งที่ น านาประเทศให้ ก ารยอมรั บ ว่ า ควรจะค านึ งถึ ง
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้เป็นสาคัญ
ผลการวิจัยยังพบว่า กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 มีความซับซ้อนเกินจาเป็นจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้กระบวนการนี้ในการแก้ไขปัญหา
ทางการเงินของลูกหนี้ นอกจากนี้ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หลายกรณีเกิดจากการเจรจากับกลุ่ม
เจ้าหนี้ข้างมากก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งอาจมีการจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ไว้แล้ว และเจ้าหนี้ดังกล่าวก็พร้อมที่จะลงมติสนับสนุนแผนฟื้นฟูกิจการเช่นว่านั้น ซึ่งทาให้สามารถ
ลดขั้นตอนของกฎหมายในเรื่องการฟื้นฟูกิจการบางส่วนลงได้ และทาให้การฟื้นฟูกิจการนั้นเป็นไป
โดยรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่กระบวนการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ยังไม่เปิด
ช่องให้ใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดเช่นนี้ได้
ในส่วนของการคุ้มครองเจ้าหนี้นั้นนอกจากไม่มีการรับรองสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิ
พิเศษบางประเภทที่มีสิทธิดีกว่าการจานองให้มีสิทธิอย่างเจ้าหนี้มีประกันเช่นเดียวกับกระบวนการ
พิทักษ์ทรัพย์และล้มละลายแล้ว สิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิบางอย่างที่มีสิทธิในการได้รับชาระหนี้
ก่อนเจ้าหนี้ สามัญซึ่งได้รับ การคุ้มครองในส่ วนของกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้ มละลายอย่าง
เจ้ าหนี้ ภ าษี อากรและเจ้าหนี้ ในมูลหนี้จ้างแรงงานกลั บไม่ได้รับการคุ้มครองเลย และในส่ วนของ
การคุ้มครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ ก็พบว่าสิทธิของผู้ค้าประกันของลูกหนี้ที่ชาระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ไม่อาจเข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้ที่ตนได้ชาระหนี้ไปได้ หากการชาระหนี้ของผู้ค้าประกันนั้นได้
ล่วงพ้นระยะในการยื่นขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการแล้ว
สาหรับการปฏิบัติห น้าที่ของผู้ทาแผนก็มีอานาจค่อนข้างกว้างโดยปราศจากกลไกในการ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผน ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลประโยชน์ขัดกันและ
โอกาสที่ผู้ทาแผนจะกระทาในฐานะลูกหนี้เพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหายจากตนเองนั้นจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้
มาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เพียงพอที่จะควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนอีกทั้งยังขาดความ
ชัดเจนอีกด้วย
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คณะผู้วิจัยจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
2.2.1 การปรับเปลี่ยนความหมายของ “หนี้สินล้นพ้นตัว” มุ่งหมายที่ความ
ไม่สามารถชาระหนี้ได้
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนดเงื่อนไขสาหรับตัวลูกหนี้ที่จะ
เข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ห รือการฟื้นฟูกิจการได้จะต้องมีห นี้สิ นล้ นพ้นตัว ซึ่งที่ผ่านมาแนว
ทางการพิจารณาของศาลในกระบวนการทั้งสองเรื่องนี้จะมุ่งเน้นที่เรื่องการมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์
อย่างไรก็ดี พื้นฐานของกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นแท้จริงแล้วแตกต่างจากกระบวนการล้มละลาย
เพราะเป้ าหมายของการฟื้ น ฟูกิจ การนั้ นต้องการให้ ลู กหนี้ มีโอกาสในการดาเนิน กิจการต่อไปได้
อันเป็นความชอบธรรมของลูกหนี้ที่จะดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเอง แตกต่างจากกระบวนการ
ล้มละลายที่ต้องการให้ น าทรัพ ย์สิ นทั้งหมดของลู กหนี้มารวมไว้เพื่อจัดสรรช าระหนี้ให้ แก่เจ้าหนี้
จึงเป็ น ความชอบธรรมของเจ้าหนี้ที่จะเข้ามาดูแลจัดการกับกองทรัพ ย์สิ น ของลู กหนี้ ดังนั้ น ใน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการหากจะรอให้ ลูกหนี้มีหนี้สิ นมากกว่าทรัพย์สิ นเช่นเดียวกั บกระบวนการ
ล้มละลาย ก็อาจจะสายเกินกว่าที่ลูกหนี้นั้นจะฟื้นฟูกิจการของตนเองให้กลับมาประกอบกิจการ
ต่ อ ไปได้ ต ามปกติ ในมุ ม กลั บ กั น การที่ ลู ก หนี้ ด าเนิ น กิ จ การแล้ ว เกิ ด ขาดสภาพคล่ อ งท าให้ มี
ทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินเพียงชั่วคราวก็อาจส่งผลให้ถือเป็นกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สิ นล้นพ้นตัวได้เช่นกัน
ทั้งที่ยังมีความสามารถในการชาระหนี้ได้ แต่กลับเป็นทางเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้โดยง่าย
ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ดังนั้น การจะกาหนดเกณฑ์การมีหนี้สินล้นพ้นตัวโดย
พิ จ ารณาเฉพาะจากมู ล ค่ าของทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของลู ก หนี้ จึง ไม่ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายของ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานสากลในการกาหนดเงื่อนไขหนี้สินล้นพ้นตัว
ของลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีการพิจารณาไปถึงฐานะของลูกหนี้ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้
เว้นแต่จะต้องมีการกระทาที่กระทบต่อสินทรัพย์หรือกิจการของตน เช่น การขายทรัพย์สินหลักของ
กิจการ เป็นต้น มิได้พิจารณาแต่เพียงการมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการ
กาหนดความหมายของคาว่าหนี้สินล้นพ้นตัวในกรณีของกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยคานึงถึงสถานะ
ของลูกหนี้ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ มากกว่าที่จะพิจารณาเฉพาะจากมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน
ของกิจการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่คานึงถึงเป้าหมายของกระบวนการ
เป็นสาคัญ รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 12 ของรายงานวิจัย
2.2.2 หลักเกณฑ์ของลูกหนี้ในการขอฟื้นฟูกิจการ
เงื่อ นไขที่ ก าหนดไว้เฉพาะแต่ บ ริษั ท และจ านวนหนี้ ที่ เป็ น เงื่อ นไขในการเข้ า สู่
กระบวนการล้มละลายที่กาหนดไว้สูงถึง 10 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดข้อจากัดสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อมที่อาจไม่ได้ประกอบกิจการในรูปแบบของนิติบุคคลและอาจไม่ได้มีห นี้สูงถึง
จานวนดังกล่าวไม่อาจเข้าสู่ กระบวนการนี้ได้ ซึ่งแท้จริงแล้ววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
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จานวนมากกว่าผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ หากเปิดโอกาสให้วิสาหกิจดังกล่าวสามารถ
เข้าสู่กระบวนการได้ย่อมเป็นทางให้เกิดการแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจดังกล่าวและส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิ จ ในภาพรวมได้ มากกว่ า แต่ ก็ ต้ องสร้างกลไกที่ ง่ายและมีค วามเหมาะสมที่ จะให้ โอกาส
วิสาหกิจกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นอกจากนี้ จานวนหนี้ที่กาหนดไว้สูง
ถึง 10 ล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากกาหนดจานวนหนี้ที่น้อยกว่าย่อมทาให้การแก้ไขปัญหา
หนี้ สิ น ของลู ก หนี้ เป็ น ไปได้ โ ดยง่า ยยิ่ ง ขึ้ น และโอกาสที่ เจ้ า หนี้ จ ะเห็ น ชอบด้ ว ยก็ มี ค่ อ นข้ า งสู ง
โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้นั้นยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่หนี้สินของตนได้ ซึ่งในประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างก็มีกลไกทานองเดียวกันนี้ในกระบวนการฟื้นฟู
กิ จ การ ไม่ ว่ า จะเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลและไม่ ว่ า จะมี ห นี้ สิ น จ านวนเพี ย งใดก็ ต าม
คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้สร้างกลไกพิเศษสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้กลไก
ฟื้นฟูกิจการได้ โดยกาหนดเงื่อนไขพิเศษสาหรับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นการเฉพาะ โดยกาหนดเงื่อนไขของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะเข้าสู่
กระบวนการได้ให้ รวมไปถึงผู้ป ระกอบการประเภทอื่นที่มิใช่บริษัท และกาหนดจานวนหนี้ที่เป็น
เงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการให้น้อยลง แต่ก็ยังคงต้องคานึงถึงมาตรการป้องกันมิให้วิสาหกิจ
ดังกล่าวใช้ช่องทางการฟื้นฟูกิจการในการมุ่งหวังเอาสิทธิประโยชน์จากการฟื้นฟูกิจการ เช่น การได้
สิทธิพักบังคับชาระหนี้ เป็นต้น โดยมิได้มีเจตนาที่จะทาแผนฟื้นฟูกิจการอย่างแท้จริง รายละเอียด
ของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 16 ของรายงานวิจัย
2.2.3 สิทธิและความรับผิดของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นลูกหนี้ได้รับประโยชน์จากการพักชาระหนี้ชั่วคราว
นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งรับคาร้อง ผู้เป็นเจ้าหนี้ย่อมไม่อาจฟ้องเรียกร้องให้ลูกหนี้ชาระหนี้ใดๆได้อีก
แต่ กฎหมายก็ไม่ได้มอบความคุ้มครองอย่างเดียวกันนี้ ให้ แก่ผู้ ค้าประกัน ด้วยแต่อย่างใด ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาจากสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบันแล้ว พบว่าขณะที่บริษัทกู้เงินจากสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินก็มักกาหนดให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารจะต้องเข้าทาสัญญาค้าประกันหนี้เป็น
การส่วนตัวด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการฟื้นฟูกิจการจะประสบผลสาเร็จได้ส่วนหนึ่งต้องได้รับ
ความร่วมมือจากกรรมการหรือผู้บริหารเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้เมื่อศาลเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู
กิจการ ผลของคาสั่งฟื้นฟูกิจการก็ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงสิทธิและความรับผิดของผู้ค้าประกันหรือ
บุคคลที่ต้องรับผิดร่วมกับลูกหนี้ด้วย ส่งผลให้เจ้าหนี้อาจฟ้องเรียกร้องให้ผู้ค้าประกันยังคงต้องรับผิด
ในหนี้ตลอดเวลาแม้ว่าลูกหนี้จะอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วก็ตาม ที่สาคัญ เมื่อผู้ค้าประกัน
ต้องชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว กลับไม่มีกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ค้าประกันเข้ารั บช่วงสิทธิของ
เจ้าหนี้ดังกล่าวในการเข้าสู่การขอรับชาระหนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะให้เพิ่มกลไก
การคุ้มครองด้วยวิธีการพักบังคับชาระหนี้แก่ลูกหนี้ชั่วคราว โดยเพิ่มอานาจให้แก่ศาลมีดุลพินิจสั่งให้
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พั ก บั งคั บ ช าระหนี้ ไปยั งผู้ ค้ าประกั น หรื อ ผู้ ต้ อ งร่ ว มรั บ ผิ ด กั บ ลู ก หนี้ ได้ เป็ น รายกรณี ต ามที่ ศ าล
เห็นสมควร นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ค้าประกันได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วก็ควรให้สิทธิแก่ผู้ค้า
ประกันในการเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้เพื่อขอรับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ด้วย ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการค้าประกันนั้นมี
การแก้ไขเพิ่มเติมในระหว่างการทาวิจัย ซึ่งบทบัญญัติเรื่องหนึ่งในมาตรา 699 กาหนดว่าหากเจ้าหนี้
กระทาการใดอันเป็นการลดจานวนหนี้ของลูกหนี้ลง ก็ส่งผลให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากหนี้ส่วนที่
ลดลงนั้นด้วยโดยคงมีหน้าที่ชาระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่เช่นเดียวกับลูกหนี้ ซึ่งมีข้อพิจารณาว่าการลดหนี้
ให้แก่ลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่น่าจะถือเป็นการลดจานวนหนี้ตามความมุ่งหมายของประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ โดยคณะผู้ วิ จั ย เห็ น ว่า เรื่ อ งการล้ ม ละลายและฟื้ น ฟู กิ จ การนั้ น เป็ น
กฎหมายพิเศษ อีกทั้งการลดหนี้นั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาของเจ้าหนี้ที่ลดจานวนหนี้บางส่วนแต่อย่าง
ใด หากแต่เป็นเพราะผลทางกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าจะถือว่าผู้ค้าประกันหลุดพ้นความรับผิด
ในส่วนจานวนหนี้ที่ลดลง รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 13 ของรายงานวิจัย
2.2.4 กลไกการคุ้มครองเจ้าหนี้ภาษีอากร
หนี้ภาษีอากรเป็นหนี้ที่กฎหมายยอมรับในเรื่องบุริมสิทธิ และเป็นหนี้ที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ ข องประเทศชาติ การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ห น้ าที่ ช าระภาษี อ ากรรายใดหาช่ อ งทางการ
หลีกเลี่ยงการชาระภาษีอากรได้ย่อมเท่ากับ เป็นการทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีด้วย ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นไม่ได้มีกลไกที่จะปกป้องสิทธิของผู้เป็นเจ้าหนี้ภาษีอากรแต่
อย่างใด แตกต่างจากกระบวนการล้มละลายที่ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ภาษีอากรในการได้รับชาระหนี้ก่อน
บางส่วน และลูกหนี้ ไม่อาจหลุดพ้นจากภาระหนี้ภาษีอากรได้ด้วยวิธีการปลดจากการล้มละลาย
สิทธิของเจ้ าหนี้ ภ าษีอากรจึ งมีสิ ทธิเป็นอย่างเดียวกับเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีคาพิพากษาของศาลฎีกาที่
1345/2550 ยืนยันความเห็นอย่างเดียวกันนี้
จากการศึกษาพบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกาวางกลไกในการห้ามกาหนดแผน
ที่จะยืดเวลาชาระหนี้หรือลดจานวนหนี้ภาษีอากรของลูกหนี้ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน แต่ประเทศไทยยังไม่มีกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็น
ว่าควรจะมีการเพิ่มเติมกลไกที่จะคุ้มครองเจ้าหนี้ภาษีอากรที่ต้องอยู่ ในแผนฟื้นฟูกิจการมิให้ถูกเอา
เปรียบด้วยกลไกการใช้กฎหมายในทานองเช่นว่านี้ ซึ่งเงื่อนไขสาคัญที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียม
ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร อย่างน้อยก็ควรจะต้องคงจานวนเงินต้นของหนี้ภาษีอากรที่ลูกหนี้ต้อง
ชาระให้ครบถ้วน รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 14 ของรายงานวิจัย
2.2.5 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผน
อานาจของผู้ทาแผนภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มีอานาจค่อนข้าง
กว้างขวาง แต่กลับไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เอื้ออานวยต่อการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้การ
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ทาหน้าที่ของผู้ทาแผนหลายคราวกลับมีผลประโยชน์ทับซ้อนขัดกันกับหน้าที่ของตนเอง มาตรการ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการออกใบอนุญาตหรือการกาหนดโทษทางอาญาสืบเนื่องจาก
การปฏิบัติผิดหน้าที่ ก็ยังไม่เพียงพอที่จะกากับการทาหน้าที่ของผู้ทาแผนได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่เป็นมาตรฐานสากลในการสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ จากการศึกษาพบว่าในประเทศอังกฤษมีการตั้งองค์กรวิชาชีพเข้ามามีบทบาท
ช่วยเหลือในการตรวจสอบและกากับดูแล ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหลักแล้วจะให้ลูกหนี้
เป็นผู้ทาแผนเพราะเป็นผู้รู้กิจการและทรัพย์สินของตนดีที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษตามกฎหมาย
ที่ควรจะแต่งตั้งบุ คคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้ มีส่วนได้เสี ยอาจร้องขอให้ มีการแต่งตั้งทรัส ตีเข้ามาช่ว ย
ตรวจสอบและกากับดูแลการบริหารงานนั้นได้ คณะผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการตั้งองค์กรวิชาชีพหรือ
คณะกรรมการวิชาชีพขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้กากับดูแลการทาหน้าที่ของผู้ทาแผน และเสนอให้
กาหนดมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสรรหาผู้ทาแผน การปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ทาแผน การเรียกค่าตอบแทน และความรับผิดของผู้ทาแผน รายละเอียดของการศึกษาใน
ประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 15 ของรายงานวิจัย
2.2.6 กลไกพิเศษสาหรับแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป
ปัจจัยสาคัญของความสาเร็จในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คือการเจรจาตกลงกับ
เจ้าหนี้รายใหญ่ก่อนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้หลายคราวที่มีการขอฟื้นฟูกิจการ
นั้ น ทั้ งลู ก หนี้ แ ละเจ้ า หนี้ ร ายใหญ่ ได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนฟื้ น ฟู กิ จ การไว้ ก่ อ นแล้ ว แต่ เมื่ อ เข้ า สู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามปกติกลับต้องเข้าสู่ กระบวนการที่ล่าช้าผ่ านขั้นตอนตามที่กฎหมาย
กาหนดทุกอย่าง ทั้งที่ในที่สุดแล้วเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็ต้องเห็นชอบด้วยตัวบุคคลผู้ทาแผนและผ่านมติ
อนุ มั ติ แ ผนได้ อ ย่ า งไม่ มี ข้ อ ติ ด ขั ด เพราะเป็ น เจ้ า หนี้ ร ายใหญ่ อ ยู่ แ ล้ ว ลั ก ษณะดั ง กล่ า วท าให้
กระบวนการตามกฎหมายในบางเรื่องซึ่งมุ่งหมายที่จะให้มีการตรวจสอบและให้โอกาสคู่ความในการ
โต้แย้งนั้นจึงลดความจาเป็นลง และสามารถพิจารณาคดีให้เกิดความรวบรัดรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
แนวทางเช่ น นี้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ มาตรฐานสากล ทั้ ง แนวทางการร่ า งกฎหมายของ
UNCITRAL และกฎหมายของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ต่างก็มี
กลไกในทานองอย่างเดียวกันนี้ คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้สร้างแนวทางการขอฟื้นฟูกิจการในกรณีที่
เจ้าหนี้รายใหญ่และลูกหนี้สามารถตกลงเงื่อนไขและจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการเตรียมไว้แล้ว ให้สามารถ
ใช้ช่องทางพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อให้ศาลพิจารณาอนุมัติผู้ทาแผนและพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู
กิจการได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการยื่นคาร้องต่อศาล รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้
โปรดดูบทที่ 17 ของรายงานวิจัย
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2.3 การเสริมสร้างกลไกใหม่เพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483
จากการศึกษากฎหมายล้มละลายที่ได้รับการยอมรับว่าอยู่ในระดับมาตรฐานสากลทั้งแนว
ทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว นอกเหนือจากแนวทางของกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลายกับ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ยังพบว่ามีมาตรการทางกฎหมายล้มละลายอย่างอื่นที่ช่วยเสริมสร้างให้
การเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์หรือการฟื้นฟูกิจการนั้นประสบความสาเร็จได้อ ย่างแท้จริง ซึ่งยัง
ไม่มีอยู่ในกฎหมายของประเทศไทย และบางเรื่องเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่จนเกินไปสาหรับ
ประเทศไทย จึงยังขาดการพิจารณามิติความเชื่อมโยงเข้ากับกฎหมายล้มละลาย จนอาจก่อให้เกิด
ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและสร้างอุปสรรคมากกว่าจะสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ในเรื่องของกฎหมายใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทาง
ธุรกิจซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ มีการนาเสนอ
หลักประกันลอยที่เป็นกิจการ โดยกาหนดเงื่อนไขของการบังคับหลักประกันประเภทดังกล่าวไว้ เป็น
การเฉพาะ แต่ขาดการเชื่อมโยงเข้าสู่ กลไกของกฎหมายล้ มละลาย ซึ่งหากมีการตรากฎหมาย
ดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้และการตีความกฎหมายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ส่วนกระบวนการเสริมเพิ่มเติมในกฎหมายล้มละลายได้แก่เรื่องการจัดการหนี้สินโดยสมัคร
ใจของลูกหนี้ การกาหนดความรับผิดของกรรมการหรือผู้บริหารงานเมื่อบริษัทใกล้เข้าสู่ภาวะหนี้สิน
ล้นพ้นตัวแล้วก่อหนี้เพิ่มเติม และเรื่องการล้มละลายข้ามชาติ
คณะผู้วิจัยจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
2.3.1 การเพิ่ มเติมกลไกสาหรับการขอจัดการหนี้โดยสมั ครใจสาหรับลูกหนี้
บุคคลธรรมดา
มาตรฐานของกฎหมายล้มละลายในระดับสากลได้ยอมรับกลไกที่จะให้ เกิดการ
จัดการหนี้โดยสมัครใจโดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยกระบวนการดังกล่าวโดยให้มีผลผูกพันไปถึง
เจ้ าหนี้ ส่ ว นน้ อ ยที่ อาจไม่ เห็ น ชอบด้ ว ย อัน เป็ น ข้ อยกเว้ น หลั ก เกณฑ์ ในเรื่ องความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ข อง
การแสดงเจตนา เช่น เดีย วกับ แผนฟื้นฟูกิจการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นเอง ซึ่งกฎหมาย
ต่างประเทศทั้งในประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างก็มีกลไกในทานอง
เดียวกันนี้ที่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้ได้โดยไม่จาเป็ นต้องเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายหรือการฟื้นฟูกิจการ โดยประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีกลไกสาหรับลูกหนี้
ผู้มีรายได้ประจาด้วย จากการศึกษาคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากกลไกทานองนี้มีลักษณะ
คล้ ายกับ กระบวนการฟื้น ฟูกิจ การ เมื่อพิจารณาถึงข้อเสนอของคณะผู้วิจัยในข้อ 2.2.2 และข้อ
2.2.6 ซึ่งได้เสนอให้สร้างช่องทางการฟื้นฟูกิจการสาหรับผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อม โดยมิได้จากัดเฉพาะนิติบุคคลบางประเภทอีกต่อไป ประกอบกับได้เสนอให้สร้าง
ช่องทางสาหรับการทาแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูปซึ่งเป็นกระบวนการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยแล้ว
ด้ว ยเหตุ นี้ คณะผู้ วิ จั ย จึ งเสนอให้ ส ร้างกระบวนการจัด การหนี้ โดยสมัค รใจส าหรับ ลู ก หนี้ บุ ค คล
ธรรมดาที่มีรายได้ประจาเท่านั้น เพราะหากเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการหรือเป็นนิติบุคคล
ย่อมสามารถใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามที่ได้เสนอแนะไว้ข้างต้นแล้วได้เช่นกัน รายละเอียดของ
การศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 4 ของรายงานวิจัย
2.3.2 การเพิ่มเติมกลไกสาหรับเจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการในกระบวนการ
ล้มละลาย
ปัจจุบันมีการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... ซึ่งได้สร้าง
รูปแบบหลักประกันลอยโดยให้ มีการนากิจการทั้งกิจการมาใช้เป็นหลักประกันได้ อีกทั้งยังสร้าง
วิธีการในการบังคับหลักประกันรูปแบบใหม่ไว้อีกด้วย โดยกาหนดให้เหตุในการบังคับหลักประกัน
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญา และกาหนดให้เจ้าหนี้มีหลักประกันตามกฎหมายฉบับดังกล่าวถือ
เป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพของหลักประกันลอยแล้วเวลา
ที่ เกิ ด เหตุ บั ง คั บ หลั ก ประกั น จะต้ อ งมี ก ระบวนการเปลี่ ย นสภาพหลั ก ประกั น ลอยนั้ น ให้ เป็ น
หลักประกัน คงที่ และสภาพของลูกหนี้ที่ถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลู กหนี้ย่อมไม่อาจบริห าร
จัดการกิจการหรือทรัพย์สินใดได้อีกต่อไป รวมทั้งกิจการที่นามาเป็นหลักประกัน แต่กฎหมายมิได้
กาหนดเงื่อนไขการถูกพิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นเหตุล้มละลายโดยชัดแจ้ง และในกระบวนการล้มละลาย
นั้นย่อมไม่อาจปล่อยให้เจ้าหนี้มีหลักประกันประเภทกิจการอยู่เฉยโดยไม่ขอรับชาระหนี้ได้ เพราะ
สภาพของกิจการที่ยังคงต้องเดินต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และต้องมีการจาหน่ายไปในสภาพเช่นนั้นด้วย
จึงจาเป็นต้องมีผู้บริหารจัดการอยู่ซึ่งก็ไม่อาจเป็นลูกหนี้ที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วได้ และเมื่อ
ต้องมีการบังคับหลักประกันก็เกิดปัญหาความขัดแย้งของกระบวนการบังคับ หลักประกันว่าจะให้
เป็นไปตามกฎหมายล้มละลายหรือตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีปัญหาขัดแย้งใน
แง่บทบาทหน้าที่ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมายดังกล่าว
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า กระบวนการบังคับหลักประกันประเภทกิจการตามร่าง
กฎหมายดังกล่าวได้นากลไกการบังคับหลักประกันแบบ Floating Charge ของประเทศอังกฤษมาใช้
บังคับ ซึ่งกลไกของกฎหมายล้มละลายในประเภทอังกฤษเองก็ถือว่าการที่ลูกหนี้สูญเสียอานาจในการ
ควบคุ ม กิ จ การต้ อ งถื อ เป็ น เหตุ บั ง คั บ หลั ก ประกั น และเจ้ า หนี้ ผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ นหลั ก ประกั น
มีสิทธิเลือกเข้าสู่กระบวนการอย่างการฟื้นฟูกิจการได้ และยอมรับให้กลับเข้ามาใช้กระบวนการตาม
กฎหมายล้มละลายซึ่งได้สร้างกลไกพิเศษสาหรับเจ้าหนี้มีประกันประเภทหลักประกันลอยไว้เป็นการ
เฉพาะ ด้ว ยเหตุนี้ คณะผู้ วิจั ย จึ งเสนอแนะให้ มีก ารสร้างกลไกที่ เหมาะสมกับหลั กประกั นล อย
ประเภทกิ จการเช่ น เดีย วกับ ที่ใช้ในประเทศอังกฤษ เพื่ อมิให้ เกิดความขัดแย้งของกระบวนการ
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ทางกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่
6 ของรายงานวิจัย
คณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า หากกฎหมายเปิดช่องให้มีการบัง คับหลักประกัน
ประเภทกิจ การได้ โดยง่าย ย่ อมก่อ ให้ เกิด การเปลี่ ยนมือของผู้ เป็ น เจ้าของกิจการได้ง่ายเช่ นกั น
สถาบันการเงินต่างๆที่ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจย่อมต้องการเรียกร้องให้มีการนากิจการมาเป็นหลักประกัน
มากขึ้น นอกจากนี้ สถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้บางรายอาจเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ และคง
ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าสถาบันการเงินที่มีสัญชาติไทยหลายแห่งแท้จริงแล้วก็ถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้น
ต่างชาติเช่น กัน หากมีการน ากิจการสาคัญขนาดใหญ่ของประเทศไปเป็นหลักประกัน โอกาสที่
บุคคลผู้ลงทุนไทยจะเข้ามาซื้อกิจการนั้นไปบริหารต่อก็ย่อมเป็นไปได้ยาก ในที่สุดคนต่างชาติก็จะเข้า
เป็ นเจ้าของกิจการส าคัญ ในประเทศไทยได้โดยชอบธรรมตามกฎหมาย คณะผู้วิจัยจึง ต้องการให้
ผู้มีอานาจได้พิจารณาแนวทางในเรื่องนี้โดยรอบคอบและเหมาะสม
2.3.3 การเพิ่มเติมกลไกความรับผิดของกรรมการผู้บริหารงานในบริษัทซึ่งอยู่
ในภาวะใกล้เข้าสู่การมีหนี้สินล้นพ้นตัว
มาตรการสาคัญประการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
คือการที่ลูกหนี้หยุดภาวะความเสี่ยงที่จะก่อหนี้สินเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เริ่มเกิดปัญหาทางการเงิน
เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด ผู้บริหารของบริษัทลูกหนี้จึงต้องบริหาร
จัดการงานของบริษัทด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เริ่มเข้าสู่ภาวะเช่นนั้น ซึ่งต้อง
คานึงถึงประโยชน์ของเจ้าหนี้และบุคคลภายนอกเป็นสาคัญมากกว่าประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือบริษัท
ลูกหนี้นั้ นเอง จึงต้องสร้ างกลไกให้ผู้บริห ารมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ละเลยหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักการที่ยอมรับเป็นสากลโดยมีการนาไปกาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
แนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL ด้วย
กลไกของกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันเปิดช่องให้บริษัทสามารถฟ้องเรียกร้องให้
กรรมการต้องรับผิดต่อบริษัทจากการละเลยหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวัง ซึ่งหากบริษัทเข้าสู่
กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมใช้สิทธิของบริษัทลูกหนี้ในการฟ้อง
เรียกค่าเสียหายจากกรรมการได้ อย่างไรก็ดี ปัญหาการใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้เป็นเรื่องภายใน
ขององค์กรธุรกิจและเป็น การยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึง ความบกพร่องต่อหน้าที่ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารเช่นว่านั้น กลไกความรับผิดของกรรมการจึงควรกาหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการหรือ
ผู้บ ริหารนั้นเองที่จะต้องพิสูจน์ถึงการใช้ความระมัดระวังอย่างเพี ยงพอของตน นอกจากนี้ บริษัท
หลายแห่งมีบุคคลผู้มีอานาจตัดสินใจหรือควบคุมการจัดการของบริษัทอยู่เบื้องหลังตัวบุคคลที่เป็น
กรรมการ โดยที่ ก รรมการอาจจะมิ ได้ มี อานาจในการบริห ารจั ดการหรือ การตั ด สิ น ใจที่ แท้ จ ริง
สมควรที่จะให้บุคคลดังกล่าวต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่ง
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กฎหมายในเรื่องหุ้นส่วนบริษัทนั้นไม่เพียงพอที่จะเรียกร้องให้บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบในความ
เสี ย หายดั งกล่ าว คณะผู้ วิจั ย จึ งเห็ นว่าควรจะต้องสร้างกลไกพิ เศษในกฎหมายล้ ม ละลาย เพื่ อ
ประโยชน์ในการผลักภาระการพิสูจน์และสามารถเรียกร้องจากบุคคลผู้ควรต้องรับผิดชอบที่แท้จริง
ซึ่งอาจจะมิใช่กรรมการของบริษัทให้ชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวเข้าสู่กองทรัพย์สินของบริษัท
รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 18 ของรายงานวิจัย
2.3.4 การเพิ่มเติมกระบวนการล้มละลายข้ามชาติ
กฎหมายล้มละลายจัดได้ว่าเป็นกฎหมายพาณิชย์รูปแบบหนึ่งที่ผสมผสานรูปแบบ
ของกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่จะสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวของการบังคับใช้กฎหมายให้มีลักษณะที่เป็นสากลบนพื้นฐานหลักการอย่างเดียวกัน และ
แต่ละประเทศจะต้องสร้างกลไกที่ยอมรับกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่งเพื่อ
ลดข้อจากัดในเรื่องเขตอานาจศาลตลอดจนลดความล่าช้าจากกระบวนพิจารณาคดีที่ซ้าซ้อนกัน จึง
มีการจัดทาแนวทางการร่างกฎหมายในเรื่องกระบวนการล้มละลายข้ามชาติของ UNCITRAL ที่เป็น
ต้นแบบให้ประเทศต่างๆนาไปใช้เป็นแนวทางร่างกฎหมายภายในของตน
ประเทศไทยได้มีแนวความคิดที่จะพัฒ นากฎหมายในเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้ว
แต่การพัฒ นายั งไม่อาจด าเนิ น ไปได้อย่างเป็น รูป ธรรมเพราะยังคงยึดติดกับ อานาจอธิป ไตยของ
ประเทศและความไม่แน่ใจในกระบวนการทางกฎหมาย ประกอบกับความไม่มั่นใจในศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งไม่คุ้มกับประโยชน์ที่อาจต้องเสียไปจากการยอมรับ
กระบวนการนี้
คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการล้มละลายข้ามชาติตามแนวทางการ
ร่ างกฎหมายของ UNCITRAL ตลอดจนแนวทางที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ประเทศอั งกฤษ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา นาแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL ในเรื่องนี้ไปพัฒนาเป็นกฎหมายภายใน
ของตน และเห็น ว่าการน ากระบวนการล้มละลายข้ามชาติมาบัญ ญัติไว้เป็นกฎหมายภายในของ
ประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องจาเป็น เพราะถือเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยยกระดับกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
แต่จาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบจากการยอมรับกระบวนการล้มละลายใน
ต่างประเทศ และสร้างข้อสงวนที่มีเหตุผลเพื่อสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสั งคมพื้นฐานของ
ประเทศไทยและปกป้องประโยชน์ของประเทศอย่างเหมาะสม โดยต้องสร้างจุดสมดุลมิให้ ทาลาย
หลักการพื้นฐานของกระบวนการดังกล่าว เพราะมิฉะนั้นแล้วการสร้างกระบวนการนี้ย่อมไม่อาจช่วย
ยกระดับ มาตรฐานกฎหมายล้ มละลายของประเทศไทยได้ คณะผู้ วิจัยได้นาเอาแนวทางการร่าง
กฎหมายของ UNCITRAL มาเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์แ ละนาเสนอร่างกฎหมายที่เหมาะสมกับ
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สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รายละเอียดของการศึกษาในประเด็นนี้โปรดดูบทที่ 19
ของรายงานวิจัย

3. ร่างพระราชบัญ ญั ติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483
พ.ศ. ...
จากสภาพปั ญ หาและข้อเสนอแนะข้างต้น คณะผู้วิจัย จึงได้นามาวิเคราะห์ และประมวล
แนวความคิ ด ตลอดจนสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใช้ ก ฎหมายและมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเห็นและทัศนคดีจาก
มุมมองที่รอบด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ รายละเอียดของคาถามและบทสัมภาษณ์ได้รวม
ไว้อยู่ในภาคผนวกที่ 2 คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงมาตรฐานสากลในกฎหมายล้มละลายแต่ละเรื่อง
รูปแบบที่เป็นไปได้และที่มีการนาไปบัญญัติไว้เป็นกฎหมายภายในของประเทศที่ได้รับการยอมรับถึง
มาตรฐานที่เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาข้อดีข้อเสียของการปรับปรุ งกฎหมายในเรื่องนั้นๆ และ
ข้อคิดเห็ น ของผู้ ทรงคุณ วุฒิ จนนาไปสู่ ข้อเสนอปรับ ปรุงกฎหมายล้ มละลายที่ เป็น รูปธรรมและ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคณะผู้วิจัยได้นาเสนอร่างพระราชบัญญัติ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พ.ศ.2483 พ.ศ. .... โดยแยกพิ จ ารณาเป็ น รายเรื่ อ ง
ดังปรากฏรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามภาคผนวกที่ 3

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการวิจัยเรื่อง

โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

เสนอต่อ

กรมบังคับคดี

โดย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร และคณะผู้วิจัย)
มกราคม ๒๕๕๙

สารบัญ
ส่วนที่ 1 การปรับปรุงกฎหมายในส่วนกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย
ส่วนที่ 2 การปรับปรุงกฎหมายในส่วนกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ส่วนที่ 3 การเสริมสร้างกลไกใหม่เพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483

หน้า
2
3
4

บทสรุปผู้บริหาร
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงมาตรฐานของกฎหมายล้มละลายอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย
ยึดแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL และหลักเกณฑ์ของธนาคารโลกเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในกระบวนการล้มละลายและระบบสิทธิของเจ้าหนี้เป็นกรอบในการพิจารณา และได้
ศึกษาถึงกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับ
การยอมรั บว่าเป็ น ประเทศที่มี กระบวนการบังคับคดีล้ มละลายที่ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของ
กฎหมาย มาใช้เป็นต้นแบบเพื่อพิจารณาถึงกระบวนการอันเหมาะสมดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 ยั ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ห ลายเรื่ อ งที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน ซึ่งควรได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ปัญหาสาคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 อยู่ที่ความล่าช้าและขาด
ความชัดเจนของกระบวนการ อีกทั้งไม่อาจให้การคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ได้อย่างเป็นธรรมและ
สมบู รณ์ อันส่ งผลกระทบต่อโอกาสในการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้และกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาบางเรื่องที่เป็นลักษณะพิเศษของพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 คือ การกาหนดสถานะบุคคลล้มละลายในทุกกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถ
จัดการประนอมหนี้ได้สาเร็จภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยไม่คานึงว่าลูกหนี้นั้น
จะเป็นผู้สุจริตในการประกอบกิจกรรมหรือเข้าทานิติกรรมต่างๆหรือไม่ และไม่คานึงว่าลูกหนี้นั้นจะ
ได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเพียงใด คาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ส่งผลให้ลูกหนี้นั้นไม่สามารถประกอบกิจกรรมใดทางธุรกิจได้อีกต่อไป และอาจส่งผลต่อสถานะบาง
ประการของลูกหนี้นั้น ทาให้โอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือหาทางชาระหนี้ให้ได้นั้นเป็นไปได้
ยากยิ่งขึ้น กลับกลายเป็นการบีบบังคับให้ลูกหนี้จาต้องยอมตามสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกร้องมากกว่าจะมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขจัดการหนี้สินของตนเองในกระบวนการประนอมหนี้ จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
กฎหมายล้มละลายขาดจุดสมดุลระหว่างประโยชน์ของเจ้าหนี้และประโยชน์ของลูกหนี้อีกด้วย
ข้อพิจ ารณาจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะต้องตระหนักถึงความสาคัญของ
มาตรฐานกฎหมายล้มละลายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีกลไกช่วยสร้างจุ ดสมดุลระหว่าง
ประโยชน์ ของเจ้ าหนี้ ลู กหนี้ และผู้ เกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง
ช่วยหาทางป้องกันผลกระทบจากความล้มเหลวของธุรกิจหนึ่งมิให้กระทบเป็นลูกโซ่แพร่กระจายไป
ยังธุรกิจอื่นได้ทันท่วงที และนามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าการลงทุน ตลอดจนช่วยผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคณะผู้วิจัยได้ดาเนิน การศึกษาตลอดจน
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สัมภาษณ์บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีล้มละลายแล้ว ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจากพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยแยกพิจารณาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การ
ปรับปรุ งกฎหมายในส่วนกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย การปรับปรุงกฎหมายในส่ว น
กระบวนการฟื้น ฟูกิจ การ และการเสริมสร้างกลไกใหม่เ พิ่มเติ มไว้ ในพระราชบัญญั ติล้ มละลาย
พ.ศ.2483
ส่วนที่ 1 การปรับปรุงกฎหมายในส่วนกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย
คณะผู้วิจัยได้เสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย โดยมุ่งหมายให้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพย์สิ นของลูกหนี้ อย่างแท้จริง เพื่อจะนาทรัพย์สิ นนั้นมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โ ดย
รวดเร็ว โดยยังคงสร้างจุดสมดุลในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็เพิ่ม
โอกาสให้ลูกหนี้นั้ นสามารถเข้าสู่ กระบวนการได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกับที่ หลายประเทศได้ส ร้าง
ช่องทางอย่างเดียวกัน แต่ยังคงต้องคานึงถึงความสุจริตของลูกหนี้ในการเข้าสู่กระบวนการด้วย
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างกลไกให้เอกชนเข้ามามีบทบาท
ในงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อลดขั้นตอนความล่าช้าของระบบราชการและการขาดแคลน
อัตรากาลังซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการล้มละลาย โดยยังคานึงถึงการควบคุมการทา
หน้าที่ของเอกชนดังกล่าวและสงวนอานาจการใช้ดุลพินิจให้ยังคงเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เช่นเดิม
ในส่ ว นของการคุ้ ม ครองเจ้ า หนี้ นั้ น จากการศึ ก ษาพบว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 ไม่ได้คานึงถึงสิทธิของเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิอย่างเหมาะสม คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้มี
การเพิ่มเติมบุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจบังคับได้ทานองเดียวกับหรือดีกว่าผู้รับจานอง
ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองอย่างเจ้าหนี้มีประกัน นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้พิจารณา
ถึงเงื่อนไขของการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งทา
ให้โอกาสที่เจ้าหนี้จะได้ทราบถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้นเป็นไปได้ยากส่งผลให้ไม่อาจขอรับชาระหนี้ได้
ทันภายในกาหนด อีกทั้งยังขาดกลไกการคุ้มครองเจ้าหนี้ ผู้สุจริตอีกด้วย จึงเสนอแนวทางปรับปรุง
กลไกของกฎหมายในเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
สุ ดท้ ายในส่ ว นของการคุ้ มครองบุคคลภายนอกผู้ สุ จริ ต ตามพระราชบัญ ญัติล้ มละลาย
พุทธศักราช 2483 ได้สร้างกลไกการเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้ หรือนิติกรรมที่เป็นการ
ให้เปรียบเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้คานึงถึงบุคคลภายนอกผู้สุจริตและอาจได้รับผลกระทบ
จากการเข้าทานิติกรรมนั้นโดยสุจริตอย่างแท้จริง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมาย
ในส่วนนี้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ วิธีการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมในปัจจุบันทาให้โอกาสที่บุคคลภายนอกจะทราบถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์นั้นย่อมเป็นไปได้ยาก
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แต่เมื่อศาลมีคาสั่ งพิทักษ์ทรั พย์แล้ วทาให้ลู กหนี้ไม่มีอานาจเข้าทานิติกรรมใดๆได้อีกต่อไป และ
ศาลตีความว่านิติกรรมที่ลูกหนี้เข้าทาภายหลังจากศาลมีคาสั่งให้ถือว่าตกเป็นโมฆะ โดยไม่ได้คานึงถึง
บุ คคลภายนอกที่ เข้ าทานิ ติ กรรมนั้น ว่า ได้ก ระทาโดยสุ จริ ตหรือไม่ โดยเฉพาะบุคคลภายนอกที่
ทาการค้าปกติกับลูกหนี้นั้น และเข้าทานิติกรรมในลักษณะที่เป็นทางการค้าปกติ ทาให้กฎหมาย
ล้ ม ละลายไม่ อ าจบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งสร้ า งจุ ด สมดุ ล ระหว่า งสิ ท ธิ ข องบุ ค คลผู้ เกี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการล้มละลายได้อย่างเหมาะสม คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของกฎหมาย โดยเพิ่มช่องทางการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้โอกาสบุคคลภายนอกมี
โอกาสได้รับทราบคาสั่งอย่างแท้จริง และสร้างจุดสมดุลที่จะคุ้มครองบุค คลภายนอกผู้สุจริตและ
เสียค่าตอบแทนก่อนจะมีการประกาศคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลงในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ 2 การปรับปรุงกฎหมายในส่วนกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
แม้กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเป็นเรื่องใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์
และล้มละลายตามปกติ แต่ก็ยังมี ข้อติดขัดบางประการซึ่งทาให้กฎหมายล้มละลายของประเทศไทย
ในส่วนนี้ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้ โดยเฉพาะเงื่อนไขของบุคคลผู้มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการที่จากัดเฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือนิติบุคคลที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ซึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีหนี้ที่กาหนดจานวนได้แน่นอนเกินกว่า 10 ล้านบาท ทาให้ผู้ประกอบการ
หลายรายที่มิได้อยู่ในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีหนี้สินน้อยกว่าจานวนที่กาหนด และมีโอกาสที่จะแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของตนได้มากกว่า กลับไม่อาจเข้าสู่กระบวนการได้ อีกทั้งความหมายของหนี้สินล้นพ้นตั ว
ถูกพิจารณาจากเงื่อนไขของการมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ทาให้นิติบุคคลบางรายที่ขาดสภาพคล่อง
ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้อย่างทันท่วงที แนวทางการพิจารณา
เช่ น นี้ แ ตกต่ า งจากหลั ก การพื้ น ฐานที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ น านาประเทศให้ ก ารยอมรั บ ว่ า ควรจะค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้เป็นสาคัญ คณะผู้วิจัยได้เสนอให้แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องนี้
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อยสามารถเข้ าสู่ ก ระบวนการได้ด้ว ยช่ องทางพิเศษ และ
ปรับปรุงเงื่อนไขของความมีหนี้สินล้นพ้นตัวให้มุ่งหมายที่ความไม่สามารถชาระหนี้ได้เป็นสาคัญ
ผลการวิจัยยังพบว่า กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 มีความซับซ้อนมากจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้กระบวนการนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ของลู กหนี้ นอกจากนี้ การฟื้น ฟู กิจการของลู กหนี้ ห ลายกรณีเกิ ดจากการเจรจากับกลุ่ มเจ้าหนี้
ข้างมากก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งอาจมีการจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการก่อนเข้าสู่กระบวนการไว้แล้ว
และเจ้ า หนี้ ดั ง กล่ า วก็ พ ร้ อ มที่ จ ะลงมติ ส นั บ สนุ น แผนฟื้ น ฟู กิ จ การเช่ น ว่ า นั้ น ซึ่ ง ท าให้ ส ามารถ
ลดขั้นตอนของกฎหมายในเรื่องการฟื้นฟูกิจการบางส่วนลงได้ และทาให้การฟื้นฟูกิจการนั้นเป็นไป
โดยรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่กระบวนการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ยังไม่เปิด
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ช่องให้ใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดเช่นนี้ได้ คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้เพิ่มเติมกลไกในส่วนนี้ไว้
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ในส่วนของการคุ้มครองเจ้าหนี้นอกจากไม่ มีการรับรองสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิพิเศษ
บางประเภทที่มีสิ ทธิดี กว่าการจ านองให้ มี สิ ทธิอย่างเจ้าหนี้มีประกันแล้ ว สิ ทธิของเจ้าหนี้ผู้ ทรง
บุริมสิทธิบางอย่างที่มีสิทธิในการได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญซึ่งได้รับการคุ้มครองในส่วนของ
กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลายอย่างเจ้าหนี้ภาษีอากรและเจ้าหนี้ในมูลหนี้จ้างแรงงานกลับ
ไม่ได้รับการคุ้มครองเลย และในส่วนของการคุ้มครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ ก็พบว่าสิทธิ
ของผู้ค้าประกันของลูกหนี้ที่ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไม่อาจเข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้ที่ตนได้ชาระหนี้ไปได้
หากการชาระหนี้ของผู้ค้าประกันนั้นได้ล่วงพ้นระยะเวลาในการยื่นขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
แล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ ค้ าประกั น คณะผู้ วิ จัย ได้ เ สนอแนะแนวทางปรั บ ปรุ ง
กฎหมายในเรื่องนี้ให้เป็นไปในทานองเดียวกับกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนก็มีอานาจค่อนข้างกว้างโดยปราศจากกลไกในการ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผน ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลประโยชน์ขัดกันและ
โอกาสที่ผู้ทาแผนจะกระทาในฐานะลูกหนี้เพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหายจากตนเองนั้นจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้
มาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เพียงพอที่จะควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนอีกทั้งยังขาดความ
ชัดเจนอีกด้วย คณะผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการตั้งองค์กรวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพขึ้นเป็น
การเฉพาะเพื่อให้กากับดูแลการทาหน้าที่ของผู้ทาแผน และเสนอให้กาหนดมาตรการทางกฎหมายที่
ชั ด เจนในเรื่ อ งการควบคุ ม ระบบสรรหาผู้ ท าแผน การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ท าแผน การเรี ย ก
ค่าตอบแทน และความรับผิดของผู้ทาแผน
ส่วนที่ 3 การเสริมสร้างกลไกใหม่เพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
จากการศึ ก ษาต้ น แบบของกฎหมายล้ ม ละลายที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ
มาตรฐานสากล นอกเหนือจากแนวทางของกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลายกับกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ ยังพบว่ามีมาตรการทางกฎหมายล้มละลายอย่างอื่นที่ช่วยเสริมสร้างให้ การแก้ไขปัญหา
หนี้สิน การเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์หรือการฟื้นฟูกิจการนั้นประสบความสาเร็ จได้อย่างแท้จริง
ซึ่งยังไม่มีอยู่ในกฎหมายของประเทศไทย และบางเรื่องเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่จนเกินไปสาหรับ
ประเทศไทย จึงยังขาดการพิจารณามิติความเชื่อมโยงเข้ากับกฎหมายล้มละลาย จนอาจก่อให้เกิด
ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและสร้างอุปสรรคมากกว่าจะสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ในเรื่องของกฎหมายใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทาง
ธุรกิจซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ มีการนาเสนอ
หลักประกันลอยที่เป็น กิจการ โดยกาหนดเงื่อนไขของการบังคับหลักประกันประเภทดังกล่าวไว้
เป็นการเฉพาะ แต่ขาดการเชื่อมโยงเข้าสู่กลไกของกฎหมายล้มละลาย ซึ่งหากมีการตรากฎหมาย
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ดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้และการตีความกฎหมายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วย
เหตุผลของความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการบังคับหลักประกันในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันนั้นถูกศาล
มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเป็นกิจการในกระบวนการล้มละลาย
และกลไกในการบังคับหลักประกันที่ควรนามาใช้ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์
ซึ่งความไม่ชั ดเจนดังกล่ าวส่ ง ผลกระทบต่ อสิ ทธิ ของเจ้ าหนี้ และยั งทาให้ เกิด การยั กย้ายถ่ายเท
ทรั พย์ สิ น ของลู กหนี้ ที่ ถูก ศาลสั่ งพิ ทัก ษ์ท รัพ ย์ไ ด้อี กด้ ว ย คณะผู้ วิ จัย จึง เสนอแนะแนวทางบั งคั บ
หลักประกันประเภทกิจการในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันดังกล่าวนั้นถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้ถือว่าคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงื่ อนไขของการบังคับหลักประกันดังกล่าวโดย
อัตโนมัติ และกระบวนการบังคับหลักประกันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายล้มละลาย โดยเจ้าหนี้มี
ประกันประเภทกิจการจะต้องขอรับชาระหนี้หรือขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เท่านั้น จะนิ่งเฉยไม่ขอรับ
ชาระหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกันประเภทอื่นไม่ได้
มาตรฐานของกฎหมายล้มละลายในระดับสากลได้ยอมรับกลไกที่จะให้เกิดการจัดการหนี้
โดยสมัครใจโดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยกระบวนการดังกล่าวโดยให้มีผลผูกพันไปถึงเจ้าหนี้ส่วน
น้อยที่อาจไม่เห็นชอบด้วย อันเป็นข้อยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา
เช่น เดีย วกับ แผนฟื้น ฟูกิจ การในกระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นเอง ซึ่งกฎหมายต่างประเทศทั้งใน
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างก็มีกลไกในทานองเดียวกันนี้ที่เปิด
โอกาสให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้ได้โดยไม่จาเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรื อ
การฟื้นฟูกิจการ คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้สร้างกระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจสาหรับลูกหนี้บุคคล
ธรรมดาที่มีร ายได้ประจ า ส่ ว นลู กหนี้ที่เป็นผู้ ประกอบการนั้นมีแนวทางในเรื่องการฟื้นฟูกิจการ
ที่เสนอปรับปรุงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาทางการเงินที่ได้ผลทานองเดียวกันแล้ว
มาตรการสาคัญประการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพคือการที่
ลูกหนี้หยุดภาวะความเสี่ยงที่จะก่อหนี้สินเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เริ่มเกิดปัญหาทางการเงิน เพื่อเป็น
การลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด ผู้บริหารของบริษัทลูกหนี้จึงต้องบริหารจัดการ
งานของบริษัทด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เริ่มเข้าสู่ภาวะเช่นนั้น ซึ่งต้องคานึงถึง
ประโยชน์ของเจ้าหนี้และบุคคลภายนอกเป็นสาคัญมากกว่าประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือบริษัทลูกหนี้
นั้นเอง จึงต้องสร้างกลไกให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการละเลย
หน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักการที่ยอมรับเป็นสากลโดยมีการนาไปกาหนดไว้เป็นส่ วนหนึ่งในแนว
ทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL ด้วย ทั้งนี้กฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะ
เรี ย กร้ องให้ ผู้ มีห น้ าที่ บ ริ ห ารจั ด การต้ องรับ ผิ ดชอบในความเสี ย หายจากการบริห ารงานโดยไม่
ระมั ด ระวั ง คณะผู้ วิ จั ย จึ ง เสนอแนะแนวทางที่ จ ะสร้ า งกลไกพิ เ ศษในกฎหมายล้ ม ละลาย เพื่ อ
ประโยชน์ในการผลักภาระการพิสูจน์และสามารถเรียกร้องจากบุคคลผู้ควรต้องรับผิดชอบที่แท้จริง
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ซึ่งอาจจะมิใช่กรรมการของบริษัทให้ชดใช้คืนความเสียหายที่เกิดจากการขาดความระมัดระวังในการ
บริหารจัดการกิจการในช่วงเวลาที่บริษัทเกิดปัญหาทางการเงินไว้
สุ ดท้ ายเป็ น เรื่ องของกระบวนการล้ มละลายข้า มชาติ สื บเนื่ องจากกฎหมายล้ มละลาย
จั ด ได้ ว่ า เป็ น กฎหมายพาณิ ช ย์ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ผ สมผสานรู ป แบบของกฎหมายสารบั ญ ญั ติ แ ละ
วิธีสบัญญัติเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของการบังคับใช้
กฎหมายให้มีลักษณะที่เป็นสากลบนพื้นฐานหลักการอย่างเดียวกัน และแต่ละประเทศจะต้องสร้าง
กลไกที่ยอมรับกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่งเพื่อลดข้อจากัดในเรื่องเขต
อานาจศาลตลอดจนลดความล่าช้าจากกระบวนพิจารณาคดีที่ซ้าซ้อนกัน คณะผู้วิจัยเห็นว่าการนา
กระบวนการล้มละลายข้ามชาติมาบัญญัติไว้เป็นกฎหมายภายในของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องจาเป็น
เพราะถือเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยยกระดับกระบวนการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล แต่จาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบจากการยอมรับกระบวนการล้มละลายในต่างประเทศ และสร้างข้อสงวนที่มี
เหตุผลโดยมิให้ทาลายหลักการพื้นฐานของกระบวนการดังกล่าว คณะผู้วิจัย จึงได้นาเอาแนวทางการ
ร่างกฎหมายของ UNCITRAL มาเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์และนาเสนอร่างกฎหมายที่เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
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Fletcher. Ian F. “The Insolvency Act 1976”. The Modern Law Review. Vol. 40. No. 2
(Mar.. 1977).
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วิทยำนิพนธ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
กฤษฎา ทุ่งโชคชัย. “หลักการเสมือนเจ้าของ”. วิทยานิพนธ์นิติศาตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2539.
กิตติกร เนียมสอน. “ปัญหาเกี่ยวกับฐานความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 : ศึกษากรณีลูกหนี้ทานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างศาลมีคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2556.
เกศินี วิวัฒน์วงศ์เจริญ. “บทบาทและสถานะของเจ้าหนี้ในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2552.
คทายุทธ์ ป้อทองคา. “ปัญหานิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้นภายหลังศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2554.
จีรภัทร์ การประเสริฐกิจ. “กระบวนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายของ
ไทย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2545.
ธารงลักษณ์ สังข์ทอง. “ปัญหาสิทธิการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิทางทะเลในคดี
ล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. 2542.
ธเนศ ไชยหมาน. “การขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2540
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นพรัตน์ เนียมคล้าย. “เจ้าหนี้บุริมสิทธิในกฎหมายล้มละลาย(Preferential Creditors in
Bankruptcy Law)”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2554.
นันทวุธ อุตสาหตัน. “บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลาย”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2552.
ปิยะภัฏ บุญเส็ง. “ปัญหาของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามกฎหมายล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2555.
พัชรี ปรารถนา. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ที่ตายตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2556.
ภัณฑิลา กิติโยดม. “การเพิกถอนการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2546.
มนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร. “กฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ: ศึกษา
กรณีการยอมรับถึงผลของคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลต่างประเทศ”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.
รชต จาปาทอง. “ปัญหาหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ....”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2555.
ลิขิต เทิดชนะกุล. “การล้มละลายข้ามชาติ: การสารวจบทกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและ
แนวโน้มการพัฒนากฎหมาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2543.
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วุฒิพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการที่บริหารบริษัทกรณีบริษัท
ล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. 2549.
ศิริพร กิจวานิชขจร. “การคุ้มครองลูกจ้างในคดีล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2555.
สมเดช เอี่ยมวิเชียรเจริญ. “กฎหมายฟื้นฟูกิจการ: ศึกษากรณีลูกหนี้เป็นสถาบันการเงิน”.
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2542.
สุกัญญา ประดิษฐ์วิทยา. “ข้อจากัดในการดารงตาแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย
: ศึกษาเฉพาะกรณีประกอบอาชีพข้าราชการ”. วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2549.
สุกัลยา ตรีไพชยนต์ศักดิ์. “ปัญหาการบังคับใช้มาตรการพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2541.
สุภาวดี วัฒนานนท์. “บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาและการมี
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2551.
หทัยชนก เชื้อนิล. “การคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา :
กรณีผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2555.
อัคคพล ไทยจรรยา. “หลักกฎหมายของการหักกลบลบหนี้: ศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกฎหมาย
ล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2549.
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อัจฉรา ประจันนวล. “ปัญหาความล่าช้าในการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2540.

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เกวดี ศรีมา. “ศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของลูกหนี้ในคดีล้มละลายข้ามชาติ”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553.
เกียรติศักดิ์ ภมรไมตรี. “มาตรการในการช่วยเหลือไม่ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องล้มละลาย”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.
จุลธิดา จงกลนี. “การฟื้นฟูกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: ศึกษาผลกระทบต่อผู้ซื้อและ
แนวทางแก้ไข”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2548.
ฉัทชนัน ศิริเจริญ. “หนี้ที่ไม่ต้องขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ: ศึกษากรณีหนี้ที่ผู้ทาแผนก่อขึ้น
หรือกาหนดไว้ในแผน”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์–
มหาวิทยาลัย. 2548.
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย. “มาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ที่มีกิจการขนาดเล็กภายใต้กฎหมายล้มละลาย”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542.
ชูชาติ ศิรินิล. “ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2528.
ดารณี แสงนิล. “ความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483: ศึกษา
เฉพาะกรณีผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547.
ถนอมนวล เชื้อบุญชัย. “การฟื้นฟูองค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงิน”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531.
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นพปฎล เมืองรักษ์. “ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย (ศึกษาเฉพาะข้อสันนิษฐานของกฎหมายใน
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483)”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531.
นราธิป บุญญพนิช. “การบังคับใช้มาตรการทางอาญาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย : ศึกษากรณีลูกหนี้
ที่ต้องรับผิดทางอาญา”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2555.
นีรนุช อันทวงษา. “บุริมสิทธิในหนี้เพื่อการฟื้นฟูกิจการ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.
ปกรณ์ คุณสาระ. “อานาจหน้าที่และความรับผิดของผู้แทนแผนฟื้นฟูกิจการ”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.
พงศ์เทพ หาญนาคะเจริญ. “การล้มละลายโดยสมัครใจของบุคคลธรรมดา”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.
พจน์ คมน์อนันต์. “เหตุอื่นที่ไม่สมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.
ภาสวรรณ ณ นคร. “การปฏิบัติต่อสัญญาในคดีล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
วราภรณ์ อาษาพร. “แนวความคิดทางกฎหมายในการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้: ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที…่ ) พ.ศ. ….”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539.
วราลี เจริญเลิศวิลาศ. การตั้งเอกชนเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลายไทย.
วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2546.
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วรินทรา ชาครพิพัฒน์. “วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ศึกษา
เฉพาะกรณีการนากิจการมาเป็นหลักประกัน”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.
ศศิวิมล กังวานไกล. “การดาเนินการต่อสัญญาทางการเงิน (Financial Contracts) ในกระบวนการ
ล้มละลาย” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2554.
ศศิอนงค์ จงกลนี. “การพักบังคับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.
สมศักดิ์ ประถมสีเมฆ. “ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการฟื้นฟูกิจการ หลักฐานเชิงประจักษ์จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรินยา ลิ่มวณิชสิทธุ.์ “การปลดจากล้มละลายของบุคคลธรรมดา”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.
สิรินธรา สุทธิถวิล. “การเพิกถอนการฉ้อฉลในคดีล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.
สุภา ศิรเจนกรุง. “มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนกรณีบริษัทหลักทรัพย์ล้มละลาย”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541.
หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ. “สิทธิของเจ้าหนี้มีประกันในการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.
อรุโณทัย เต็มธนานันท์. “บทบาทของศาลในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.
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อารัทธ์ สิงห์ชูวงศ์. “มาตรการทางกฎหมายล้มละลายต่อกลุ่มบริษัท”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.
อุรุสา รัตนสมบัติ. “การบอกปัดสัญญาที่มีภาระในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542.
เอกลักษณ์ เหลืองอาพล. “การใช้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2551.

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กฤษฎา เอี่ยมบุตรลบ. “สภาพบังคับของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแล้ว”.
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2547.
ชานาญ ตัณฑวชิระพันธ์. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของที่ประชุม
เจ้าหนี้”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2546.
ณกรณ์ กุลพิโมกข์. “มาตรการฟื้นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจา”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2544.
ธวัช ชุนเคลือบทอง. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพ้นจากการล้มละลายของบุคคลธรรมดา”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2544.
ธีรวุฒิ ประกายสันติสุข. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการ
สอบสวนการกระทาความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2552.
นราไกร ชัยวิชิต. “ปัญหาความล่าช้าในการดาเนินการยึดและการจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2544.
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นวชาติ ยมะสมิต. “การเพิกถอนการกระทาหรือนิติกรรมที่กระทาไปแล้ว ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย
2483”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2541.
นุชนาถ กิตติสิงห์กุล. “บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีฟื้นฟูกิจการ”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2546.
พรทิพย์ กฤษณาสีนวล. “สิทธิของเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่กับลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลายไทย”. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร
: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2549.
พรรณพิศ คงลาภ. “การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายล้มละลาย”.
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2541.
ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล. “หลักประกันทางธุรกิจและปัญหาการบังคับคดีทรัพย์สินหลักประกัน”.
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2547.
สังคม ฮอหรินทร์. “ปัญหาข้อกฎหมายในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและมาตรการลงโทษ
ผู้บริหารกรณีนิติบุคคลล้มละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2541.
สารสิน ชานาญกิจ. “สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้าประกันของลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2552.
สุดเขต อยู่เจริญ. “วิธีการคุ้มครองชั่วคราวในคดีล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2543.
อภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค “ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2545.
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อาพาภรณ์ อ่อนอ้น. “อานาจสวบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้”.วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2553.

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต
กิตติวัฒน์ จิตวิริยาวัฒน์. “ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิหักกลบลบหนี้ในคดีล้มละลายและ
ฟื้นฟูกิจการ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
2555.
คุณนิธิ จึงสมาน. “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนในคดีฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้”. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต. 2554.
จักรพงษ์ อยู่เย็น. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจากัดสิทธิบุคคลล้มละลายในการรับราชการ :
ศึกษากรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 2556.
ฉลองบูรณ์ เพ็งลา. “การบังคับหลักประกันทางธุรกิจที่เป็นกิจการในคดีล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 2555.
ปวรรษ กมลเสรีรัตน์. “มาตรการในการขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันในคดีล้มละลาย”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 2555.
ปวรรษ กมลเสรีรัตน์. “มาตรการในการขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันในคดีล้มละลาย”.
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2554
ปัทมา วุฒิประชารัฐ. “มาตรการทางกฎหมายในการขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศึกษากรณี
ลูกหนี้ร้องขอโดยสมัครใจ”. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ . 2551.
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พีรพร เรืองรองปัญญา. “ปัญหาการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการตามร่างพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .. : ศึกษาเฉพาะกรณีกิจการค้าเป็นหลักประกันล้มละลาย”
. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 2549.
มินตรา บัวทอง. “มาตรการทางกฎหมายในการยกเว้นทรัพย์สินในคดีล้มละลายของลูกหนี้
บุคคลธรรมดา”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต. 2555.
วชิราพร จารุวัฒนกุล. “ปัญหาเกี่ยวกับการขอรับชาระหนี้และการบังคับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ
ยึดหน่วงในคดีล้มละลาย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต. 2555.
วิศรุต สิทธิสุข. “บทบาทของศาลในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2542.
สุธิรา ศรีละจักร์. “ปัญหาการล้มละลายของบุคคลธรรมดาซึ่งมิใช่ประกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 2556.
อมรรัตน์ วงษ์ประสิทธิ์. “ปัญหาในการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปลดจากล้มละลายโดยผลของ
กฎหมาย” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
2554.

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
ภูริยา ภู่พัฒนากูล. “การขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย”.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2554.

สำรนิพนธ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
พรทิพย์ กฤษณาสีนวล. “สิทธิของเจ้าหน้าที่ให้สินเชื่อใหม่กับลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลายไทย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2549.
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มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กษมา ทองอนันต์. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคาขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของลูกหนี้
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2556.
กฤษฎา เอี่ยมบุตรลบ. “สภาพบังคับของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแล้ว”. สาร
นิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2547.
กิ่งดาว เพียชัย. “ปัญหาทางกฎหมายล้มละลายเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกหนี้นิติบุคคลประเภท
ห้างหุ้นส่วนจากัด”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. 2551.
กิจจา ท้าวสกุล. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดา”.
สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2550.
กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว. “ปัญหาการปลดจากล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2556.
กาพล หงิมดี. “ปัญหาทางกฎหมายจากการกระทาของลูกหนี้ที่มีผลกระทบต่อกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. 2552.
คนฑามาศ วิมุกตะนันทน์. “ปัญหาของสภาวะการพักชาระหนี้ ในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2555.
จณนันท์ สงบัว. “ปัญหาการขอรับชาระหนี้ ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหนี้ภายในประเทศและ
เจ้าหนี้ต่างประเทศในคดีล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2555.
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ชาคริต แก้วเพชร. “สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรในการฟื้นฟูกิจการ”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2552.
ชุติพันธุ์ มาศดิตถ์. “ปัญหากฎหมายในความรับผิดส่วนตัวของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการบริษัทก่อนล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2556.
ชานาญ ตัณฑวชิระพันธ์. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของที่ประชุม
เจ้าหนี้. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. 2546.
ญาณิน นาคธรณินทร์. “ปัญหาทางกฎหมายในการขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย”. สารนิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2550.
ณัฐธิดา ประณุทนรพาล. “ปัญหาการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2548.
ดวงฤกษ์ เสนานิกรม. “ปัญหาการขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ต่างประเทศตามกฎหมายล้มละลาย”.
สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2547.
ดิเรก จันทรธิมา. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย”. สารนิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2548.
ทวีศักดิ์ สุวัชรชัยติวงศ์. “อุปสรรคการฟื้นฟูกิจการในกฎหมายล้มละลายต่อลูกหนี้กิจการขนาดเล็ก”.
สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2546.

เทิดศักดิ์ดา เนินยุทธ. “ปัญหาทางกฎหมายในการปลดลูกหนี้จากล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2555.
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ธนชพร ฤทธิกาญจน์. “ปัญหาของกฎหมายล้มละลาย ศึกษาเฉพาะกรณีการเริ่มต้นล้มละลาย”.
สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2555.
ธนา ศรีสุนาครัว. “ปัญหาข้อกฎหมายของการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2556.
ธวัลรัตน์ ชินณะราศี. “ปัญหาการคัดค้านการยึดทรัพย์และการจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2551.
นวพล กฤตินัดดากุล. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ในคดีล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. 2554.
นันทวัช พัฒนภักดี. “การบังคับใช้กฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้”.
สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2546.
นุชนาถ กิตติสิงห์สกุล. บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีฟื้นฟูกิจการ. สารนิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2456.
นาชัย กิติพัฒน์มนตรี. “การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483:
ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ต่อลูกหนี้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดา”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2546.
บุศราภรณ์ เม่นขา. “ปัญหาเกี่ยวกับการปลดล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดา”. สารนิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2554.
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ประธาน เปี่ยมปิ่นวงศ์. “ปัญหาทางกฎหมายของการเป็นบุคคลล้มละลาย : ศึกษากรณีการพ้นจาก
ตาแหน่งของข้าราชการ”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. 2551.
ประสิทธิ์ แสวงทรัพย์. “ปัญหาการปลดจากล้มละลายของบุคคลธรรมดา”. สารนิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2556.
พรทิพย์ ทวีมหาเกียรติ. “ปัญหาการปลดบุคคลธรรมดาจากการล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2555.
พรพิมล วิชัยดิษฐ์. “ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องบุคคลธรรมดาที่มิได้ประกอบธุรกิจให้ล้มละลาย”.
สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2555.
พรรณมณ สะอาดฤทธิ์. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับผลการชาระบัญชีของบริษัท ศึกษาเฉพาะ
กรณีผู้ชาระบัญชีตกเป็นบุคคลล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2556.
พิชญารัตน์ ศรีคะชินทร์. “ปัญหาการบังคับหลักประกันในกิจการล้มละลายตามร่างพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2549.
พิมพรรณ ระงับทุกข์. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายของผู้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจ
รายย่อย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2556.
พีระ อัครวัตร. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการหลุดพ้นจากการล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2548
ภัทรพล นรศิริกุล. “ปัญหาข้อกฎหมายในการประนอมหนี้ตามกฎหมายล้มละลายของไทย”.
สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2545.
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ภาณุพงศ์ เถื่อนสันเทียะ. “ปัญหากฎหมายในการเข้าสู่ระบบการล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2552.
ภูษิตา หล้าสี. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับการพ้นจาก
การล้มละลายของบุคคลธรรมดา”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2546.
มัลลิกา เพชรวิเศษ. “การคุ้มครองเจ้าหนี้เป็นผู้สุจริตในคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ.2483”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2550.
ยุวดี คล้ายสาหร่าย. “ปลดลูกหนี้จากการล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2547”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2547.
รัตนกร สุคนธพันธุ์. “ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีการรวบรวมทรัพย์สิน
ภายหลังจากลูกหนี้ปลดล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2551.
รุ่งอรุณ เกิดผล. “กระบวนการประนอมหนี้หลังล้มละลาย”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2547
ลาไพ ที่รัก. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการ”. สารนิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2552.
วรการ ตระกูลทอง. “การพ้นจากการล้มละลายของบุคคลธรรมดาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
(ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2542 มาตรา 35”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2546.
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วรศักดิ์ ศุนะนันทน์. “ปัญหาในกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483”. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
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2555.
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คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 9/2555.” จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 19 ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
2555.
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 10/2555.” จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 19 ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
2555.
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 11/2555.” จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 19 ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
2555.
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 12/2555.” จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 19 ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
2555.
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 14/2555.” จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 19 ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
2555.
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 3/2556.” จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 19 ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
2556.
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คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 4/2556.” จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 19 ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
2556.
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 6/2556.” จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 19 ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
2556.
คณะผู้วิจัยฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะผู้วิจัยฝ่ายศาลล้มละลายกลาง. “รายงานฉบับ
สมบูรณ์ เรื่องบทบาทของกฎหมายล้มละลายและศาลล้มละลายต่อระบบเศรษฐกิจไทย”.
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท อฑตยามิเล็นเนียม จากัด). 2545.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี. จีรพรรณ กุลดิลก. สันติยา เอกอัคร. “การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้: กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาลล้มละลายกลางกับ
สานักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้”. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2546.
ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์. พิชัย นิลทองคา. มานิตย์ จุมปา. “บทบาทของกฎหมายล้มละลายและศาล
ล้มละลายต่อระบบเศรษฐกิจไทย”. กรุงเทพมหานคร: ศาลล้มละลายกลาง. 2545.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย. กรุงเทพมหานคร
: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2549.
ยุติธรรม. กระทรวง. “บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...)
พ.ศ. …”. (เอกสารอัดสาเนา)
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ. “การถ่ายโอนงานของเจ้าพนักวานพิทักษ์ทรัพย์สู่ภาคเอกชน”. รายงาน
การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study). 2545.
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สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ และคณะ. “โครงการศึกษาวิจัย การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบังคับคดีทางแพ่ง”. (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงยุติธรรม). 2550.
สุธีร์ ศุภนิตย์. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. -- :
เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า. 2547.
สุธีร์ ศุภนิตย์. วีรวัฒน์ จันทโชติ. เสาวนีย์ อัศวโรจน์. “การศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของ
กระทรวงพาณิชย์ (บทบาทด้านการกากับและบริหารการพาณิชย์: บทบาทในด้านปัญหา
การล้มละลายของบริษัท และบทบาทด้านอื่นๆ)”. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจ
รายสาขาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย. 2542.
************

ภาคผนวก 2
บทสัมภาษณ์เชิงลึก
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ท่านกมล ธีรเวชพลกุล
1. ท่ านเห็น ว่ากฎหมายล้ม ละลายและฟื้ น ฟูกิจการในปั จจุบัน เหมาะสมหรือไม่หรื อควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
กฎหมายล้มละลายในส่วนของการล้มละลายใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วโดยมีห ลักการเรื่องการ
ลงโทษลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย มาเฉลี่ยให้แก่
เจ้าหนี้ที่แสดงตนขอรับชาระหนี้ แต่การที่จากัดอานาจของลูกหนี้ในการจัดกิจการและทรัพย์สินในระหว่าง
ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและเมื่อศาลพิพากษาให้ลูก หนี้ล้มละลาย อันเป็นเวลาต่ อเนื่องยาวนานกว่าจะ
ได้รับการปลดล้มละลายย่อมทาให้สถานะของลูกหนี้ย่าแย่ลง อันเนื่องมาจากกฎหมายจากัดอานาจของลูกหนี้
หลายประการ ลูกหนี้ไม่อาจเริ่มต้นชีวิตใหม่ในระยะเวลาอันควร ก่อให้เกิดปัญหาแก่ครอบครัวของลูกหนี้ซึ่งเป็น
บุ คคลธรรมดา และหากลู กหนี้ ต้ อ งล้ ม ละลายก็ย่ อ มกระทบต่อ สถานะหน้ าที่ การงานของลู ก หนี้ เพราะมี
กฎหมายอื่นจากัดฐานะของบุคคลล้มละลาย เช่นรับราชการต่อไปไม่ได้ เป็นต้น ดังนี้ จึงควรแก้ไขหลักการของ
กฎหมายล้มละลายเสียโดยการที่ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่มีลักษณะเป็นบุคคลล้มละลายทุ จริตสามารถ
ยื่น ขอให้ ตนเองล้ มละลายได้ และให้ ทรัพ ย์สิ นที่มีอยู่ ในเวลาที่ยื่นคาร้องขอให้ ตนเองล้ มละลายเท่านั้นเป็ น
ทรัพ ย์ สิ น อัน อาจแบ่ งได้ในคดีล้ มละลาย ที่ อยู่ ในอานาจของเจ้าพนั กงานพิ ทักษ์ ทรัพ ย์ที่จะรวบรวมและใช้
กระบวนการติด ตามทรั พ ย์ สิ น เช่น การเพิ กถอนการฉ้อ ฉล การทวงหนี้ เป็ น ต้ น เพื่ อรวบรวมเข้าไว้ในกอง
ทรัพย์สินและแบ่งแก่เจ้าหนี้ ส่วนทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้มาภายหลังยื่นขอให้ตนเองล้มละลาย รวมทั้งอานาจใน
การจั ดกิจ การและทรั พย์ สิ น ยั งคงอยู่ กับ ลู กหนี้ในอัน ที่จะเริ่มชีวิตใหม่ ต่อไป ตราบใดที่ ลู กหนี้ไม่เป็ นบุคคล
ล้มละลายทุจริต ควรจะไม่พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไม่ทาให้สถานะทางกฎหมายของลูกหนี้ต้องเดินไปสู่การ
ล้มละลายได้อย่างเช่นปัจจุบัน แม้เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้แต่โอกาสสาเร็จมีน้อย
กฎหมายล้มละลายในส่วนของการฟื้นฟูกิจการ นับเป็นของใหม่สาหรับสังคมไทย สังคมที่มีค่านิยม
อุป ถัมภ์ค้าชู จึงมีการใช้กฎหมายอย่างไม่สุจริตเอารัดเอาเปรียบกันอย่างกว้างขวาง ไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้
เจ้าหนี้ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การที่ให้ผู้บริหารของลูกหนี้หมดอานาจลงเมื่อศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และเจ้าหนี้
ที่มีข้อขัดแย้งกับผู้บริหารของลูกหนี้ ตั้งคนของตนมาเป็นผู้ทาแผน และบริหารแผนทั้งที่ผู้บริหารของลูกหนี้ไม่มี
ลักษณะทุจริตเป็นการกีดกันออกจากบริษัทลูกหนี้โดยไม่สมเหตุผล คดีที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารของ
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ มักมีความยุ่งยากสลัลซับซ้อนในการฟื้นฟูกิจการ แผนบางฉบับที่มีการจัดทาเอื้อ
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้เสียงส่วนใหญ่โดยละเลยเจ้าหนี้เสียงส่วนน้อยบางครั้งมี การสร้างหนี้ที่ไม่เป็นความจริงขึ้น
เพื่อควบคุมเสียงในการลงมติในที่ประชุมเจ้าหนี้ แผนที่จัดทาขึ้นก็จะเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหนี้อันเป็นเท็จและ
หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ เจ้าหนี้เหล่านี้ออกเสียงก็ จะเกิดความไม่เป็นธรรมแก่บรรดาเจ้าหนี้ การให้
ความเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการบางฉบับโดยศาลก็ขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะทาการวิเคราะห์โอกาสความเป็นไป
ได้ของแผน เมื่อปฏิบัติไปตามแผนมักจะเกิดอุปสรรคที่ไม่อาจฟื้นฟูกิจการได้ (Feasibility) สมควรแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
การใช้อานาจฝ่ ายบริห ารหรืออานาจอื่นในการแก้ไขปัญ หาหนี้สิ นล้ นพ้นตัว ลูกหนี้โดยมีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่รู้ด้วยย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วมเจรจา การใช้กฎหมายล้มละลาย
และการฟื้นฟูกิจการให้การเข้ามามีบทบาทในการกากับดูแลกระบวนการ ย่อมจะสร้างความเชื่ อมั่นแก่บรรดา
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง การที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการมีผลไปกับเจ้าหนี้ที่ต้องยื่นคาขอรับ ชาระ
หนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ที่ไม่ยินยอมด้วย แต่ก็ต้องผูกพันไปตามแผนฟื้นฟู กิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
มาตรา 30/60 วรรคหนึ่ง เป็นไปตามหลักการของการฟื้นฟูกิจการอันเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน จึงไม่เห็นด้วย
กับข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรอย่างยิ่งที่จ ะแก้ไขกฎหมายล้ มละลายในการยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้ เหมือนนานา
อารยประเทศในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้ มีผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ดังเหตุผลที่หยิบยกขึ้น
กล่าวในข้อ 1
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483เพื่อให้
รวมถึงเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินทุกประเภท และเจ้าหนี้ผู้ทรงหลักประกันตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
สิทธิของเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้รับการคุ้มครองในการบังคับ
คดีแ พ่ ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา 287 และมาตรา 285 แต่ กลั บ ไม่ ได้ รับการ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายล้มละลาย คงคุ้มครองเฉพาะเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิให้เงินที่ลูกจ้างมีสิทธิตาม ป.พ.พ.
มาตรา 130(6) ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้บุริมสิทธิอื่น ๆ ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินทุกประเภทของลูกหนี้
แต่ไม่จาเป็นต้องแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ก็ได้เพราะจะเกิดความยุ่งยากในการใช้สิทธิฟ้องคดีของเจ้าหนี้
มีประกันตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย มาตรา 10 ควรแก้ไขลาดับสิทธิในการได้รับชาระหนี้ก่อนหลังตามมาตรา 130
ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่นอาจให้มีสิทธิก่อนเจ้าหนี้
ตามมาตรา 130(6) (7) เป็นต้น ส่วนการให้เจ้าหนี้ทรงหลักประกันทางธุรกิจเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่อาจใช้
วิธีบัญญัติกฎหมายเฉพาะเหล่านั้น ให้ถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายด้วย โดยไม่จาต้องแก้ไข
นิยามมาตรา 6 พระราชบัญญัติล้มละลายทานองเดียวกับพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 มาตรา 21 วรรรคสอง
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5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็ น โมฆะ ซึ่ ง อาจส่ งผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลภายนอกที่ เข้ า ท าสั ญ ญากั บ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต และ
เสียค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
หลักการดังกล่าวเป็นมาตรการคุ้มครองสังคมมิให้คู่สัญญาเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ ซึ่งตามหลักการแล้วคาสั่งพิทักษ์ทรั พย์ย่อมมีผลทันทีโดยไม่จาเป็นต้องโฆษณาก่อน นิติกรรมในส่วนที่
เกี่ย วกับ ทรั พ ย์สิ น ของลู กหนี้ ที่ ทากับ บุ คคลภายนอกย่อมขัดต่อพระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย มาตรา 22, 24
ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ย่อมไม่เป็นธรรมต่อบุคคลภายนอกที่ทานิติ
กรรมกับลูกหนี้โดยสุจริต เสียค่าตอบแทน จึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสม ควรแก้ไขกฎหมายว่า นิติกรรมมีผลบริบูรณ์
เว้นแต่มีการประกาศโฆษณาคาสั่ง พิทักษ์ทรัพย์โดยชอบแล้ว และคงให้สิทธิเจ้าหนี้ คู่สัญญานั้นขอรับชาระหนี้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ เช่นเดียวกับหนี้ที่ก่อขึ้นก่อนศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
นิยามคาว่า “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์” ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 6 หมายความตลอดถึง
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติการแทน การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะ
ว่าจ้างเอกชนมาช่วยทาหน้าที่ย่อมกระทาได้อยู่แล้วเพราะกฎหมายเปิดช่องในคดี ล้มละลายที่ลูกหนี้มีทรัพย์สิน
มากหรือสลับซับซ้อน ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยลาพังไม่อาจดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรที่
จะว่ า จ้ า งเอกชนมาช่ ว ยท าหน้ า ที่ โ ดยน าเงิ น จากกองทรั พ ย์ สิ น มาจ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ในคดีล้มละลายส่วนใหญ่ กองทรัพย์สินไม่อาจรวบรวมได้เพียงพอเป็นค่าใช้จ่าย ก็อาจเกิดปัญหาลักลั่น สมควร
ออกกฎหมายให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าจ้างเอกชนมาช่วยทาหน้าที่โดยได้รับค่าตอบแทนจากรัฐแทนการ
นาเงินจากกองทรัพย์สินมาจ่าย หากรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้จากผลงานของเอกชนก็ควรจะได้รับ ส่วน
แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามปกติเป็นการจูงใจในการทาหน้าที่
7.ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
การแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบใช้ในการขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย .
มาตรา 90/24 วรรคสองและวรรคสาม จากคดีล้มละลายธรรมดาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีหน้าที่แจ้ง
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จึงสมควรที่จะแก้ไขกฎหมายมาตรา 28 วรรคสองให้เป็นเช่นเดียวกับมาตรา 90/24
เพื่ อ ให้ เจ้ า หนี้ ใช้ สิ ท ธิ ในการขอรั บ ช าระหนี้ ในคดี ล้ ม ละลายซึ่ ง ลู ก หนี้ มี ห น้ า ที่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ของเจ้ า หนี้
เช่นเดียวกับคดีฟื้นฟูกิจการ
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
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อ านาจในการสั่ ง ค าขอรั บ ช าระหนี้ ในการฟื้ น ฟู กิ จ การที่ เป็ น ของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั ย พ์ ต าม
พระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 90/32 ยังเป็นปัญหาอยู่มากเพราะบางครั้งก็สั่งโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ หรือ
สั่งโดยขัดต่อกฎหมายก่อให้เกิดข้อพิพาทที่ต้องมายื่นคาร้องต่อศาลตามมาตรา 90/32 สมควรคงอานาจศาลใน
การสั่งคาร้องขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย และแก้ไขให้ศาลมีอานาจสั่งคาขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
เช่นเดียวกัน
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับให้เจ้าหนี้เข้าสู่ระบบของการล้มละลาย เพื่อชาระ
สะสางหนี้ สิ น ของลู ก หนี้ ให้ เสร็ จ สิ้ น ไปเพื่ อให้ ลู ก หนี้ ส ามารถเริ่ม ต้ น ชี วิ ต ใหม่ ได้ ต่ อ ไปแต่ ค วรยกเว้น ในหนี้
บางอย่าง เช่น ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 3 มาตรา 77(1) (2) ซึ่งน่าจะครอบคลุมถึงหนี้ที่กระทบต่อสังคม
โดยรวมอื่นอีก เช่น หนี้ค่าปรับคดีอาญา หนี้ที่ลูกหนี้ปกปิดรายชื่อเจ้าหนี้ในการยื่นคาชี้แจงต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 30(2) หรือตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหมายเรียกลูกหนี้มาสอบสวนตามมาตรา
117
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
การชาระหนี้ให้เปลี่ยนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 115 ลูกหนี้ย่อมกระทาลงโดยมุ่งหมายให้
เจ้าหนี้รายนั้นได้เปรียบแก่เจ้าหนี้รายอื่นหากเป็นการชาระหนี้ตามการค้าขายปกติ ย่อมไม่อาจถือว่าลูกหนี้มุ่ง
หมายให้เจ้าหนี้การค้าได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นอยู่แล้ว หากบัญญัติข้อยกเว้นขึ้น น่าจะเกิดปัญหาในการติดตาม และ
เกิดความยุ่งยากแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะใช้ดุลพินิจยื่นคาร้องขอให้เพิกถอนตามมาตรา 115 เป็นการ
เพิ่มช่องว่างของกฎหมายโดยไม่จาเป็น
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่ากระบวนการล้มละลายตามปกติน่าจะสิ้นสุดลงที่ควรมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ในเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 109
(1) เท่านั้น เว้นแต่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามนิยามมาตรา 6 ควรถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดรวมทั้งทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ที่มีอยู่ภายหลังเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายตามมาตรา 109 (2)ด้วย และสมควรมีคาพิพากษา
ลูกหนี้ที่มีพฤติการณ์เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ตามที่ศาลพิจารณาได้ เป็นบุคคลล้มละลายส่วนลูกหนี้ที่สุจริต
จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทันทีที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัยพ์เด็ดขาดโดยเฉพาะการขอให้ตนเองล้มละลายดังกล่าวในข้อ
1 ซึ่งไม่ควรถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
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10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว, การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ควรเป็นทั้งบุคคลธรรมดาที่ทาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
มีหนี้สินไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อจะได้สามารถแก้ไขปัญหาความมีหนี้สินล้นพ้นตัวได้ เช่นเดียวกัน ส่วน
นิติบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ควรขยายความรวมถึงสหกรณ์และห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน
และห้ างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจากัด ที่มีหนี้สินไม่น้อยกว่าสิบล้านบาทด้วย และหาก
เป็นไปได้ควรมีกระบวนการทาความตกลงระหว่างลูกหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้ก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้
ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยกับข้อตกลงนั้น ถือเป็นการเห็นชอบด้วยแผน จะลดขั้นตอนและ
ค่าใช้จ่ายได้มาก
ปัญหาการยื่นคาร้องขอ เช่น คดีแรกไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ แล้วก็มีเจ้าหนี้ใหม่มายื่น คาร้องขอ
เป็นคดีที่สอง เหล่านี้สมควรออกกฎหมายห้ามมิให้ยื่นคาร้องขออีกภายในระยะเวลาที่กาหนดเช่นภายใน 1-2 ปี
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรแก้ไขกฎหมายล้ มละลายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการใหม่ให้ เหมาะสมแก่ส ภาพสังคมไทย เพราะ
ปัจจุบันมักจะใช้ช่องว่างของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบกัน เช่น การเข้าฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ปกติผู้ค้าประกันมิใช่เจ้าหนี้ ไม่อาจยื่นคาคัดค้านการฟื้นฟูกิจการได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
มาตรา 90/9 วรรคสาม แต่อาจขอรับชาระหนี้ได้ตามมาตรา 90/27 วรรคสอง แต่ถ้าเจ้าหนี้ขอรับชาระหนี้ไว้
เต็มจานวนแล้วก็ไม่อาจขอรับชาระหนี้ได้ หากภายหลังผู้ค้าประกันชาระหนี้คงรับช่วงสิ ทธิของเจ้าหนี้ในการ
ฟื้นฟูกิจการเท่านั้น (ฎีกาที่ 2177/2552) ปัจจุบันยังไม่พบสภาพปัญหาของผู้ค้าประกันตามสิทธิในกฎหมาย
ล้มละลาย
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เมื่อปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของผู้ค้าประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมายล้มละลายในเรื่องสิทธิของผู้ค้าประกันในการขอรับชาระหนี้ทั้งคดีล้มละลายธรรมดาและคดี
ฟื้นฟูกิจการให้ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
สิทธิของเจ้ าหนี้ภ าษีในคดีฟื้น ฟูกิจการ ด้อยกว่า ในคดีล้มละลายธรรมดาเพราะเจ้าหนี้ภ าษีต้องยื่น
คาขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ แผนสามารถปรับลดหนี้ภาษีลงได้ตามดุลพินิจของผู้ทาแผนและที่ประชุม
เจ้าหนี้เกิดปัญหาลักลั่นกับหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลายธรรมดา
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
แผนอาจยืดกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ภาษีอากรได้ แต่ไม่ควรให้มีการลดหนี้ภาษีลง เพราะภาษีอากร
เป็นหนี้พิเศษที่รัฐเรียกเก็บมาทานุบารุงพัฒนาบ้านเมือง ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคดีล้มละลายธรรมดา
สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย 3 มาตรา 90/60 วรรคหนึ่ง, 90/61, 90/75, 90/77 เกี่ยวกับหนี้ภาษี
อากร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ทางปฏิบัติกฎหมายเปิดช่องให้ผู้ทาแผน จัดทาแผนตามดุลพินิจอย่างไม่มีกรอบให้ปฏิบัติ ก่อให้เกิด
ปัญหาเอื้อประโยชน์แก่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ ไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ข้างน้อย ควรแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย
มาตรา 30/42 (3) กาหนดกรอบในการจัดทาแผนให้ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน(Secretary of State)
เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ควรพิจารณาสภาพปัญหาของสังคมไทยควบคู่กันไปด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ไม่มีคาตอบ
14.ท่ า นเห็ น ว่า วิสาหกิ จ ธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็นด้วย ควรวางกรอบเรื่องอานาจหน้าที่สามารถเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการให้ต่าลงไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
และให้ ตกลงทาแผนมาล่วงหน้า ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้ น ฟูฟิจการเมื่อยื่นคาร้องขอ ศาลก็อาจสั่ งให้ ฟื้นฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยกับแผนได้ทันทีซึ่งจะลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายได้มาก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
15.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทุกรายทราบ และเข้าร่วมพิจารณาเห็นชอบด้วยและตามหลักเกณฑ์
ทานองเดียวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย 5 มาตรา 90/46
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ควรมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและหากทุจริตต้องรับโทษทางอาญา
17.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็ น ด้ ว ยที่ จ ะแก้ ไขกฎหมายล้ ม ละลายทั้ งหมด และบั ญ ญั ติ รั บ รองในเรื่ อ งนี้ เช่ น เดี ย วกั บ นานา
อารยประเทศ
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คุณปรมาภรณ์ วีระพันธ์
1. ท่ านเห็น ว่ากฎหมายล้ม ละลายและฟื้ น ฟูกิจการในปั จจุบัน เหมาะสมหรือไม่หรื อควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ฟื้นฟูกิจการดีอยู่แล้วกรณี ล้มละลาย หลักการพื้นฐานตอนแรกเป็นเรื่องยกเว้นบทบัญญัติในเรื่องหนี้
ยกเว้นหลัก First Come First Serve
การเพิ่มเติมบทบัญญัติใดก็ตามควรคานึงถึงหลักการ PariPasueและควรคุ้มครองเจ้าหนี้ ลูกหนี้ อย่าง
เท่าเทียมกันในประเด็นที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอดังนี้
1.การฟ้องคดีล้มละลายควรแยกกรณีออกเป็น หากเป็นบุคคลธรรมดาควรให้เจ้าหนี้ฟ้องคดีเช่นเดิม
แต่ถ้าเป็น นิ ติบุคคลควรให้ นิติบุ คคลซึ่งเป็ น ลูกหนี้สามารถยื่นร้องขอให้ ต นเองล้ มละลายได้แบบในคดีฟื้นฟู
กิจการ
2.ทุนทรัพย์ในคดีล้มละลาย อาจกาหนดเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ ทันสมัยต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย เพราะเงื่อนไขอาจไม่เป็นธรรมกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ เว้นแต่มีกลไกที่เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้อื่น
เข้าร่วมแก้ไขปัญหาโดยมีหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากเป็นการใช้อานาจรัฐแทรกแซงคู่สัญญา
หากจะท าควรเป็ น กระบวนการคล้ ายๆการประนอมหนี้ก่อนขึ้นศาล ควรตั้งหน่ว ยงานกลางเรียก
คู่ความทุกฝ่ายเข้าร่วมการเจรจา โดยให้ลูกหนี้แถลงว่ามีเจ้าหนี้รายใดบ้างและให้หน่วยงานส่งจดหมายแจ้งให้
เจ้าหนี้เข้าร่วมเจรจา เจ้าหนี้ที่เข้าร่วมย่อมได้รับสิทธิตกลงและผูกพันตามข้อตกลง แต่ถ้าเจ้าหนี้ที่ได้รับจดหมาย
ไม่เข้าร่วมตกลงด้วย ค่อยให้ผูกพันตามมติดังกล่าว
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
นิติบุคคล ควรให้ร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้
บุคคลธรรมดา เงื่อนไขดีแล้ว
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ ร วมถึ งเจ้ า หนี้ ที่ มีบุ ริม สิ ท ธิ พิ เศษเหนื อทรั พ ย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้ า หนี้ ผู้ ท รงหลั กประกั น ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
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เห็นด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ ส่วนบุริมสิทธิควรพิจารณา
หลั ก การพื้ น ฐานว่ า มี ห ลั ก การพื้ น ฐานอย่ า งไร ซึ่ ง ในระบบหลั ก ประกั น แบ่ ง ออกเป็ น สองระบบ ได้ แ ก่
หลักประกันโดยกฎหมายหรือหลักประกันโดยสัญญา และทาไมในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 จึง
พิจารณาหลักประกันโดยกฎหมายเฉพาะสิทธิยึดหน่วงเท่านั้น
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็ น โมฆะ ซึ่ ง อาจส่ งผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลภายนอกที่ เข้ า ท าสั ญ ญากั บ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต และ
เสียค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ควรแบ่งเป็น 2 ช่วง
1.หากเกิดกรณีดังกล่าวช่วงหลังศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตรงนี้ควรคุ้มครองคู่ความ
2.หลังศาลมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย ควรให้เป็นโมฆะ
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ต้องไปตอบว่า คดีล้มละลายปัจจุบันมีจานวนคดีเท่าใด อนาคตคดีจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ อานาจบางอย่าง
เจ้าหน้าที่ใช้รูปแบบเป็นอานาจรัฐ ไม่ควรให้เอกชนทา ถ้างานเยอะเกิ นก็ควรให้ทา ควรสอดคล้องกับการให้
เอกชนบังคับคดีแทนควรมอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้บังคับหลักประกันทางธุรกิจ
ถ้าจะแก้ควรให้สอดคล้องและต้องคุยกัน
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติ ม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ควร แต่ถ้าจะให้แจ้งทีละคน เจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบได้ ลูกหนี้อาจโกหกตอนแถลงและอาจมีเจ้าหนี้มา
บอกไม่ได้ ทาไมเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ส่งให้ การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ ไม่เห็นด้วย เพราะ ละเมิด
สิทธิมนุษยชนแต่ควรนาระบบเครดิตบูโรมาใช้ร่วมด้วย
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
แบบเดิมดีอยู่แล้ว เพราะ Concept ต่างจากฟื้นฟูกิจการ
ล้มละลาย คือ กระทบสถานะบุคคลมากกว่า
ฟื้นฟูกิจการ คือ รักษาอาการขาดสภาพคล่องลูกหนี้ให้หาย
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ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ควรกาหนดเวลาไปในกฎหมาย แต่ระยะเวลาควรพิจารณางานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเขาจะ
ใช้เวลารวบรวมทรัพย์สินงวดละเท่าไร แต่บางกรณีควรกาหนดข้อยกเว้นให้เป็นดุลพินิจของศาล การให้ศาล
กาหนดเวลา ดุลพินิจศาลอาจแตกต่างกัน
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ควร เพราะว่า ทางการค้าปกติ ลูกหนี้ต้องดิ้นรนครั้งสุ ดท้ายก่อนที่จะไม่มีทางรอด ไม่ควรเพิกถอน
นิติกรรมของเจ้าหนี้ที่ทาด้วย แต่เงื่อนไขคือต้องเป็นการดาเนินการเพื่อให้ลูกหนี้ดารงคงอยู่ ต่อไปได้ ควรให้
Concept เหมือนมาตรา 94 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่ควร เพราะ คาพิพากษาล้มละลายเป็นตัวกันไม่ให้ลูกหนี้ก่ อความเสียหายแก่บุคคลอื่น มิเช่นนั้น
ทุกคนจะไม่ มีความระมัดระวังในการก่อหนี้ การกาหนดสถานะเป็น เหมือนการลงโทษลู กหนี้ที่ไม่ใช้ความ
ระมัดระวังในการก่อหนี้ เช่น บางครั้งลูกหนี้อาจใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปัจจัยการก่อนหนี้มักเป็นเหตุ
เกิดจากตัวลูกหนี้เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ทาให้ลูกหนี้เป็นหนี้มีน้อยมาก
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ดีอยู่แล้ว แต่มีข้อสังเกตเรื่องการกาหนดทุนทรัพย์เช่นเดียวกับล้มละลาย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
รู้สึกว่าไม่เป็นธรรม แต่ไม่รู้ว่ามีทางไหนที่จะคุ้มครองได้บ้าง
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ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้น ฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ไม่ควรให้หลุดจากหนี้ ควรให้เหมือนล้มละลาย เพราะเป็นหนี้ของรัฐ การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ การออกเสียง
เป็นเรื่องที่เป็นธรรมอยู่แล้ว
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ควรเป็นเช่นเดียวกับระบบล้มละลาย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
- ควรมีระบบควบคุม ควรให้สอดคล้องกับการควบคุมผู้บังคับหลักประกันในทางธุรกิจด้วย
- ควรให้กรมบังคับคดีควบคุม ผู้ควบคุมควรตั้งมาในรูปแบบกรรมการมาจากหลายที่ เช่น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมบังคับคดี คณะกรรมการหลักทรัพย์และกากับตลาดหลักทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจนั้นๆ
โดยกาหนดเป็นลักษณะกว้างๆ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยให้เลือกจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจของลูกหนี้ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ก็เลือกผู้แทนจาก ช.การช่าง เป็นต้น
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ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SMEควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควรใช้กลไกพิเศษตามข้อสองมากกว่า
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย เพราะ ไม่มีใครรู้จักลูกหนี้ดีเท่าตัวเจ้าหนี้เอง หากให้ผู้ทาแผนไปทาผู้ทาแผนไม่รู้ ใช้เวลานาน
หากให้ทาไว้ก่อน จะช่วยผู้ทาแผนให้ทางานเร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
จริงๆ หากกรรมการทาไปเกี่ยวเนื่องกับบริษัท ควรให้เขาพิสูจน์แก้ได้ว่าทาไปเพื่อให้บริษัทอยู่รอด ควร
กาหนดเป็ น บทสั นนิ ษฐานไว้ก่อนว่าไม่สุ จริตกรรมการควรเอาหลักความรับผิดของกรรมการมาปรับใช้เลย
กรรมการต้องระวังเอง เช่น รู้ว่าตนถูกเชิดอยู่ ก็ควรปฏิเสธการกระทาของผู้เชิด
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม

Final Report 54
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ควรรับเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสากล เพิ่มศักยภาพในการลงทุนปกติเข้าธุรกิจข้ามชาติ ต้องมีเงินทุนสูง
และไม่ก่อภาระให้เจ้าหนี้มากไป
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นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
1. ท่ านเห็น ว่ากฎหมายล้ม ละลายและฟื้ น ฟูกิจการในปั จจุบัน เหมาะสมหรือไม่หรื อควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ร่างกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งดาเนินการโดยสานักงานกิจการยุติธรรมอาจมี
บางประเด็นที่ไม่ทันสมัยนัก คณะกรรมการได้ยกร่างมาหลายปีแล้ว
ประเด็นที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ก็คงเห็นคล้ายๆ กับร่างกฎหมายของ สกธ. เช่น ลูกหนี้ควรมีสิทธิ
ขอให้ ตนเองล้มละลายได้โดยสมัครใจ ปรับ ปรุงหลั กเกณฑ์เรื่องหนี้สินล้นพ้นตัว การประนอมหนี้ก่อนและ
หลังจากล้มละลาย การปลดและยกเลิ กจากล้ มละลายก็ต้องแก้ไขให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น อานาจในการ
จัดการทรัพย์สินก็ควรต้องปรับปรุงให้ทันสมัยกว่าที่เป็นอยู่
จริงๆ แล้ ว กฎหมายล้ ม ละลายของไทยไม่ ได้ก่อ ปั ญ หาอะไรมากมายนั ก วิธีในการบริห ารจัดการ
ต่างหากที่เป็นปัญหาสาคัญ แม้กฎหมายล้มละลายจะไม่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเลย ก็ไม่ถึงกับจะล่มสลาย ไม่ได้
ล้าหลังกว่ากฎหมายของต่างประเทศนัก อย่างที่กล่าวไป ว่าปัญหาหลักคือความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และศาล
ประเด็นแก้ไขในส่วนของการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เช่น การจัดทาแผน การลงมติเห็นชอบด้วยแผน
การออกจากการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การที่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้สิ้นสุดลงได้ด้วยเหตุประการ
ใดบ้าง มีความเห็นว่า กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ควรกาหนดรวมกันทั้ง 2 ส่วน จัดทา
เป็นระบบประมวลเหมือนของต่างประเทศ อันจะช่วยให้วิธีการใช้การตีความไม่ลักลั่นกัน กฎหมายฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ในปัจจุบันบัญญัติคล้ายกับคาอธิบายกฎหมาย ยาวเกินไป ลงรายละเอียดมากเกินไป ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขกฎหมายส่วนใหญ่ก็อยู่ในร่างกฎหมายของ สกธ. อยู่แล้ว แต่บางประเด็นก็ยังไม่ปรากฏเป้าหมาย
สุดท้ายคือต้องการให้กฎหมายนี้อยู่ในระบบของประมวล ทานองเดียวกันกับของอเมริกาหรืออังกฤษ
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วยเพราะเหตุใด
ในปัจจุบั นนี้มีกระบวนการทานองนี้อยู่มากมาย โดยหลักการแล้วก็เห็นด้วย เป็นการเพิ่มโอกาสให้
ลูกหนี้สามารถจัดการปัญหาหนี้สินได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลบางประการ หากเจ้าหนี้บางรายไม่ได้เข้ามาร่วมในการตกลง ควรมีเครื่องมือ
ในการแจ้งที่มีประสิทธิภาพให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับทราบ
เรื่องการแจ้งสิทธิยังเชื่อมโยงไปถึงการประกาศราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์โดยเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ด้วย การดาเนินการคล้ายเป็นพิธีกรรมมากกว่าที่จะได้รับผลจริงๆ ในทางปฏิบัติ การประกาศ
ตามที่กระทาอยู่มักอ้างเรื่องความประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งก็ฟังไม่ค่อยขึ้น เพราะไม่สมดุลกับความเสียหายที่เจ้าหนี้
อาจได้รับ นี่เป็นปัญหาในเชิงบริหาร ทั้งส่วนของศาลและกรมบังคับคดี คดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้มีความรีบด่วนเป็นธรรมชาติ แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มองไม่เห็น แท้จริงแล้วมันคือตัวชี้วัดความอยู่รอด
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยทีเดียว
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3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เรื่องนี้เป็นหลักการตามกฎหมายสมัยใหม่ หลักคิดเคลื่อนจากการบีบบังคับโดยเจ้าหนี้มาเป็นการให้
ลูกหนี้เข้ามาจัดการปัญหาทรัพย์สินของตนเอง โดยหลักการก็เห็นด้วย หลายฝ่ายอาจมีข้อกังวลเรื่องลูกหนี้
ทุจริต จริงๆ ไม่ควรตระหนกเกินไป เพราะตามระบบกฎหมายปัจจุบันก็มีเรื่องนี้อยู่ แล้ว เรื่องผู้ชาระบัญชีขอให้
นิ ติ บุ ค คลล้ ม ละลาย เพี ย งแค่ จ ากัด อยู่ เฉพาะลู กหนี้ ป ระเภทนิ ติ บุ คคลเท่ านั้ น นอกจากนั้ น เรื่อ งนี้ ก็ มีก าร
ดาเนินการอยู่แล้วเป็นปกติในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ ร วมถึ งเจ้ า หนี้ ที่ มีบุ ริม สิ ท ธิ พิ เศษเหนื อทรั พ ย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้ า หนี้ ผู้ ท รงหลั กประกั น ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เรื่องนี้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได้เขียนครอบคลุมไว้แล้ว มีจุดเชื่อมโยงมาถึงกฎหมายล้มละลาย
อยู่แล้ ว แต่ก็เห็ น ว่ามีข้อบกพร่องอยู่บ้ างในส่วนของจุดเชื่อมโยงดังกล่าว โดยหลักการแล้วเห็นด้วย เพราะ
เจ้าหนี้หลักประกัน ทางธุรกิจมีลักษณะเป็ นเจ้าหนี้มีประกันมากกว่าเจ้าหนี้สิทธิยึดหน่วงด้วยซ้า จริงๆ แล้ว
เจ้าหนี้สิทธิยึดหน่วงมีสิทธิได้รับชาระหนี้ต ามการเฉลี่ยในบรรดาเจ้าหนี้สามัญ เข้าใจว่าเป็นการแปลกฎหมาย
อังกฤษมาอย่างไม่ถูกต้อง หรืออาจเป็นกรณีที่หลักการของกฎหมายในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็ น โมฆะ ซึ่ ง อาจส่ งผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลภายนอกที่ เข้ า ท าสั ญ ญากั บ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต และ
เสียค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
กฎหมายล้มละลายไม่ได้บัญญัติผลให้เป็นโมฆะ เป็นเรื่องที่ลูกหนี้กระทาไปโดยไม่มีอานาจ ไม่ใช่เป็น
โมฆะ จะโอนไปกี่ทอดก็ไม่ มีผล ประเด็นนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ฝังรากลึกมานานในประเทศ และยังมีการไป
บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา 90/12 อีก การที่ศาลฎีกานามาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา
ตีความเพื่ อให้ ผ ลเป็ น โมฆะนั้ น ไม่ถูกต้อง กรณี คล้ ายกับกรรมการบริษัท กระท าไปโดยไม่ มีอานาจ ไม่ใช่ว่ า
นิติกรรมทุกประเภทที่ลูกหนี้กระทาไปแล้วจะต้องเสียไป ให้พิจารณามาตรา 22 และมาตรา 24 ประกอบด้วย
ที่เสียไปก็จากัดเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้น
ในกรณีของนิ ติกรรมในทางการค้าปกติ เห็ นว่าไม่ควรใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องนี้ ควร
แยกแยะว่าเป็นนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือไม่ และเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 109 หรือไม่ หากแก้กฎหมาย
โดยนาหลักเกณฑ์เรื่องนิติกรรมที่เป็นไปในทางการค้าปกติมาแยกแยะ ถือเป็นความคิดที่อันตราย เพราะจะ
กลายเป็นการเปลี่ยนหลักการไปหมด จริงๆ แล้วกฎหมายล้มละลายเป็นเรื่องเรียบง่าย แต่นักกฎหมายไทยทา
ให้มันดูสลับซับซ้อนและยุ่งยาก แม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีประเด็นที่แหลมคมอยู่ บ้างขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละ
กรณี แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอันเนื่องมาจากหลักกฎหมายเป็นสาเหตุ
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6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่อย่างไร และในส่วนใด
เห็นด้วย และเห็นควรให้สามารถมอบหมายไปได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับระบบการควบคุม ระบบราชการมี
การควบคุมเป็นพิเศษในส่วนของวินัย ความรับผิดอย่างอื่นเช่นทางแพ่งและอาญาก็ไม่ต่างไปจากเอกชน ยกเว้น
ความผิดอาญาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่ งก็สามารถสร้างมาตรการทางอาญาแบบนี้ให้กับเอกชนได้เหมือนกันหากมี
ความจาเป็น โดยเนื้อแท้แล้วราชการและเอกชนไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนัก ควรมีแนวคิดในการลดขนาด
องค์กร จากัดการใช้อานาจรัฐให้ลดน้อยที่สุด ในเรื่องการขายทอดตลาดหรือการรวบรวมทรัพย์สิน ตามระบบ
กฎหมายปัจจุบันก็สามารถดาเนินการได้เลยอยู่แล้ว
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
เป็นหลักการที่ดี ที่จะมีการแจ้งสิทธิเป็นการเฉพาะราย แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วนว่าจะเกิด
ในทางกฎหมายอย่างไร ต้องดูความจริงจังของแต่ละกรณี หากการแจ้งไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ จะเสียไป
ทั้งหมดหรือไม่ มีความอันตรายของเรื่องอยู่ นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณาประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่ใช่ว่าระบบ
เดิมมีปั ญหา แล้วนาระบบใหม่มาแทนที่ซึ่งก็อาจสร้างปัญหาใหม่ขึ้นอีก ขั้นตอนในการประกาศก็นามาจาก
กฎหมายอังกฤษ แต่เหตุใดอังกฤษถึงไม่ป ระสบปัญหาเช่นนี้เหมือนในประเทศไทย กรมบังคับคดีควรศึกษา
วิธีการบริหารจัดการของเขาภายใต้กฎหมายที่เหมือนกัน เห็นว่าน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เป็นไปตามร่างกฎหมายของ สกธ.
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย ควรให้สิทธิเขาเข้ามาในกระบวนการได้ แต่สิทธิจะต้องด้อยลงไป
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
เรื่องนี้ศาลฎีกาตีความได้อยู่แล้ว ปรับไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี หากจะบัญญัติก็ต้องวางหลักการ
ให้ดี ส่วนตัวเห็นว่าศาลฎีกาได้พัฒนาหลักการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ มีการพิจารณาลักษณะของนิติกรรมในภาพรวม
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9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ปัจจุบันมีกฎหมายที่กาหนดให้บุคคลล้มละลายต้องขาดคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งอยู่ประมาณ
200 ฉบั บ ถ้าจะตามแก้ไขกฎหมายจานวนประมาณ 200 ฉบับดังกล่าวก็เป็นเรื่องยากที่จะดาเนินการ คือ
ถ้าลู กหนี้ ไม่ได้ทุจริตหรือมีความชั่วร้าย ก็ไม่ควรลงโทษเขาถึงขนาดนั้น ในส่วนของทัศนคติของสังคม หาก
กฎหมายล้ มละลายปรับ แก้แล้ว และกฎหมายประมาณ 200 ฉบับจะปรับแก้เพื่อให้ บุคคลที่ศาลมีคาสั่ งให้
จัดการกิจการและทรัพย์สิน ต้องขาดคุณสมบัติ เราก็ต้องไปชี้แจง ไปปกป้อ งหลั กการด้วยการแสดงเหตุผ ล
ลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายเขาแค่อาจโชคไม่ดี เป็นปัญหาที่เกิดมาจากปัจจัยภายนอก ตราบใดที่เขา
สุจริต สังคมควรให้โอกาส แต่ถ้าสุดท้ายแล้วสังคมหรือเสียงส่วนใหญ่ไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ก็เป็นเรื่องที่ต้อง
ยอมรับ
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ไม่ควรแก้กฎหมายเพียงจุดเดียว แต่ควรแก้ทั้งระบบ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ควรปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นสาคัญ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติใ นที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
เห็นว่าควรให้ผู้ค้าประกันสวมสิทธิได้ตามหลักกฎหมายทั่วไป ไม่เห็นด้วยกับแนวการวินิจฉัยของศาล
ฎีกา กฎหมายล้มละลายไม่สามารถดารงอยู่อย่างโดดเดี่ยว เมื่อเรื่องใดกฎหมายล้มละลายไม่ได้บัญญัติไว้ ก็ ต้อง
กลับไปหาหลักกฎหมายทั่วไป เป็นวิธีการใช้และการตีความกฎหมายทั่วไปอยู่แล้ว ทั้งเรื่องของการช่วงสิทธิและ
ช่วงทรัพย์ ไม่จาเป็นต้องบัญญัติทุกเรื่องไว้ในกฎหมายล้มละลาย การที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายล้มละลาย
ไม่ได้หมายความว่าปัญหาทางกฎหมายนั้นจะแก้ไขไม่ได้ อย่า งเรื่องการขายทอดตลาด ก็ไม่จาเป็นต้องบัญญัติ
ซ้าซ้อนไว้ในกฎหมายล้มละลายอีก
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิ ทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ควรกาหนดให้สิทธิเหมือนกับเจ้าหนี้อื่นทั่วไป ตามระบบกฎหมายไทย หนี้ภาษีไม่หลุดพ้นแม้ลูกหนี้จะ
ปลดจากล้มละลายแล้ว แต่ในกฎหมายฟื้นฟูกิจการเกิดการตีความ จริงๆ แล้วเป็นหลักการเดียวกัน เพียงแค่ใน
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กฎหมายฟื้นฟูกิจการเขาลืมบัญญัติไว้ ถ้าเราเข้าใจกฎหมายอย่างเป็นระบบก็จะไม่เกิดปัญหา เรื่องนี้เป็นแนวคิด
ดั้งเดิมตั้งปี พ.ศ. 2483 แล้ว ว่าหนี้ภาษีไม่อาจถูกปลดเปลื้องไป
นอกจากนั้น หากจะมีการเพิ่มเติมหนี้ประเภทอื่นให้ไม่หลุดพ้นแม้ลูกหนี้จะปลดจากล้มละลาย เช่น
กองทุ น กู้ยื มเพื่ อ การศึ กษา หนี้ ค่าเลี้ ย งดู เป็ น ต้น ตามกฎหมายต่างประเทศ ประเด็น นี้ ขึ้น อยู่กั บนโยบาย
หนี้ภาษีอาจอธิบายได้ง่ายกว่า หากจะสร้างหนี้ประเภทอื่นเข้าไปด้วยก็ต้องสมดุลหลักการให้ดี อย่าลืมว่าต้องให้
โอกาสลูกหนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทางการเงินหรือธุรกิจด้วย
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
มาตรา 90/16 มีการบัญญัติอยู่แล้ว ถ้ากรมบังคับคดีปรับเปลี่ยนตัวเองออกมาเป็นแค่ regulator แล้ว
มอบให้เอกชนดาเนินการก็เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสม เชื่อมโยงไปถึงประเด็นการมอบหมายภารกิจให้เอกชน
ดาเนินการแทนด้วย กรมบังคับคดียังขับเคลื่อนจุดนี้ไม่เต็มที่ จาเป็นต้องเปลี่ยนภาพการทางานครั้งใหญ่ที่สาคัญ
ต้องมีระบบการตรวจสอบการทางานของเอกชนเพื่อให้ไม่มีข้อครหาเกิดขึ้น
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ในกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ควรมีกระบวนการสาหรับธุรกิจที่ไม่ใหญ่นักไว้ด้วย รวมถึงลูกหนี้ที่
เป็ นผู้รับจ้างหรือช่างรับ เหมา ที่ประกอบธุรกิจด้วยเงินประมาณ 1 หรือ 2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การแก้
กฎหมายเพียงแค่ลดเพดานหนี้ลงอาจไม่เพียงพอ เพราะในกฎหมายปัจจุบันมีเจตนารมณ์ใช้กับนิติบุคคลขนาด
ใหญ่เท่านั้น มีการกล่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น จาเป็นต้องมีการออกแบบอีกกระบวนการหนึ่งต่างหาก มีประเด็นที่
ต้องสมดุลประโยชน์หลายๆ อย่างซึ่งต้องพิจารณา
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เรื่องนี้ทาได้อยู่แล้ว ในส่วนของกฎหมายจาเป็นต้องมีการปกป้องลูกหนี้ด้วย มีการดาเนินการกันอยู่
ทัว่ ไป ไม่มีกฎหมายห้าม
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใดเพราะเหตุใด
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เรื่ อ ง wrong doing หรื อ misconduct มี ป ระเด็ น ควรแก้ ไว้ในกฎหมายส่ ว นไหน ให้ พิ จ ารณาถึ ง
ตาแหน่งแหล่งที่ให้เกิดความเหมาะสม แต่โดยหลักการแล้วเห็นด้วย
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็นว่าหากประเทศเรารับหลักการนี้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร ต้องยอมรั บว่าประสิทธิภาพในการบังคับ
คดีของประเทศเราค่อนข้างต่า ไม่จูงใจให้ต่างประเทศเขาเข้ามาใช้ หากแต่เป็นประเทศเราต่างหากที่จะได้มี
โอกาสในการติดตามทรัพย์สินในต่างประเทศ ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ
ในกรณีที่ต่างประเทศมาดาเนินการในประเทศเรา ประเทศเราก็สามารถกาหนดเรื่ องค่าธรรมเนียมใน
จานวนที่สมเหตุสมผลได้ คือไม่ต่าจนเกินไป เห็นไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
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นายวิชช์ จีระแพทย์
1.ท่านเห็นว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่หรือควรแก้ไขเพิ่มเติม
ในประเด็นใดเป็นพิเศษ
เมื่อ 3-4 ปี ที่ ก่อนที่ ได้ มีก ารร่างกฎหมายกฎหมายล้ มละลายขึ้น โดยให้ เปลี่ ยนชื่อใหม่ให้ เป็ น “ร่าง
พระราชบัญญัติการชาระบัญชีและล้มละลาย พ.ศ. … ” เพื่อให้ทราบแนวคิดที่จะนาเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ามาไว้
ในกฎหมายล้มละลายในอนาคต กล่าวคือ กฎหมายดังกล่าวต้องการให้บุคคลที่ล้มละลายโดยสุจริตสามารถ
ฟอกตัวเองได้อีกครั้งภายในรอบ 10 ปีได้ 1 ครั้งและให้เรียกสถานะของบุคคลดังกล่าวว่า “ผู้ถูกชาระบัญชี ”
แทนคาว่า “บุคคลล้มละลาย” ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ที่บังคับใช้ในปัจจุบันบุคคลที่เข้ารับ
การชาระบั ญ ชีส ามารถทาการค้าได้ตามปกติและไม่ถูกกีดกัน ในการประกอบอาชีพ เหมือนบุ คคลที่ต้ องคา
พิพากษาให้ล้มละลายอย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ยังคงสถานะ “บุคคลล้มละลาย” ไว้เพียงแต่ใช้
ในกรณีที่บุคคลที่ล้มละลายโดยทุจริตเท่านั้น อีกทั้งบุคคลล้มละลายในลักษณะนี้ได้รับโทษทางอาญาอีกด้วย
ในชั้นร่างกฎหมาย ต่อไปจะต้องนาผู้ที่มีองค์ความรู้ 5 สาขา มาร่วมกันร่างกฎหมาย ได้แก่
-นักนิติศาสตร์
-นักรัฐศาสตร์เพื่อพิจารณาว่ากฎหมายที่ออกนั้นออกภายใต้ระบบใดซึ่งโดยส่วนใหญ่กฎหมาย
ต่างๆที่ออกมาในขณะนี้เป็นกฎหมายภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีซึ่งระบบกฎหมายเช่นนี้ไม่สามารถใช้ในประเทศ
ไทยได้เพราะคนที่มีต้นทุนมากจะมีสิทธิมากกว่าคนที่มีต้นทุนน้อย ดังนั้น กฎหมายที่ออกมาจึงตอบสนองต่อคน
ที่มีทุนทรัพย์มากซึ่งมีเพียงร้อยละ 2 หรือร้อยละ 3 ของจานวนประชากรของประเทศเท่านั้นเช่นระบบการ
ปกครองทั่วไปแบ่งเป็น 3 อานาจ ได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แต่กฎหมายอนุญาโตตุลาการกลับวาง
หลักเกณฑ์ชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทกันเองโดยไม่ให้ผู้พิพากษาเข้ามามีบทบาทแม้แต่น้อยอันเป็นการแทรกแซง
อ านาจ ตุ ล าการจะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า กฎหมายอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น กฎหมายที่ ส ะท้ อ นระบบเสรี นิ ย ม
นอกจากนั้นในสัญญาอนุญาโตตุลาการคู่สัญญาสามารถตกลงนากฎหมายประเทศใดมาบังคับใช้ก็ได้ซึ่ งการ
หลักเกณฑ์เช่นนี้เป็นการกระทบต่อสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งประเทศจักรวรรดิ นิยมเอามา
หลอกประเทศกาลังพัฒนาซึ่งเป็นการละเมิดอานาจอธิปไตยในรัฐเล็กๆ การตกลงในลักษณะนี้จะยิ่งทาให้หน่วย
ธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME ล้มก่อนเพราะผู้บริหารกิจการดังกล่าวจะไม่สามารถรู้ได้ว่ากฎหมายประเทศใดเป็น
ประโยชน์ต่อเขาซึ่งจะทาให้ SME ถูกนายทุนใหญ่ซึ่งมีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากกว่าเอาเปรียบได้เพราะ
นายทุ น เหล่ านั้ น ย่ อ มต้ องมีนั ก กฎหมายที่ มี ความช านาญในเรื่องนี้ค อยแนะน าอยู่แล้ ว ดั งนั้ น จึ งควรมี นั ก
รัฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการ่างกฎหมายแต่ละฉบับด้วย
- นักเศรษฐศาสตร์เพื่อพิจารณาว่ากฎหมายที่ออกนี้จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
หรือไม่
- นักสังคมศาสตร์เพื่อพิจารณาว่ากฎหมายที่ออกจะกระทบต่อสังคมหรือไม่อย่างไร
- นักเศรษฐกิจและการคลังเพื่อพิจารณาว่ากฎหมายที่ออกจะกระทบต่ อการคลังของประเทศหรือไม่
อย่างไร
การออกกฎหมายมีอยู่2ระบบ
ระบบที่หนึ่ง การออกกฎหมายโดยวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยข้อมูลจนตกผลึกแล้วว่ากฎหมายนั้น
เหมาะสมกับประเทศของตนหรือไม่จึงค่อยออกกฎหมาย
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ระบบที่สอง การออกกฎหมายแบบเปรียบเทียบคือไม่มีการวิจัยแต่นากฎหมายประเทศอื่นๆมาใช้ใน
ประเทศโดยไม่มีการพิจารณาก่อนว่าจะใช้กับประเทศตนเองได้หรือไม่ซึ่งกฎหมายไทยใช้วิธีการออกกฎหมายใน
รูปแบบที่สองนี้แต่สาหรับร่างพระราชบัญญัติการชาระบัญชีและล้มละลายพ.ศ. … นั้นเป็นกฎหมายฉบับแรกที่
เป็นการนากฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยมาผสมกันเพื่อให้กฎหมายดังกล่าวสอดรับ กับประเทศมาก
ที่สุด
เรื่ อ งการล้ ม ละลายของข้ า ราชการ การก าหนดว่า “ข้ า ราชการล้ ม ละลายไม่ ได้ ” นั้ น ความเป็ น
ข้าราชการมีคุณค่าและสามารถตีราคาได้ กล่าวคือ ข้าราชการมีรายได้ประจาและการออกจากราชการก็เป็นไป
ได้ยากซึ่งเป็นการประกันว่าเมื่อเกิดปัญหาข้าราชการจะไม่หนีหนี้ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง(Intangible
Asset) นามาใช้เป็นประโยชน์ในการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันหนี้ได้ ดังนั้น แนวคิดที่มองว่าการเอาสถานะ
ความเป็นข้าราชการมาปล่อยกู้เป็นการขายความเป็นมนุษย์นั้นจึงเป็นแนวคิดที่ผิด
การที่ข้าราชการมากู้เงินเจ้าหนี้ม องว่าสามารถนาสินทรัพพ์นั้นมาเป็นหลักประกันในการปล่อยกู้ การ
แก้กฎหมายแบบนั้นจึงทาให้คุณค่าของความเป็นข้าราชการไม่สามารถนามาเป็นประโยชน์ในการกู้ยืมเงินได้
เช่น ข้าราชการไปค้าประกันเงินกู้ให้แก่บุคคลอื่นต่อมาลูกหนี้เงินกู้ไม่ชาระหนี้และหนีไป ข้าราชการคนดังกล่าว
ถูกฟ้องล้มละลายกลายเป็นว่าต้องถูกให้ออกจากราชการแต่ผู้ให้สัมภาษณ์มองคนละมุม กล่าวคือ มองว่าเขา
สามารถใช้ความมั่นคงในอาชีพราชการมาเป็นประโยชน์ได้ทางเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ปกติมากที่เจ้าหนี้จะ
พิจารณาสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างซึ่งหากพิจารณาได้ว่าผู้กู้จะไม่หนี หนี้แล้วก็ง่ายที่จะให้สินเชื่อ ทั้งนี้การเข้าไป
ค้าประกันเงินกู้แม้ผู้ค้าประกันจะได้รับผลกระทบจนอาจถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายได้ก็ตามแต่สัญญาค้าประกันก็
ตั้งอยู่บนฐานของ “ความสมัครใจ” หากผู้ค้าประกันเล็งเห็นว่าลูกหนี้ตนไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะชาระ
หนี้ให้ตลอดรอดฝั่งก็ไม่ควรจะต้องเข้าไปค้าประกันหนี้ดังกล่าวแต่แรก ดังนั้น การที่กฎหมายล้ม ละลายไทย
มองข้ ามสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทนี้ จึ งเป็ น การละเมิด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนมากกว่าเสี ยอี ก เช่ น นี้ ก ารบอกว่าข้ าราชการ
ล้มละลายไม่ได้ยิ่งทาให้เขาลาบากทาให้ทาธุรกรรมทางการเงินไม่ได้
การแก้ไขกฎหมายห้ามลอกกฎหมายมาทั้งฉบับเปรียบเทียบได้กับการซื้อขายหนี้เช่นซื้อขายที่ดินจะ
ขายทั้งแปลงหรือแยกขายแต่หากพิสูจน์ได้ว่าขายทั้งหมดจะได้กาไรมากกว่าจึงจะขายทั้งแปลง เป็นต้น หรือ
ตัว อย่ างจากกฎหมายล้ ม ละลายของไทยในช่ ว งวิ กฤติท างเศรษฐกิ จ พ.ศ.2540 (วิ กฤติต้ ม ยากุ้ ง) การขาย
ทรัพย์สินทั้งหนี้ดีหนี้เสียทั้งหมดแบบยกเข่งซึ่งมูลค่าหลายพันล้านบาทนอกจากชาวต่างชาติแล้วเป็นการยากที่
จะหาคนไทยซึ่งมีความสามารถที่จะซื้อหนี้ดังกล่าวได้
นอกจากนี้เราควรแยกหนี้ดีและหนี้เสียหนี้ที่หลักประกันและหนี้ที่ไม่มีหลักประกันด้วยในเรื่องของหนี้
เสียนิยามของหนี้ดังกล่าวในทางเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยนั้นได้ให้ความหมาย “หนี้เสีย” ว่าหนี้ที่ไม่ชาระภายใน 6 เดือนนับแต่วันถึงกาหนดชาระแต่ในทาง
เศรษฐศาสตร์จะพิจารณาต่อไปอีกว่าหนี้ที่ไม่ชาระนั้นมีหลักประกันด้วยหรื อไม่หากมีหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ดีไม่ใช่
หนี้เสียหนี้ที่มีหลักประกันจะไม่ถูกขายแต่จะโอนให้แก่ธนาคารรัตนโกสินทร์เป็นผู้บริหารต่อไป ดังนั้น ในทาง
ตรงข้าม “หนี้เสีย” จึงหมายถึงหนี้ที่ไม่มีหลักประกันซึ่งหนี้ดังกล่าวแบทแบงค์จะเป็นผู้ซื้อไป
หากพิจารณาการเกิดหนี้เสีย ในประเทศแล้วจะพบว่าหนี้เสียไม่ได้เกิดจากรัฐบาลแต่เกิดจากหนี้ใน
ภาคเอกชนและรัฐบาลถูกบังคับให้ค้าประกันหนี้ของเอกชนจึงทาให้รัฐบาลกลายเป็นหนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายใช้กับเรื่องการขายทรัพย์สินแบบยกเข่งอาจออกกฎหมายลาดับรองห้าม
ขายแบบยกเข่งได้เว้น แต่ว่าการขายในลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์เสียยิ่งกว่าการแบ่งขายหากทาเช่นนี้ก็จะ
สามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องมีการตรากฎหมายแม่บทมาบังคับใช้
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2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้น ฟูกิจการเพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่ม ในการแก้ปัญ หาหนี้สินของลูกหนี้โดยให้มีผลผูกพั น
เจ้าหนี้ที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วยเพราะเหตุใด
ในกรณีที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตกลงกันแยกต่างหากโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายผู้ให้สัมภาษณ์
เห็นว่าควรให้บริษัทชาระบัญชีเข้ามาจัดการแทนถ้าให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันเองผลจะเลวร้ายกว่าหากจะให้
ผลดีควรเอาผู้ชาระบัญชีมาช่วยกระบวนการตกลงเช่นนี้เป็นกระบวนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้สามารถดาเนินการดังกล่าวได้แต่หากเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่สามารถที่จะ
ทาเช่นนั้น ได้อีกเพราะเป็น การ “Break the Rule” (ลูกหนี้ก่อหนี้และไม่ชาระหนี้) กฎหมายล้มละลายเป็น
กฎหมายมหาชนทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่อาจจะทาการอย่างอื่นที่ขัดจากกฎหมายล้มละลายได้อีกคนที่สามารถ
คุยกับเจ้าหนี้ได้คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น อย่างไรก็ดี ในเมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหาก
ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ร้อยละ50ของหนี้ที่มีอยู่เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลายได้ ศาลปลด
ลูกหนี้จากการล้มละลายทันทีสรุปแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ควรจ้างเอกชนมาทาการรวบรวมทรัพย์สินแทน
เมื่อได้เงินแล้วให้หักค่าใช้จ่ายจากทรัพย์สินที่บังคับคดี
3.ปัจจุบันพระราชบัญญั ติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้สามารถร้องขอให้ต นเอง
ล้มละลายโดยสมัครใจได้ท่านเห็นว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนล้มละลายโดยสมัครใจ
ได้หรือไม่เพราะเหตุใด
สาหรับการที่ลูกหนี้จะเข้าสู่กระบวนล้มละลายได้ด้วยตนเองนั้นตามร่างกฎหมายล้มละลายฉบับใหม่
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยซึ่งในกฎหมายใหม่เรียกว่า “การชาระบัญชี” ลูกหนี้สามารถจัดการหนี้สินของตนได้โดย
ที่ไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่ภายในระยะเวลา 10 ปี ลูกหนี้จะชาระบัญชีได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ทั้งนี้
แม้ว่าร่างกฎหมายฉบั บ ใหม่จะเปิดโอกาสให้ ลูกหนี้สะสางหนี้สินได้โดยไม่ตกเป็นบุคคลล้ มละลายแต่ก็มีห นี้
บางอย่างที่ไม่สามารถชาระบัญชีได้เช่นหนี้ที่เกิดจากความสุรุ่ยสุร่ายหนี้การพนันหนี้ที่นาไปเลี้ยงภรรยาน้อย
เป็นต้น
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
5.ในกรณี ที่บุคคลล้มละลายเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็ น โมฆะซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ บุ ค คลภายนอกที่ เ ข้ า ท าสั ญ ญากั บ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต และเสี ย
ค่าตอบแทนท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร

Final Report 64
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเด็นที่ลูกหนี้เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วการทานิติกรรมใดๆ หลังจากนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ปัจจุบันหลักการดังกล่าวมีเหตุผลสมควรและสามารถบังคับใช้ได้ในปัจจุบันการที่ลูกหนี้
รู้ตัวว่าต้องคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วยังฝ่าฝืนทานิติกรรมอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกหนี้นั้นทุจริตควรมีโทษทางอาญา
ต่อมาจึงจะพิจาณาว่าบุคคลภายนอกที่เข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้จะต้องได้รับผลร้ายด้วยหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้
เมื่อคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ป ระกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ต้องถือว่าบุคคลภายนอกทราบถึงคาสั่ งดังกล่าวด้วย
ดังนั้ น การที่บุ คคลภายนอกเข้ามาทานิ ติกรรมกับลูกหนี้จึงควรตกเป็นโมฆะอย่างไรก็ตามในประเด็น นี้ควร
จะต้องส่งโฆษณารายชื่อของลูกหนี้ที่ถูกคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้ได้มากที่สุดและควรทาให้การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ าย
ที่สุดเช่นต้องประกาศในหนังสื อพิมพ์ที่แพร่หลาย (ขายดี) 5 ฉบับและมีเว็ปไซต์ที่ประกาศรายชื่อของลูกหนี้ไว้
ด้วย เป็นต้น ดังนั้น บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาทานิติกรรมกับลูกหนี้จึงควรต้องหารายชื่อของลูกหนี้ในช่องทาง
ที่กล่าวไว้ข้างต้นก่อนที่จะเข้าทานิติกรรมนั่นเอง
6. ท่านเห็นว่าควรจะให้เอกชนเข้ามามีบทบาทแทนเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่
อย่างไร และในส่วนใด
ลู กหนี้ ที่ข อล้ ม ละลายหรือ ขอฟื้ น ฟู กิจการมีเทคนิค มากมายที่ จะสร้างหนี้เที ยมขึ้น ซึ่งเจ้าพนัก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ไทยขาดความรู้ความสามารถในการพิจารณาว่าหนี้ที่ยื่นขอชาระนั้นเป็นหนี้แท้หรือหนี้เทียมด้วย
เหตุนี้เจ้าหนี้โดยแท้จึงมีเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้น้อยกว่าเจ้าหนี้เทียมดังนั้นก่อนที่กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่
จะออกมาบังคับใช้จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนโดย
(1)
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินและการบัญชีมาเป็นที่ปรึกษาโดยทันที
(2)
ต้ อ งมี ก ารฝึ ก อบรมเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ สี ย ใหม่ เช่ น
ธรรมศาสตร์มีสหวิชาการ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายตามร่างพระราชบัญญัติการ
ชาระบั ญชีและล้มละลายพ.ศ. … นั้นจะลดบทบาทเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นเพียงผู้คอยควบคุมดูแล
ภาพรวมและนาเอาเอกชนซึ่งเป็นเอาซ์ซอทเข้ามาทาหน้าที่แ ทนโดยส่วนใหญ่โดยหน่วยงานรัฐจะจ้างบริษัท
เอกชนให้ทาหน้าที่เป็นผู้ชาระบัญชีซึ่งบริษัทเอกชนนั้นต้องทาการขึ้นบัญชีกับกรมหรือหน่วยงานอื่นที่จะทาการ
ตกลงกั น ต่ อ ไปในอนาคตว่ า จะให้ ห น่ ว ยงานใดเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หากกรมบั ง คั บ คดี ค วรพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะสามารถพิจารณาว่าหนี้ใดบังคับได้
และหนี้ใดเป็นหนี้ที่แอบแฝงหากพบว่าหนี้ใดเป็นหนี้แอบแฝงแล้วย่อมเป็นกรณีล้มละลายทุจริตและจะต้องมี
โทษทางอาญาตามมาทันที
ด้านการบังคับคับคดีเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผู้ให้สัมภาษณ์ขอแนะนาต่อไปอีกว่าบุคคลใด
ทีถ่ ือครองทรัย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายและมาแสดงตัวต่อศาลว่าทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่กับตนก็ควรได้รับ
รางวัลครึ่งหนึ่ง (ของราคาทรัพย์สิน) อาจจะมีการตกลงกับกระทรวงการคลังในส่วนนี้หากทาได้ยิ่งทาให้การ
บังคับคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิ เสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่มีคาตอบ
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีคาตอบ
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภ าษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่นการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ , การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อ คุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ภาษีอากร
ให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
สาหรับการ Hair-Cut หนี้จะต้องทาโดยโปร่งใสและกาหนดว่าหนี้ใดที่สามารถ Hair-Cut ได้ซึ่งตาม
กฎหมายล้มละลายไทยสามารถ Hair-Cut ได้หลายอย่างซึ่งเกินไปกว่า ขอบเขตของ Chapter 11 ที่เรานามา
เป็ น แบบอย่ า งเช่ น ใน Chapter11 จะไม่ ท าการ Hair-Cut หนี้ ภ าษี อ ากรไม่ ให้ ตั ด ทอนหรื อ ลดจ านวนหนี้
ภาษีอากรได้ เป็นต้น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการชาระบัญชีและล้มละลาย พ.ศ. … จะทาให้กฎหมายล้มละลาย
ไทยใกล้เคียงกับ Chapter11 มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งผสมผสานกระบวนการที่มีความเป็นกฎหมายล้มละลายแบบ
ฉบับของไทยด้วยในเรื่องเจ้าหนี้มีประกันพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 หลักประกันของเจ้าหนี้ดังกล่าว
สามารถนาชาระหนี้ได้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยซึ่งแตกต่างจากเจ้าหนี้อื่นซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าเจ้าหนี้มีประกั น
จะต้องเสียสละเสียบ้างควรที่จะให้หลักประกันของเจ้าหนี้มีประกันครอบคลุมเฉพาะต้นเงินเท่านั้น
ในครั้ งที่ พ รรคประชาธิปั ต ย์ เป็ น พรรครัฐ บาลมีก ารเสนอให้ การล้ ม ละลายของเกษตรกรเท่ านั้ น ที่
สามารถตัดทอนหนี้ภาษีอากรได้และกล่าวถึงเจ้าหนี้มีประกันว่าต้องหักดอกเบี้ยและให้คงไว้แต่ต้นเงินเท่านั้นซึ่ง
ในครั้งนั้นบริษัทCPก็เห็นด้วยกับกรณีหกั หนี้ภาษีให้เกษตรกรด้วย
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13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14.ท่ า นเห็ น ว่ า วิ ส าหกิ จ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(Small and Medium Enterprise:
SME)ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ(หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบรวบ
รัด)นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าควรให้เข้าสู่กระบวนการชาระบัญชีตามร่างพระราชบัญญัติการชาระบัญชีและ
ล้มละลายพ.ศ. … ไม่ใช่เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
15.ท่านเห็น ด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
Pre-Package ตามกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกาหากประเทศไทยจะนามาใช้นั้นปัญหาจะอยู่ที่
เจ้ าหนี้รายย่อยอาจเสีย เปรีย บจากการทาการดังกล่าวได้ผู้ ให้ สัมภาษณ์ เห็ นว่าควรจะต้องให้ เจ้าหนี้ทุกราย
มาร่วมตกลงกันหลักการเช่นนี้ถ้าไม่ครบก็ไม่สามารถใช้บังคับกับเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้ามาตกลงกันได้อาจมีการนา
หลั กการในเรื่ อง ClassAction (การดาเนิ น คดีแบบกลุ่ ม) ในส่ ว นการเริ่ม ต้น ฟ้ องคดีต่ อศาลโดยวิธี Opt-In
กล่าวคือการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลและประกาศว่าบุคคลใดสนใจจะเข้ามาร่วมด้วยก็ให้แจ้ง
ความประสงค์เข้ามาเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่ให้ยื่นความประสงค์แล้วย่อมผูกพันเฉพาะเจ้าหนี้ที่ยื่นความ
ประสงค์เข้ามาเท่านั้นหรือโดยวิธี Opt-Out กล่าวคือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนฟ้องคดีแก่เจ้าหนี้ทุกคน
แต่หากบุคคลใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมก็ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาแทนหากพ้นกาหนดระยะเวลาที่ให้ยื่นความ
ประสงค์แล้วย่อมผูกพันเจ้าหนี้ทุกคน
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16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้ สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
17.ท่ า นมี ค วามเห็ น อย่ า งไรหากกฎหมายล้ ม ละลายของไทยจะเปิ ด ให้ มี ก ารยอมรั บ ผลของ
คาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตามคาสั่ง
และตามความร่วมมือกันในระหว่างศาลประเทศสมาชิก(ทั้งนี้เฉพาะประเทศที่ยอมรับผลคาพิพากษาหรือ
คาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
การล้มละลายข้ามชาติที่ให้การล้มละลายในต่างประเทศมีผลในประเทศไทยด้วยนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
เห็ น ด้วยสั กเท่าใดที่จ ะจัดให้ มีเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นการยากที่จะทราบว่าบุคคลที่อยู่ในประเทศคนใด
ล้มละลายแล้วบ้างอีกทั้งการยอมรับคาพิพากษาของศาลต่างประเทศเป็นการใช้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเป็น
การละเมิดอานาจอธิป ไตยของประเทศไทยด้วยการยอมรับการล้มละลายข้ามชาติจึงส่งผลร้ายกับประเทศ
มากกว่าผลดี
*ผู้ให้สัมภาษณ์แนะนาว่าให้จัดประชุมนักธุรกิจในภาคเอกชนที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้เข้ามาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง
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นางสาวภารดี โชคอนันตัง
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ไม่เหมาะสม ประเด็นที่เห็นชัดเจน คือ การกาหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว ตามข้อ
สันนิษฐานมาตรา 8 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก่อให้เกิดปัญ หากับเจ้าหนี้ในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงตามข้อสันนิษฐานเพื่อยืนยันความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ และก็เป็นภาระที่ลูกหนี้จะต้องพิสูจน์
ให้ได้ว่าลูกหนี้มี ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน เนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อ
สันนิษฐานของกฎหมายที่ชัดเจน อีกทั้งแนวคาพิพากษาของศาลล้มละลายกลางที่วินิจฉัยเพื่อให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็ยังไม่มีแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น การนาหนี้ตามคาพิพากษาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคาพิพากษาให้ครบถ้ว น(ในที่นี้ คือ หาก
คาพิพากษากาหนดให้นาทรัพย์สินจานอง ค้าประกัน ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้หากไม่พอให้ยึด
ทรัพ ย์ อื่น ๆของลู กหนี้ แ ละผู้ ค้ าประกั น ออกช าระหนี้ แต่ เจ้ าหนี้ ยั งไม่ ดาเนิ น การตามขั้ นตอนบั งคั บ ของค า
พิพากษา) กลับนาราคาประเมินที่หน่วยงานของรัฐกาหนดราคาไว้เพื่อใช้ประเมินในการเรียกเก็บภาษี มาอ้างอิง
ราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จานอง ค้าประกัน แล้วหักจากหนี้ที่คานวณรวมดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่มีคาพิพากษาจนถึง
ปัจจุบันซึ่งผ่านไปเป็นสิบปีแล้วก็อ้างว่าเข้าข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวมาฟ้องลูกหนี้ล้มละลาย
ซึ่งก็จะเป็นภาระที่ลูกหนี้จะต้องประเมินราคาทรัพย์สินของตนเอง เพื่อพิสูจน์ว่าทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ายอดหนี้
คงค้าง (..แล้วเหตุใดศาลล้มละลายจึงไม่ให้เจ้าหนี้นาทรัพย์ขายทอดตลาดตามคาพิพากษาที่เป็นขั้นตอนบังคับ
ของศาลอื่นให้เสร็จก่อนนาหนี้มาฟ้องล้มละลาย เพราะหากเจ้า หนี้นาทรัพย์ค้าประกันขายทอดตลาดก็จะได้เงิน
มาพอชาระหนี้ได้ลูกหนี้ ก็ไม่ต้องล้มละลายจึงมีคาถามว่า ตามกฎหมาย และเพื่อความเป็นธรรมศาลสามารถ
ทาได้หรือไม่?.. และสมควรทาหรือไม่?.. ) แต่ถึงแม้นจะพิสูจน์ได้ก็เคยมีคาพิพากษาของศาลล้มละลายกลางที่
วินิจฉัยว่า แม้ ทรัพย์ค้าประกันของลูกหนี้จะมีมูลค่าสูงกว่ายอดหนี้คงค้างแต่ทรัพย์นั้นเป็นของผู้ค้าประกัน
ไม่ใช่ของลูกหนี้จึงพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไป (..เมื่อศาลมีแนวคาพิพากษาเช่นนี้ จึงมีคาถามต่อไปว่า หาก
มองว่าทรัพย์ค้าประกันเป็นคนละส่วนแยกออกจากทรัพย์ของลูกหนี้พิพากษาให้ลูก หนี้ล้มละลายไปแล้ว ผู้ค้า
ประกันของลูกหนี้จะได้ทรัพย์ที่ค้าประกันคืนหรือไม่?..)
ดังนั้น การกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าลูกหนี้ มีหนี้สิน
ล้น พ้น ตัว ที่ชัดเจน เช่น กาหนดให้ พิสู จน์ ข้อเท็จจริงตามหลั กเกณฑ์พิสู จน์ทางบัญ ชี ตามหลักเกณฑ์พิ สูจน์
กระแสเงินสด ตามหลักเกณฑ์การประเมินราคา ฯลฯ น่าจะเป็น ทางออกของประเด็นปัญหาข้างต้น นอกจากนี้
ต้องมีมาตรการในการคัดเลือกผู้พิพากษาซึ่งจะมาทาหน้าที่ในศาลล้มละลายควรให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
คดีทางเศรษฐกิจมาทาหน้าที่อย่างศาลชานาญพิเศษ และเพิ่มดุลยพินิจให้ศาลในการพิจารณาให้มากขึ้น เพื่อ
สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นมาตรฐาน
คาถามในข้อนี้ส่วนตัวเห็นว่า แนวความคิดกฎหมายล้มละลายค่อนข้างสลับซับซ้อน ประเด็นปัญหา
ส่วนใหญ่มักอยู่ที่การนาไปปรับใช้ ซึ่งวิธี การแก้ปัญหาการนาไปใช้ก็ต้องจากัดแนวความคิด ให้ชัดเจน สร้าง
มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายอื่น ก็จะสามารถให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
หลักการสาคัญตามหลักกฎหมายล้มละลายสมัยใหม่ก็คือ “การป้องกันการล้มละลาย” ภาครัฐจึงควรมี
มาตรการหลายประการที่จะป้องกันไม่ให้มีการล้มละลาย เริ่มตั้งแต่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรธุรกิจ
ให้มีสถานะมั่นคงกิจการก้าวหน้า ลดปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือแหล่ง สินเชื่อต่าง ๆ รวมไปถึงมาตรการ
ทางด้านกฎหมายต่างๆ ที่มิใช่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย คือ เป็นกระบวนการนอกศาล เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ การประนอมหนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือการประนีประนอมยอมความ เหล่านี้ล้วนเป็น
มาตรการที่จะช่วยให้การป้องกันการล้มละลายได้ และตามหลักสากล กฎหมายล้มละลายถือเป็นเครื่องมือที่
สามารถช่วยยืดอายุภาคธุรกิจได้ แต่กฎหมายล้มละลายไทย กลับกลายเป็นกับดักกั้นขวางผู้ที่จะเข้ามาช่วยกอบ
กู้กิจการ เพราะในกฎหมายกาหนดห้ามมิให้เจ้าหนี้ที่ยอมให้ลูกหนี้ก่อหนี้ โดยรู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้น
ตัวมีสิทธิ์ได้รับการชาระหนี้ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องดาเนินคดีล้มละลาย ด้วยเหตุผลเพีย งเกรงว่าลูกหนี้อาจมี
การสร้ างหนี้ ป ลอมขึ้ น มาเฉลี่ ย ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ เมื่ อ ถึ งขั้ น ล้ ม ละลายหลั ก การนี้ น่ าจะไม่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นเพราะบางครั้งลูกหนี้ยังมีศักยภาพพอที่จะเดินต่อไปและเจ้าหนี้ผู้จะเข้าไปช่วยเหลือเองก็
เห็น คือในทางการดาเนินธุรกิจ ผู้จะเข้าไปช่วยต้องรู้ว่าเขามีอะไรอยู่บ้าง ต้องเข้าไปดูบัญชี ต้องมีการตรวจสอบ
สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน และมีการประเมินราคาทรัพย์สินของลูกหนี้
ดังนั้ น หากจะมีกลไกพิ เศษต่างหากจากการล้ มละลายและการฟื้น ฟูกิจการ เพื่อสร้างความตกลง
ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยส่วนตัว เห็นว่าเหมาะสม ที่ภาครัฐจะ
กาหนดให้มีกลไกพิเศษที่มิใช่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ที่ยังสามารถประกอบธุรกิจ
ได้ต้องล้มละลายเช่น การให้ลูกหนี้กับเจ้าหนี้มาคุยกันภายใต้การกากับดูแลของรัฐโดยยึดถือหลักความเป็ น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งผลการเจรจาอาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลหนี้ ของลูกหนี้ และอาจนาไปสู่การควบ
รวม ทั้งนี้การให้รัฐเข้ามากากับดูแลก็เพื่อได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นทางการเงิน
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยที่กลไกพิเศษนี้ดาเนินภายใต้การกากับดูแลของรัฐ จึงควรให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัคร
ใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
กฎหมายล้มละลายไทยมีช่องทางให้ลูกหนี้หรือผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวสามารถร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
ได้เหมือนกันแต่อนุญาตให้เฉพาะลูกหนี้หรือผู้มีหนี้สินล้นพ้ นตัว ที่มีสถานะเป็น "นิติบุคคล" เท่านั้น “ ดูมาตรา
88 มาตรา 90/1 ”
แต่กฎหมายไทยเรายั งไม่ มีช่องทางให้ ลู กหนี้ที่เป็น "บุคคลธรรมดา" ที่มีห นี้สิ นล้น พ้นตัวร้องขอให้
ตนเองล้มละลายได้
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ในขณะที่ปัจจุบันนี้หลาย ๆ ประเทศเขามีกฎหมายรองรับเรื่องนี้ อย่างในสหรัฐอเมริกา การยื่นขอเป็น
บุ ค คลล้ ม ละลาย ส าหรั บ บุ ค คลธรรมดา ท าได้ 2 แบบหลั ก ๆ คื อ Chapter 7 เป็ น การตั ด หนี้ เป็ น 0 กั บ
Chapter 13 เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ คือ จานวนหนี้จะลดลงแล้วผ่อนจ่ายไปเรื่อย ๆจนหมด
ดังนั้น หากกฎหมายล้มละลายไทยเราเปิดช่องทางให้ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวที่เป็น "บุคคลธรรมดา"
ร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้ ก็อาจมีข้อดี คือ ให้ลูกหนี้เขาได้เข้าสู่กระบวนการ ในระบบที่ถูกต้อง มีรัฐเข้า
มาควบคุมไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบโดยเอาทรัพย์สินของเขาที่มีมาตีชาระหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้ของเขา
หรือให้มีการตกลงบางอย่างไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ (ในที่นี้คือไม่ใช่เอาทรัพย์สินของเขามาจนเขาไม่
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้) ลูกหนี้จะได้อยู่อย่างไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ และมีโอกาสหลุดพ้นจากการล้มละลายไปใช้
ชีวิตใหม่ต่อไป เมื่อมีข้อดี ก็ต้องมี ข้อเสีย คือ อาจทาให้คนไทย "ไม่มีวินัยทางการเงิน" ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย พอ
มีหนี้มากๆ ก็ขอให้ตนเองล้มละลาย เพื่อชาระบัญชีพอหลุดพ้นแล้ว ก็มาก่อหนี้อีกไม่จบไม่สิ้นหรืออาจใช้เป็น
ช่องทางโกงเจ้าหนี้ เช่น ยืมเงินแล้วเจตนาไม่ชาระพอหนี้มากๆ ก็มาขอให้ตนเองล้มละลาย เมื่อรัฐรวบรวม
ทรัพย์สิ นมาชาระหนี้ให้ เจ้าหนี้ก็ไม่มีถึงเวลาก็ปลดจากล้มละลาย หรืออาจเจอ "หนี้สมยอม" คือ มีหนี้จริง
เจตนาไม่ชาระ แล้วสร้างหนี้สมยอมขึ้นมาเพื่อให้พอขอล้มละลายได้ จากนั้นก็มาขอให้ตนเองล้มละลาย
อย่างไรก็ตามส่วนตัว เห็นว่าควรให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ แต่
คงต้อ งหาทาง "อุ ดช่อ งโหว่" ของข้ อเสี ย ที่ก ล่ าวถึงข้างต้ น เป็ น ต้น ว่า มี ข้อกาหนดในกฎหมาย ว่าจะไม่
สามารถขอให้ตนเองล้มละลายได้อีกจนกว่าเวลาจะผ่านไปครบ …..ปีนับจากวันที่ศาลสั่ง หรือหนี้บางประเภท
จะไม่สามารถนามาขอล้มละลายได้ เช่น หนี้ที่เกิดจากเจตนาทุจริตของลูกหนี้ หนี้ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย…ที่ส าคัญ บุ คลากรภาครัฐ (ในที่ นี้ คือ ศาล เจ้าพั กงานพิ ทักษ์ ท รัพ ย์ และบุ คลากรที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ) จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้รู้ทันในทางเศรษฐกิจมากๆ ต้องยอมรับว่าบุคลากรภาครัฐ ของเรา
เป็ น นักกฎหมายแท้ ๆ ซึ่งมักจะเน้ นความเป็นธรรมมากกว่าแง่มุมอื่น แต่ต้องยอมรับความจริงว่ากฎหมาย
ล้มละลายเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะต้องคัดสรรคนที่รู้แนวคิดและปรัชญาธุรกิจมาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถ้า
หากจะเปลี่ยนเพื่อป้องกันการล้มละลายของประชาชน รัฐ ก็ควรมีการปลูกฝังวินัยทางด้านการเงินการคลังแก่
ประชาชน โดยอาจออกเป็นกฎหมาย หรือ ออกเป็นมาตรการเป็นการทั่วไปเพื่อให้มีผลบังคับด้วย
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่อให้รวมถึงเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินทุกประเภท และเจ้าหนี้ผู้ทรงหลักประกันทางธุรกิจ
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
พระราชบัญญัติล้มละลายนั้นมีลักษณะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับการทาง
เศรษฐกิจ ในการจะเสนอให้ใช้ถ้อยคาต่างๆ ในการบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อมิให้เกิดการตีความได้หลายนัยยะ
หรือมิให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะสามารถบัญญัติถ้อยคาทุกถ้อยคาใน
กฎหมายเพื่ อหลี ก เลี่ ย งการตี ความ ดั งนั้ น จึงมี ความเห็ น ว่าไม่ค วร หากจะมี การแก้ ไขควรให้ มีบ ทบั ญ ญั ติ
ลักษณะเกี่ยวกับการตีความกฎหมายล้มละลายไว้เป็นการเฉพาะโดยการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการตีความนี้ผู้
มีหน้าที่ต้องเข้าใจภาพรวมของกฎหมายเศรษฐกิจทั้งระบบ คานึงถึงหลักการทางเศรษฐกิจทุกหลักการ และ
เจตนารมณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกันด้วย
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5. ในกรณี ที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็ น โมฆะ ซึ่ ง อาจส่ งผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลภายนอกที่ เข้ า ท าสั ญ ญากั บ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต และ
เสียค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
กรณีบุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญากับลูกหนี้โดยสุจริต ควรต้องมีการเยียวยาด้วยการนาหลักการใช้
สิทธิติดตามเอาทรัพย์คืนจากลูกหนี้มาปรับใช้
สาหรับกรณีลูกหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ได้กาหนดโทษทางอาญาเพื่อป้ องกันไม่ให้ลูกหนี้ฝ่าฝืนทา
นิติกรรมภายหลังศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โดยกาหนดว่าลูกหนี้กระทาการอย่างใดต่อไปนี้มีความผิดต้องระวาง
โทษ…(1) รับสินเชื่อจากบุคคลอื่นมีจานวนตั้งแต่ 100 บาท โดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลาย… บทบัญญัตินี้ควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนของจานวนเงินที่รับสินเชื่อจากบุคคลอื่น และ
บทลงโทษให้เหมาะสมกับการกระทาของลูกหนี้ว่ามีเจตนาในการกระทาผิดกฎหมายหรือไม่ด้วย
เนื่องจากลูกหนี้ในคดีล้มละลายส่วนมากไม่มาศาลตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนพิจารณากระทั่ง
ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ ลูกหนี้จึงไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าตนตกอยู่ภายใต้คาสั่งล้มละลายโดยสุจริต จึงควรมี
มาตรการในการช่วยเหลื อลู กหนี้ ที่สุจ ริตเหล่ านี้ เพื่อให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายในการกาหนด
บทลงโทษทางอาญาในคดีล้มละลายซึ่งมุ่งหมายจะลงโทษลูกหนี้ที่ทุจริต
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เรื่ อ งกฎหมายล้ ม ละลายนี้ ค วามจริ ง เป็ น มาตรการทางเศรษฐกิ จ ที่ จ ะต้ อ งน าเอาคนที่ รู้ เรื่ อ ง
เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ การเงิน และกฎหมายธุรกิจเข้ามาเป็นผู้ รับผิดชอบ ต้องยอมรับว่ามัน
เป็นเรื่องค่อนข้างยาก ในการพิจารณาปัญหาสภาพคล่อง (Liquidity) ปัญหาทุนหมดจนทาให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
Insolvency) หรือการบริหารงานผิดพลาดจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวสาหรับเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ที่ในปัจจุบัน
แต่ ง ตั้ ง จากนิ ติ ก รของกรมบั ง คั บ คดี ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น นั ก กฎหมายแท้ ๆ ที่ ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ความรู้
ความสามารถในศาสตร์ต่างๆ ที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีฟื้นฟูกิจการกระทั่งถึงกระบวนการล้มละลาย
รวมถึงการปฏิบัติงานในลักษณะป้องกันความเดือดร้อนที่จะมาถึงตัวกลัวถูกฟ้อง-กลัวถูกร้องเรียน เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ในปัจจุบันจึงไม่ลงไปจัดการจริง ๆ ตามอานาจหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
การบริ ห ารกิจ การของลู ก หนี้ รวมถึงการพิ จารณาการขอรับ ช าระหนี้ ของเจ้าหนี้ ซึ่งเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ที่ เจ้ า
พนั กงานพิ ทักษ์ ทรัพย์ จะต้องเข้าไปดูบั ญชี ตรวจสอบสิ นทรัพย์ ประเมิน ราคาทรัพย์ รวมทั้งดูภ าระผู กพั น
หนี้สิน และทุน เพื่อวิเคราะห์โอกาสหาช่องทางในการให้ความช่วยเหลือให้เขาผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ต้องยอมรับ
ความจริงเหล่านี้ ในสายตาของภาคเอกชนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่เก่งในเรื่องพวกนี้ และถ้าต้องมีการ
ตัดสินใจหรือทาอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ติดขัดที่ระเบียบราชการก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวความผิดอีก
จากปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ก ล่ าวมาจึ งเห็ น ว่ า ให้ เอกชนเข้ า มาเป็ น คนท าหน้ าที่ แ ทนเจ้ าพนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์โดยมีศาลเข้ามากากับดูแลให้ เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ให้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบกัน
รวมถึงการกากับดูแลให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย จะทาให้เกิดประสิทธิผลที่สมเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ปัจจุบันดีอยู่แล้วไม่ควรแก้ไข
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องการพิสูจน์หนี้เนื่องจากจานวนบุคลากร ความรู้ ความสามารถ ข้อจากัดด้าน
เวลา และปัญหาการทุจริตของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ ส่งผลให้ยอมรับหรือปฏิเสธ การขอรับชาระหนี้เกิดปัญหา ซึ่ง
บรรดาเจ้าหนี้อื่น ๆ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น ควรมีการแก้ไขให้คาขอรับชาระหนี้ต้ องส่งให้แก่บรรดา
เจ้าหนี้ทุกรายเพื่อร่วมกันตรวจสอบ แล้วจึงส่งคาโต้แย้งคาขอรับชาระหนี้มายังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาสั่ง
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรเป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพราะเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ใน
กรณี ที่ ผู้ ท าค าสั่ งทุ จ ริ ต ยั งสามารถด าเนิ น คดีอ าญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ได้ ส่ งผลให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าเอกชน
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เจ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วยเพราะกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายพิเศษ ซึ่งวางหลักการเป็นการเฉพาะให้ทุก คนต้อง
ปฏิบัติ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
กรณีที่ลูกหนี้ได้ดาเนินการตามทางการค้าตามปกติควรกาหนดรายละเอียดในกฎหมายล้มละลายว่ามี
ข้อยกเว้นหลักการเพิกถอนการโอนในกรณีใดบ้าง แต่ต้องจากัดเป็นการเฉพาะเจาะจง มิฉะนั้น ลูกหนี้อาจอาศัย
ช่องว่างในการตีความกฎหมายยักย้าย ถ่ายโอน หรือให้เปรียบในทางทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใด
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9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่ค วร เนื่ องจากในกรณี ที่ ลู กหนี้ กระทาการทุจริต ฉ้ อโกงเจ้าหนี้ หรือฉ้อโกงประชาชน หากไม่ มี
คาพิพากษาสาหรับลูกหนี้ประเภทนี้ให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายลูกหนี้อาจก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศได้อีก
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิจ การอย่า งไรบ้ าง (เช่ น หลักเกณฑ์ เรื่องหนี้สิ น ล้ น พ้ น ตั ว, การคัด ค้า นของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
การฟื้นฟูกิจการของไทยควรมีข้อจากัดว่าควรได้รับความเห็ นชอบจากเจ้าหนี้ภาครัฐ ทั้งมวล จึงจะ
สามารถยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการได้ ทั้งนี้ ควรให้บุริมสิทธิแก่เจ้าหนี้ภาครัฐทั้งมวลในการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ด้วย
สาหรับสภาพปัญหาเกิดจากการที่ภาคเอกชนไม่สามารถตกลงกับภาครัฐได้ในรายละเอียดของแผน
ฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้เกิดการคัดค้านเป็นคดีขึ้นสู่ศาลโดยไม่จาเป็น
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
สิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการถูก จากัดสิทธิไม่เหมือนเจ้าหนี้มีประกัน ดังนั้น หาก
ต้องการให้ผู้ค้าประกันมีสิทธิมากกว่าเจ้าหนี้สามัญ จะต้องบัญญัติรายละเอียดของสิทธิผู้ค้าประกัน ว่าจะอยู่ใน
ลาดับชั้นของเจ้าหนี้ในการได้รับชาระหนี้อย่างไร รวมถึงอานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทาง
แพ่งต่าง ๆ ด้วย
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ปัจจุบันสิทธิของผู้ค้าประกันมีสิทธิ ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีฐานะเทียบเท่าสิทธิของเจ้าหนี้
สามัญ ดังนั้น สาระสาคัญของการให้สิทธิของผู้ค้าประกันจึงอยู่ที่การกาหนดลาดับชั้นของเจ้าหนี้ในการได้รับ
ชาระหนี้ว่าเจ้าหนี้ต่าง ๆ จะได้รับชาระหนี้อย่างเป็นธรรมได้อย่างไร ทั้งนี้ สาหรับผู้ค้าประกันนั้นควรมีการ
บัญญัติให้ชัดเจน ในประเด็นระยะเวลาที่ตนเองต้องผูกพัน ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนฟื้นฟูกิจการ
เพราะมิฉะนั้น จะขัดกับหลักกฎหมายในเรื่องค้าประกัน ที่ผู้ค้าประกันจะผูกพันในหนี้ต่อเมื่อได้ให้ความยินยอม
เท่านั้น
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัด กลุ่มเจ้าหนี้ , การออกเสียง, แผนฟื้ น ฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภ าษี อากร, เปรียบเทียบกับสิทฺ ธิ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลายและในคดีฟื้นฟูกิจการควรได้รับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ในประเภทเจ้าหนี้
ภาครัฐ และควรเป็นหนี้ที่มีบุริมสิทธิในลาดับแรก เนื่องจากเป็นหน้าที่ของลูกหนี้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ในการชาระภาษีให้แก่รัฐ มิฉะนั้น ลูกหนี้อาจใช้ช่องว่างของกฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟื้นฟูกิจการในการ
หลี กเลี่ย งการช าระหนี้ ภ าษีอากรได้ ทั้งนี้ เพราะการที่แนวคาพิพ ากษาศาลฎีกาของประเทศไทยให้ เหตุผ ล
สนับสนุนว่าเจ้าหนี้ภาษีอากรอยู่ในสถานะเจ้าหนี้สามัญทั่วไปเท่านั้น มีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 77 เท่านั้น ที่
หนี้ ภ าษี อ ากรยั ง คงผู ก พั น ลู ก หนี้ แ ม้ จ ะมี ก ารปลดจากการล้ ม ละลาย แต่ เนื่ อ งจากในขณะที่ ลู ก หนี้ ยั ง มี
ความสามารถในการชาระหนี้ภาษีอากร รัฐกลับต้องยินยอมให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ได้รับชาระหนี้ด้วย
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยึดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ควรเนื่องจากคนไทยทุกคนมี หน้าที่ต้องเสียภาษี ดังนั้น ไม่ควรให้ลูกหนี้ใช้กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู
กิจการเพื่อหลีกเลี่ยงการชาระหนี้ภาษีอากร โดยการกาหนดแผนฟื้นฟูกิจการให้มีการปรับลดยอดหนี้ภาษี หรือ
ผ่อนชาระหนี้ภาษีโดยอาศัยระยะเวลานานอันเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการรายอื่นที่สุจริตและเสีย ภาษี
อย่างถูกต้อง
13. ท่านเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตามระบบ
กฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดยเจ้า
พนัก งานพิ ทักษ์ ท รั พ ย์ห รือศาลล้มละลาย) มี ค วามเหมาะสมแล้ว หรื อไม่ มีสภาพปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ
อย่างไรบ้าง
มีปัญหา เรื่องอัตรากาลังบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานซึ่งมีความซับซ้อน กับทั้งบุคลากรที่มีอยู่
ก็มีความรู้ความสามารถไม่เหมาะสมกับงานกฎหมายเชิงเศรษฐกิจจึงไม่สามารถใช้อานาจที่กฎหมายให้ไว้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทาให้การกากับดูแลโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลายอยู่ใน
ระดั บ ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ถึ ง ล้ ม เหลว กล่ าวคื อ สภาพปั ญ หาปั จ จุ บั น มาตรการต่ างๆ ในการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย เพราะรัฐไม่สามารถคัดสรรบุคลากร หรือพัฒนาบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถ
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานได้ปัญหาที่แท้จริงจึงอยู่ที่คุณสมบัติของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มิใช่บทบัญญัติ
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ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examine) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็นด้วย
14. ท่านเห็ น ว่าวิสาหกิจ ธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME) ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
“ ทุน” เป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ “SMEs” การที่รัฐมีนโยบายส่งเสริม
“SMEs”ย่อมทาให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ “SMEs”มีมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการอนุมัติ
สินเชื่อและการค้าประกันสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ “SMEs”ของสถาบันการเงินภาครัฐมากขึ้น ประกอบกับสถาบัน
การเงินภาคเอกชนเล็งเห็นศักยภาพในการทากาไร และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจึงได้ หันมาขยายสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ
“SMEs”เพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมาคือการก่อหนี้เริ่มกระจายตัวลงไปสู่ธุรกิจ “SMEs”เพิ่มมากขึ้นความไม่แน่นอน
ของสภาวะเศรษฐกิจก็พลอยทาให้ธุรกิจ “SMEs”ได้รับผลกระทบไปด้วย ปัญหาหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจและ
การเงิน ในกลุ่มธุรกิจ “SMEs”ก็อาจทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ และการ
เจรจาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ การแก้ไขปัญหาคงจะหนีการดาเนินการตามกฎหมาย
ไม่ได้ แต่มาตรการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการที่ใช้อยู่จะเน้นไปที่ลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ขนาดใหญ่
และช่วยเหลื อลูกหนี้ กลุ่ มเป้ าหมาย โดยเล็งผลในการลดขนาดหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า จึงถูก
ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด/บริษัทมหาชนจากัดโดยกาหนดเงื่อนไขในการร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการที่เฉพาะเจาะจง เช่น มีหนี้สินพ้นล้นตัว จานวนหนี้แน่นอนไม่ น้อยกว่า 10 ล้านบาท ขณะที่ใน
ปัจจุบัน สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ระยะหลังๆ ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องล้มละลายมีมูล
หนี้ขนาดเล็กลง กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงไม่สามารถดูแลหนี้สินที่มีขนาดเล็กลงดังกล่าวได้ และกลุ่มธุรกิจ
“SMEs”ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกิจการที่มีขนาดเล็ก มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย และส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาไม่จด
ทะเบียนพาณิชย์ มีความเปราะบางต่อการก่อหนี้กระทั่งทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ต่าไปมากขึ้น ซึ่งการ
มีห นี้สินจานวนมากและไม่สามารถหาทางออกอื่นนอกเหนือจากการเข้าสู่ระบบกฎหมายล้มละลาย เพราะ
โอกาสที่ SMEs จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแทบไม่มี ด้วยเงื่อนไข สภาพตัวของกิจการที่มิได้เป็นบริษัท
จากัด หรือ บริษัทมหาชนจากัดจานวนทุนที่น้อย จึงไม่มีโอกาสที่จะมีหนี้สินถึงจานวน 10 ล้านได้เลยที่สุดย่อม
ส่งผลให้ลูกหนี้กลุ่มธุรกิจ “SMEs” ต้องจบลงด้วยการกลายเป็นบุคคลล้มละลาย สร้างปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมตามมา
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ า ควรก าหนดให้ มี ช่ อ งทางเข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ
“SMEs”โดยขอเสนอให้ลดเงื่อนไขการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูให้ง่ายขึ้นเพื่อให้ นิติบุคคลที่อยู่ในรูปอื่น และ
บุคคลธรรมดาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูฐานะทางการเงินตามกฎหมาย, การลดจานวนเงินหนี้สิน ตามมาตรา
90/4ลงมาจาก 10 ล้านบาท, การปรับโครงสร้างหนี้และการชาระหนี้ที่นอกเหนือจากมาตรการตามกฎหมาย
ล้มละลาย โดยให้ลูกหนี้ที่มีเจตนาฟื้นฟูกิจการจริงๆ ได้รับสิทธิพักการบังคับชาระหนี้ (Automatic Stay) ตาม
กฎหมายด้วย
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15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
การกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความเห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่ วนใหญ่
ควรจะมีลั กษณะที่เป็ น การให้ มีองค์กรที่รั บ ผิ ดชอบในเรื่องนี้เป็ นการเฉพาะอาจเป็ นภาคเอกชนตรวจสอบ
เบื้องต้น เพื่อลดระยะเวลาในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหากเกิดข้อผิดพลาด แต่ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ
ควรที่จะตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ปัจจุบันกฎหมายไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนถึงความรับผิดของกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอก
ร่วมกับบริษัทรวมถึงกฎหมายล้มละลายก็ไม่มีมาตราใดบัญญัติให้ผู้แทนหรือกรรมการของบริษัทต้องรับผิด
ร่วมกับบริษัทหรือล้มละลายตามบริษัทๆ ทั้งที่ในความเป็นจริงการดาเนินกิจการของบริษัทจะต้องดาเนินไปโดย
มีบุ คคลหรือคณะบุคคลเป็ น ผู้ดาเนิน กิจการซึ่งการกระทาของผู้แทนบริษัทอาจกระทบสิ ทธิ หรือก่อให้การ
ละเมิด เกิดภาระหนี้ แก่บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกบริษั ท จะมีก็เพี ยงในมาตรา 30 ซึ่ง
กาหนดให้ลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรั พย์จะต้องมารายงานตัวและให้การ
สอบสวนกิจการทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยกรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ต้องมาให้การ
สอบสวนกิจการทรัพย์สิน ได้แก่ กรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลนั้น ซึ่งในทางปฏิบัติแม้จะมีการสอบสวน
กิจการทรัพย์สินก็ไม่ทาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบพฤติการณ์การดาเนินกิจการของบุคคลธรรมดาที่เป็น
กรรมการฯ เนื่องจากความผิดทางเศรษฐกิจมีความซับซ้อนต่างจากความผิดตามกฎหมายทั่วไปจึงเป็นเรื่องยาก
สาหรับ ความรู้ความสามารถของเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ในขณะนี้ ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงยังไม่ปรากฏกรณี ที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาฟ้องหรือร้องขอให้กรรมการซึ่งดาเนินกิจการโดยมิชอบหรือประมาทเลินเล่อเป็น
เหตุให้บริษัทเกิดความเสียหายให้รับผิดต่อบริษัทหรือต่อบุคคลภายนอกเป็นคดีแพ่ง หรือฟ้องให้กรรมการร่วม
รับผิดกับบริษัทเป็นคดีล้มละลาย
จากที่กล่าวมาจึงเห็นว่ าควรเพิ่มบทบัญญัติให้กรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการโดยไม่สุจริตต้องมี
ส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยกาหนดมาตรการการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุแห่งการมี
หนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ว่าเกิดจากการกระทาโดยทุจริตของกรรมการบริหารหรือไม่และมีมาตรการลงโทษ
กรรมการบริหารผู้ทุจริตเพื่อไม่ให้กรรมการบริหารผู้ทุจริตก่อหนี้ขึ้นอีกต่อไปเรื่อยๆ โดยหากบุคลากรผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐยังไม่พร้อมก็อาจผลักภาระในการพิสูจน์ถึงพฤติการณ์ของกรรมการบริหารผู้ทุจริตไปให้ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการกระทาโดยทุจริตของกรรมการบริหารดังกล่าว
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17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่วมมือกันในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศไทยที่ยอมรับผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ไม่ควร เพราะแต่ละประเทศใช้ระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร มีระบบ
กฎหมายล้มละลายที่แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ที่จะให้มีการจะเปิดให้มีการยอมรับผลของ
คาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law จะต้องมีการศึกษาและแก้ไข
กฎหมายของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกันในหลักการและรายละเอียดที่สาคัญก่อน
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นางนีรชา ชูโต
1. ท่ านเห็น ว่ากฎหมายล้ม ละลายและฟื้ น ฟูกิจการในปั จจุบัน เหมาะสมหรือไม่หรื อควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
อาจมีการปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายล้มละลายเพื่อเพิ่มทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลายให้มี
หลายช่องทางมากขึ้น ซึ่งตามปัจจุบันมีวิธีการหลีกเลี่ยงการล้มละลายเพียงไม่กี่ช่องทาง เช่น การประนอนหนี้
ก่อนล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ แต่การประนอมหนี้ก่อนล้ มละลายจะดาเนินการได้ ลูกหนี้จะต้องถูกฟ้องคดี
ล้มละลายและศาลต้องมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว หากให้วิธีการหลีกเลี่ยงการล้มละลายไปอยู่หลังคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกหนี้ย่อมเสียหาย เพราะคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทาให้ลูกหนี้สูญเสียอานาจในการ
จัดการทรัพย์สินของตน กิจการที่ลูกหนี้ทาค้างอยู่จะชะงักลง โอกาสที่ลูกหนี้จะรอดพ้นจากการล้มละลายจึงมี
น้อย ควรที่จะต้องปรับปรุงวิธีการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายให้แยกต่างหากจากคดีล้มละลาย อาจให้เจ้าหนี้
ลูกหนี้ สามารถใช้วิธีประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีล้มละลายก่อน
ทั้งอาจมีการเพิ่มทางเลือกในการหลีกเลี่ยงการล้มละลาย เช่น การฟื้นฟูกิจการขนาดเล็ก การฟื้นฟู
หนี้สินของบุคคลธรรมดา การฟื้นฟูหนี้สินของเกษตรกร
สถานะของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย คุณสมบัติที่ว่าต้องเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการสืบพยานหลักฐาน และการต่อสู้คดีในคดีที่ไม่จาเป็น จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนจากการมี
หนี้สินล้นพ้นตัว เป็นการไม่อยู่ในสถานะที่จะชาระหนี้ได้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ง่ายกว่า และเมื่อพิสูจน์ได้แล้วศาล
ก็สามารถมีคาสั่งให้ลูกหนี้ เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายได้ ซึ่งมีผลให้ เจ้าหนี้สามารถเลือกที่จะ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลูกหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายได้ แทนที่จะพิสูจน์
ข้อเท็จจริงตามบทสันนิษฐานของกฎหมาย หรือตามความเป็นจริงเพื่อยืนยังถึงความมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพียง
ประการเดียว เมื่อปรับ ปรุงดังกล่าวแล้วน่ าจะทาให้การต่อสู้ในประเด็นคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะถูกฟ้องให้
ล้มละลายลดลงเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการดาเนินคดี
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่แน่ใจ เพราะหากมีกลไกพิเศษอย่างอื่นนอกจากการใช้กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ อาจ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ได้โดยรวดเร็ว ไม่ต้องมาใช้วิธีบังคับในชั้นศาล ซึ่งอาจกินเวลานานกว่า
ไม่พ้นกับระบบเศรษฐกิจ และกิจการของลูกหนี้ แต่หากใช้กลไกอื่นไม่ใช่ทางกฎหมาย และให้มีผลผูกพันเจ้าหนี้
อื่นไม่ได้ร่วมตกลงด้วย อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ให้มีผลผูกพันตามมา จะมีมาตรการใดบังคับให้มีผล
ผูกพันได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องตามมามากกว่าเดิมได้
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3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ โดยอาจให้ลูกหนี้
สมัครใจชาระบัญชีของตนเอง และสามารถร้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ในทุกกระบวนการ เพราะจะ
เป็นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการล้มละลายสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเจ้าหนี้ และลูกหนี้มิได้เป็นเครื่องมือของ
เจ้าหนี้ในการขู่เข็ญให้ชาระหนี้ แต่อย่ างไรก็ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ใช้กระบวนการล้มละลายเพื่อ
ชาระบัญชีหรือการชาระกิจการและทรัพย์สิน ลูกหนี้ควรจะไม่ได้รับการล้างหนี้จากระบบแล้ว ก็อาจตกเป็น
บุคคลล้มละลายได้
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย ที่จะมีการแก้ไขนิยาม เจ้าหนี้ มีประกันตาม พรบ. ล้มละลาย มาตรา 6 เพราะปัจจุบันการ
รับรองสิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษในกฎหมายล้มละลายตามมาตร 6 มีแต่เฉพาะเจ้าหนี้บุริมสิทธิที่กฎหมาย
บั ญ ญั ติให้ บั งคั บ ได้ทานองเดีย วกับ ผู้ รับ จ านาเท่านั้นเป็นเจ้าหนี้ มีประกัน ซึ่งบุ ริมสิ ท ธิดังกล่ าวตาม ป.พ.พ
กาหนดไว้เพียง 2 ประเภท คือบุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และบุริมสิทธิพิเศษ
เหนือสังหาริมทรัพย์เจ้ าของสาหรับโรงแรม อันส่งผลให้บุริมสิ ทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีกฎหมาย
กาหนดให้บังคับได้ทานองเดียวกับผู้รับจานา บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์บุริมสิทธิพิเศษตามกฎหมาย
พิเศษอื่นๆ ไม่ได้รับความคุ้มครองให้เป็นเจ้าหนี้มีประกัน
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ควรมี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ งการจั ด การกั บ สั ญ ญาต่ า งๆ ที่ ลู ก หนี้ เข้ าสู่ ก ระบวนการล้ ม ละลายท ากั บ
บุคคลภายนอก ผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน แม้การจัดการกับสัญญาต่างๆ ที่ลูกหนี้ทากับบุคคลภายนอกจะ
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนกองทรัพย์สินของลูกหนี้แต่สัญญาบางอย่างอาจไม่ได้มีภาระและอาจเป็นประโยชน์
ต่อ กองทรั พ ย์ สิ น ของลู กหนี้ ก็ ได้ แม้ ท าขึ้ น ภายหลั งมีค าสั่ งพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ แต่ห ากบุ คคลภายนอกสุ จริต เสี ย
ค่าตอบแทนก็จะทาให้มีผลกระทบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหากให้เป็น โมฆะทุกกรณี หากสัญญาที่ลูกหนี้ทาขึ้นกับ
บุคคลภายนอก เป็นสัญญาที่จาเป็นเกี่ยวกับกิจการของลูกหนี้ มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย การจะปล่อยให้สัญญา
ประเภทนี้ต้องเสียไปอาจเป็นการไม่เหมาะสมในทุกรณี อาจต้องดูสัญญาเป็นกรณีๆ ไป
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6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็นว่าควรปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพราะการที่ระบบจัดการทรัพย์สินใน
คดีล้มละลายของประเทศไทยดาเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นข้าราชการ ย่อมก่อให้เกิดข้อจากัด
ต่างๆ ทั้งที่การจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลายจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการขายเลหลังกิจการอย่างเอกชน จึง
ควรมอบให้เอกชนซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการเป็นผู้ดาเนินการเพราะเอกชนจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า ไม่
ติดอยู่กับระบบราชการ มีบรรยากาศของการแข่งขันมากกว่า การให้ผลตอบแทนตามผลการจัดการทรัพย์สิน
ย่อมจูงใจให้ เอกชนดาเนิ น การได้มากกว่า ส่วนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คงมีหน้าที่เพียงควบคุมกากับการ
ทางานของผู้จัดการทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเอกชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตามกฎหมายและเป็นธรรม หรือใน
กรณีที่ยังไม่สามารถตั้งผู้จัดการทรัพย์สินที่เป็นเอกชนได้เท่านั้น
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
หากมีก ารแจ้ งให้ เจ้ าหนี้ ท ราบคาสั่ งพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ เพิ่ ม เติ ม นอกจากการโฆษณาคาสั่ งในราชกิ จ จา
นุ เบกษาก็น่ าจะเป็ น การดี แต่ห ากไม่ส ามารถใช้กระบวนการดังกล่ าวได้ก็ควรให้ สิ ท ธิเจ้าหนี้ในบางกรณี ที่
สามารถยื่น คาขอรับชาระหนี้เกินกาหนดได้ หากสามารถแสดงเหตุผลพิเศษได้ หรือเกิดจากกรณีที่ลูกหนี้ไม่
สุจริตมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบ่อยเป็นต้น
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็ นด้วยที่จะให้ เจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจทาคาสั่งดังกล่าวเพื่อความรวดเร็วหากมีผู้กีดกัน
หรือไม่เห็นด้วยค่อยโต้แย้งมาที่ศาล เช่นคดีฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและจากัดประเด็นที่จะขึ้ นมาสู่
การพิจารณาของศาลได้
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ าย ใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่เห็ น ด้ว ยที่จ ะตัดสิ ทธิเจ้ าหนี้ ที่ไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ภ ายในก าหนดเวลาโดยเด็ดขาด ควรมี
ข้อยกเว้น หากเจ้าหนี้สามารถแสดงให้เห็นว่ากรณีของตนเข้าข้อยกเว้นดังกล่าวก็ควรยื่นคาขอรับชาระหนี้ได
แต่ต้องภายในเวลาอันสมควรด้วยเช่นเดียวกัน
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8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
หากมีข้อยกเว้นดังกล่าวในกรณีที่ลูกหนี้ดาเนินการตามทางการค้าตามปกติ ก็น่าจะเป็นผลดีต่อกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้ อาจก่อให้เกิดผลดีต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้มากกว่าก็เป็นได้ แต่การจะพิสูจน์ให้เห็น
ว่าเป็นการโอนตามทางการค้าตามปกติ ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และอาจใช้ได้กับกิจการของลูกหนี้ คือ
ลูกหนี้บางประเภทเท่านั้น
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
เห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายออกไปและแทนที่ด้วยคาสั่งให้จัดการทรัพย์สินแทน
ซึ่งมีผลเท่ากันและทาให้คดีล้มละลายดาเนินไปด้วยความกระชับขึ้น เพราะกระบวนการกว่าจะมีคาพิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลายต้องผ่านหลายขั้นตอนจึงจะดาเนินการชาระบัญชีของลูกหนี้ได้ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งกินเวลา
และอาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการดาเนินการดังกล่าวได้ ทั้งเป็นตราบาปของบุคคลที่ได้ชื่อว่าตกเป็น
บุคคลล้มละลาย โดยคนส่วนใหญ่จะมีทัศนคติว่าบุคคลล้มละลายเป็นคนสุรุ่ยสุร่าย คดโกง อันอาจเกิด การกีด
กันทางการจ้างงาน ทั้งอาจเกิดจากกฎหมายจานวนมากที่กาหนดคุณสมบัติผู้ดารงตาแหน่งสาคัญว่าต้องไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายโดยอาจไม่ใช้คาว่าล้มละลาย ใช้
เป็นว่าการชาระหนี้และการจัดการทรัพย์สิน เพื่อเป็นการลดทัศนคติในส่วนนี้
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
กฎหมายฟื้น ฟูกิจการในปั จ จุบัน กาหนดหลักเกณฑ์ในการที่ลูกหนี้ห รือเจ้าหนี้จะยื่นคาร้องขอฟื้นฟู
กิจการได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์สาคัญคือ การมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ คือต้องพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่
พอชาระหนี้ ทาให้เกิดปัญหาในการพิสูจน์ เกิดการต่อสู้ในทางคดี ทาให้ใช้เวลานานเกินไปและทาให้การเข้าไป
เยียวยากิจการของลูกหนี้ล่าช้าก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกิจการของเจ้าหนี้ ไม่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใด จึงควร
กาหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้ทราบว่าเมื่อยื่น
คาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลแล้ว ศาลจะรั บคาร้องขอ และมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือไม่ จึงควร
แก้ไขการกาหนดคุณสมบัติของลูกหนี้จากความมีหนี้สินล้นพ้นตัว มาเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชาระ
หนี้ได้ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีความเห็น
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
การจากัดสิทธิในการบังคับชาระหนี้ของลูกหนี้ที่เป็นการหยุดการบังคับชาระหนี้เฉพาะแต่ลูกหนี้เท่านั้น
ไม่ครอบคลุมไปถึงผู้ค้าประกันด้วย
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อาจมีการเพิ่มเติมให้สิทธิผู้ค้าประกันที่เป็นผู้บริหารของลูกหนี้สามารถเสนอแผนการชาระหนี้ของตน
ไปพร้อมกับแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าประกันซึ่ งเป็นผู้บริหารของลูกหนี้อาจหลุดพ้น
จากความรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันได้หากสามารเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีความเห็น
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
เจ้าหนี้ภาษีอากรไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร เพราะตามกฎหมายก็ไม่ได้มีการระบุถึงหนี้ภาษีอากร
ไว้อย่างชัดเจน คงมีเพียงเรื่องการจัดกลุ่มเจ้าหนี้โดยมิได้บัญญัติเฉพาะเจาะจงให้วัดหนี้ภาษีอากรเป็นกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งจากเจ้าหนี้รายอื่น หรือมีเงื่อนไขยกเว้นหนี้ภาษีอากรไม่ต้องผูกพันตามมติที่ประชุมอย่างในส่วนของ
ล้มละลาย
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
หากยังไม่มีการบัญญัติไว้แน่ชัดหนี้ภาษีอากรก็มักจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเจ้ าหนี้ไม่มีประกันและอาจถูก
ปรับลดหนี้โดยปลดหนี้จานวนมาก จึงน่าจะต้องมีการคุ้มครองในส่วนนี้ไม่ให้มีการปรับลดหนี้ภาษีอากร หรือ
ผ่อนหนี้ภาษีอากรเป็นระยะเวลานานเกินไป
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13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุ มการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
เมื่อศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผนแล้ว ผู้ทาแผนจะเป็นผู้มีอานาจในการจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียว แม้จะในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็จะพบอยู่เสมอว่าบางทีผู้ทาแผนกระทาการโดยไม่
ชอบ หรือมีความสามารถเพียงพอในการทาแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ แต่กฎหมายมิได้กาหนดกระบวนการให้
มีการถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ทาแผน ต้องรอจนกว่าที่ประชุมเจ้าหนี้จะไม่เห็นชอบกับแผนที่เสนอ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
นอกจากนี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับอัตราค่าใช่จ่ายของผู้ทาแผน หากให้มีการควบคุมตรวจสอบโดยศาล
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเหมาะสม ควรเพิ่มการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนจากองค์กรต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แต่ละราย รวมทั้งเพื่อให้มีการกากับค่าใช้จ่ายของผู้ทาแผนให้มากขึ้นกว่า
กฎหมายในปัจจุบันด้วย ที่ให้เจ้าหนี้เป็นผู้ตรวจสอบผู้ทาแผนโดยการให้เจ้าหนี้มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งผู้ทาแผน
โดยการลงมติเลือกผู้ทาแผน
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิ จธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็นว่าในกรณีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หากมีช่องทางหรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการ แบบ
รวบรัดน่าจะเป็นการดี เพียงธุรกิจเหล่านี้มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินหรือการประกอบธุรกิจ หรือมีปัญหา
เรื่องการชาระหนี้ ก็น่าจะสามารถขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ ไม่ต้องรอให้ถึงขนาดมีหนี้สินล้นพ้นตัว
น่าจะเป็ น ช่องทางที่เหมาะสมกว่า ที่จะทาให้ มีการฟื้นฟูกิจการและให้ลูกหนี้กลับมาดาเนินกิจการต่อไปได้
ตามปกติ อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายโดยลดเงื่อนไขการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการให้ง่ายขึ้น
อาจแก้ไขเรื่องความมีหนี้สินล้นพ้นตัว ลดจานวนหนี้สินตามกฎหมายเดิมลง เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
อาจเป็นการดี เพราะกระบวนการในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนมีลักษณะที่มีความกดดันสูง
เพราะวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเปรียบเหมือนเป็นวันชี้ขาดแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ทาให้การ
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ประชุมมีความเป็นทางการ มีพิธีการ และทาให้มีข้อโต้เถียงมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับลักษณะของการฟื้นฟู
กิจการทีเ่ น้นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ทาแผนและเจ้าหนี้ทั้งหลายเช่นเดียวกับการปรับโครงสร้างหนี้อยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมี ส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
โดยปกติกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบต่อบริษัท และอาจต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อ
การล้มละลายเกิดขึ้นเพราะกรรมการบริษัท ส่วนการรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อ บุคคลภายนอกอาจต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละคดีโดยใช้มาตรฐานวิญญูชนมากากับและอาจต้องเน้นไปที่ความรับผิดทางแพ่ ง
มากกว่าความรับผิดในทางอาญา
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่วมมือกันในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ยอมรับผลคา
พิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็นด้วย เพราะกรณีดังกล่าวน่าจะทาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพสาหรับการดาเนิ นการเกี่ยวกับการ
ล้มละลาย ทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างศาล และหน่วยงานของรัฐ ก่อให้เกิดเสถียรภาพในแง่กฎหมายสาหรับ
การค้าและการลงทุน เกิดการปกป้องและการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินลูกหนี้ และน่าจะก่อให้เกิดการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งจะเป็นผลให้มีการปกป้องการลงทุน
นอกจากนี้การยอมรับหรือมีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติน่าจะมีความจาเป็นเนื่องมาจากการพัฒนา
ทางการค้าที่องค์กรธุรกิจอาจไปดาเนินการธุรกิจในหลายประเทศ และเมื่อกิจการเหล่านี้ต้องประสบปัญหา
หนี้สินล้นพ้นตัวอาจเกิดการขัดแย้งในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศได้ หากมีกฎหมายที่มุ่นเน้นให้มี
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเป็นธรรม หากมีมาตรการที่จะทาให้เกิดการยอมรับ
คาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของประเทศอื่นได้น่าจะเป็นการดี
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ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
1. ท่านเห็ น ว่ากฎหมายล้ม ละลายและฟื้ น ฟู กิจการในปัจจุบั น เหมาะสมหรือไม่หรื อควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
เวลาพู ดถึ งกฎหมายล้ มละลายหรื อฟื้ น ฟู กิจการผมจะพู ดรวม ๆ กัน ไป เพราะโดยปกติ กฎหมาย
ล้มละลายของไทยยังถือว่าห่างกับระดับมาตรฐานสากลมากพอสมควร ประมาณเป็น 10 ปี เพราะฉะนั้น การที่
จะบอกว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขหรือไม่นั้น มันก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะปรับปรุงไปหา
จุดใด จุดที่คิดว่าคณะผู้วิจัยควรจะให้ความสาคัญก็คือ การปรับตัวของกฎหมายล้มละลายของโลก โดยเน้นไปที่
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาติ หรื อ ธนาคารโลก ซึ่งมีรายงานการวิจัยในเรื่องนี้ที่ชี้ถึงประเด็นใน
หลาย ๆ เรื่ อ ง ซึ่ งค่ อ นข้ างจะชั ด เจน ไม่ ว่าจะเป็ น กรณี ข อง legislative guide ซึ่ งปั จ จุบั น ก็ เดิ น ทางไปถึ ง
ประมาณสักพาร์ทที่ 4 พาร์ทที่ 5 เพราะฉะนั้น ข้อที่ต้องแก้ไขจึงมีเยอะ จึงไม่ขอตอบคาถามที่ 1 ในกรณีใด
กรณีหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะเข้าใจว่า ยังมีเรื่องที่กฎหมายของเรายังมีช่องว่าง (gap) ซึ่งบางเรื่องก็เป็นช่องว่างที่
ใหญ่ บางเรื่องก็เป็นช่องว่างที่เล็ก บางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องมี
ประเด็นมากอยู่พอสมควร ซึ่งอยากให้คณะวิจัยไปศึกษาเพิ่มเติม
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ก่อนอื่นต้องมีการนิยามคาว่า “กลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลาย” เสียก่อน เพราะเวลาที่พูดถึง
กฎหมายล้มละลาย ถ้าหากว่าลูกหนี้ยังมิได้มีฐานะที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย การที่จะไปบังคับให้เข้า
สู่กระบวนการล้มลายนั้นจะทาไม่ได้ จึงมีการสร้างกติกาในหลายประเทศที่ ว่า ถ้าหากลูกหนี้สามารถที่จะเข้าสู่
กระบวนการล้ มลายได้ ลู กหนี้ ก็อาจจะใช้กลไกในการปรับโครงสร้างหนี้กับ กลุ่ มเจ้าหนี้ในหลาย ๆ เรื่องก็
สามารถทาได้ แต่อาจจะต้องแยกกระบวนการนั้นออกมา ซึ่งที่จริงแล้ว การแยกกระบวนการประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลายออกมาจากเรื่องล้มละลายนั้นน่ าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เพราะ จากการสังเกตเรื่องการล้มละลายกับ
กระบวนการประนอนหนี้ในปัจจุบันนั้นพบว่า การประนอมหนี้เป็นการสร้างความล่าช้าในกระบวนการจัดการ
ทรัพย์สิน อาจจะใช้เวลาเป็นปี ซึ่งบางเรื่องก็ไม่มีความจาเป็นในการที่จะต้องมีกระบวนการประนอมหนี้ก่อน
ล้ม ละลาย ในร้อยคดีอาจจะมีคดีที่ขอประนอมหนี้ไม่ถึงสิบคดี เพราะฉะนั้น การที่ จะทาให้ทุกคดีต้องมารอ
กระบวนการดังกล่าวก็จะทาให้เกิดการเสื่อมมูลค่าในทรัพย์สิน น่าจะเป็นจุดอ่อนของกฎหมายล้มละลายซึ่งเขา
ก็มีการแก้ไขกัน เพราะเมื่อก่อนนี้ กระบวนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายก็ อยู่กับล้มละลาย ในหลายประเทศ
ก็ได้มีการแยกกระบวนการประนอมหนี้ออกมาเป็นพิเศษ เพราะเวลาที่คิดถึงภาพรวมของการตกลง ก็ต้องมีการ
พิจารณาให้ถึงจุดสมดุล โดยพิจารณาว่า เมื่อใดที่ลูกหนี้จะมีให้เจ้าหนี้เข้ามามีส่วนร่วมได้ และต้องใช้ระยะเวลา
ประมาณเท่าใด กลไกนี้ต้องไม่ถูกสร้างเป็นกลไกในการที่จะประวิงเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้เสีย เพราะ
ต้องพิจารณาด้วยว่า บทบาทของศาลที่จะเข้ามาจัดการในเรื่องนี้ควรจะมีมากน้อยเพียงใด เพราะยิ่งคุณถอย
ออกมาจากการมีหนี้สินล้นพ้นตัวมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความจาเป็นในการที่จะต้องใช้อานาจตามกฎหมายน้อยลงมา
เรื่อย ๆ
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3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
โดยความจริงมันก็ไม่ถูกเสียเท่าไร เพราะเวลาที่พูดถึงเรื่องของล้มละลายก็ต้องพูดถึงเรื่องฟื้น ฟูกิจการ
ด้วย เรื่องฟื้นฟูกิจการสามารถเข้าได้ ล้มละลายถ้าเป็นกรณีของบริษัทก็สามารถเข้าได้ ก็จะเหลือแต่กรณีของ
บุคคลธรรมที่ไม่สามารถจะเข้าได้ โดยนัยยะแล้ว การเขียนให้เข้าได้ไม่ได้ขัดแย้งอะไร เพราะว่าโดยปกติมันก็
เป็นแนวคิดของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปัญหาของเรื่องมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ มันอยู่ตรงที่ว่า เวลาคุณจะให้คนเข้า
ล้มละลายโดยสมัครใจ คาถามก็คือว่า เขาจะได้รับประโยชน์อะไรจากการดาเนินการเช่นว่านั้น ไม่มีใครยื่น
คาร้องไปโดยไม่มีประโยชน์หรือไม่ได้ถูกบังคับให้ เข้า เพราะอย่างบางประเทศเขาก็ใช้ระบบบังคับ เพราะว่าถ้า
คุณยังไม่ยอมเข้า แล้วคุณยังทาการค้าโดยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ ก็จะมีบทบังคับ (sanction) บางประการ แต่
บางประเทศก็ใช้ลักษณะที่ว่าคุณ สามารถที่จะเข้าไปและสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการ (discharge) ได้
เร็ว
แต่ปัญหาก็คือว่าบ้านเราจะมีประเด็นหนึ่งที่เรียกว่า stigma ความที่มันติดอยู่กับเรื่องล้มละลาย เวลา
เข้าไปแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องงาน เรื่องอะไรต่าง ๆ ซึ่งมันต้องเชื่อมโยงกัน ความจริงแล้วมันต้องแก้ทั้งสองเรื่อง
มันต้องแก้ทั้งในเรื่องที่จะให้คนล้มละลายทางานได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เขาแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน
เพราะถ้าคุณแก้แต่เฉพาะตรงนี้ มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาแบบ piece meal แก้ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะ
คนก็ไม่อยากเข้า มันเป็นเรื่อง effect กับกฎหมายอื่น ที่เขาก็ต้องเสียสิทธิตามกฎหมายอื่น ซึ่งเขาก็ไม่อยากจะ
เสีย ถึงแม้จะได้รับประโยชน์จากการ discharge ที่เร็วขึ้น แต่ก็ไม่ได้เร็วอยู่ดี เพราะ discharge ตามกฎหมาย
ล้มละลายของไทยคือ 3 ปี ในขณะที่บาง discharge ของบางประเทศเป็น 1 ปีแล้ว
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ผมไม่เข้าใจว่าบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินมันจะเกี่ยวอะไรกับหลักประกัน หลักประกันทางธุรกิ จผม
เข้าใจ แต่คุณต้องการจะเน้นเรื่องอะไร มันเป็น security ตรงไหน คาว่าหลักประกันมันต้องมีนัยยะที่คุ้มครอง
บุคคลภายนอก
ผมเข้าใจว่าบุริมสิทธิที่บังคับได้อย่างเจ้าหนี้จานา จานองมีเขียนเอาไว้แล้ว เพราะว่าพวกนี้มันต้องมี
register เพราะมันสามารถบังคับกับทรัพย์ชิ้ นนั้นได้ในลักษณะจดทะเบียน แต่ถ้าคุณจะให้หมายถึงบุริมสิทธิ
พิ เศษเหนื อทรัพ ย์ สิ น ผมก็ จ ะบอกว่า ในกรณี ข องสั งหาริม ทรัพ ย์ คุณ จะท าอย่ างไร บางอย่ างอยู่กั บ ตั ว คุ ณ
บางอย่างก็ไม่ได้อยู่กับตัวคุณ หลักการของ security นั้นต้องมีการคุ้มครองบุคคลภายนอก (protect third
party) บุคคลภายนอกเขาจะต้องรู้ว่าทรัพย์สินที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องมันมี security หรือไม่ เช่นจะเป็นระบบ
จานา จานองหรือระบบหลักประกันทางธุรกิจ มันจะต้องมีการจดทะเบียน เมื่อมีการจดทะเบียน เขาก็จะ
สามารถมีการตรวจสอบได้ ถ้าเป็นกรณีของทรัพย์สินบางประเภท ก็ต้องอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ผู้มี
ประกัน แต่พวกนี้บางทีมันก็ไม่ใช่แล้วแนวคิด (idea) ของเรื่อง priority กับ security มันเป็นคนละเรื่องกัน
เพราะฉะนั้น เราต้องแยกให้ดีว่าการที่เขาบอกว่าบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินอย่างจานา จานองนั้น เขามี
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นัยยะว่ามันหมายความว่าอย่างไร เจ้าหนี้คนนี้มันเป็น security แต่ถ้าคุณหมายถึงบุริมสิทธิพิเศษโดยที่มันไม่มี
ลักษณะเป็น security มันก็ไม่ได้ตอบปัญหาอะไร มันยิ่งทาให้เกิดปัญหามากขึ้น เพราะต้องไม่ลืมว่าเจ้าหนี้มี
ประกันเขามีสิทธิบังคับได้เอง เราก็จะเพิ่มช่องทาง (communication) ของวิธีการบังคับ ผมว่ามันต้องชัดกว่านี้
ส่วนเรื่องหลักประกันทางธุรกิจเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายใด ไม่ได้มีปัญหาอะไร
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
โมฆะเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องตีความ มันไม่ได้เกิดจากตัวบทกฎหมาย แต่ตามหลักการแล้ว ถึง แม้ว่านิติ
กรรมจะเป็นโมฆะ คุณก็ต้องใช้เงินคืน ไม่ใช่ว่าลูกหนี้ จะไม่ต้องใช้เงินคืน คาถามก็คือว่า แม้ หนี้ตัวนั้นจะมีผล
ผูกพันลูกหนี้ แต่ก็ไม่ผูกพันกองทรัพย์สิน ซึ่งโดยหลักการมันก็น่าจะถูก เพราะลูกหนี้ไปทาโดยที่ไม่ได้เอาเงินมา
เข้ากองทรัพย์สิน ลูกหนี้อาจจะต้องเอาไป ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า สัญญาพวกนี้อาจจะต้องเขียนไปในทานองที่ ว่าให้
ตัวลูกหนี้ยังคงต้องรับ ผิดอยู่ แม้ว่าจะปลดจากการล้มละลายแล้ว แต่เขาก็ไม่น่าจะมีกรอบเข้ามามีส่วนร่วม
(participate) ในมูล หนี้ เดิม มิเช่น นั้น จะเกิดปัญหาตามมามาก มันก็จะเป็นการเพิ่มจานวนหนี้ที่เป็นโดยไม่
จาเป็น น่าจะใช้หลักการเรื่องปลดจากการล้มละลาย และก็ยังคงต้องรับผิดอยู่ตามหลักอายุความ
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
มันทาได้ทั้งนั้นแหละครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไร ถ้าจะให้เอกชนเข้ามาหลักการก็คือมันจะต้องทาระบบ
licensing system และก็ต้องมีกลไกในการที่จะต้องรับเอาคดีที่มันไม่ได้มีตังเข้าไปด้วย เป็นเรื่องการบริหาร
จั ด การ วิ ธีก ารก็ คื อ จะสร้ างระบบ licensing system อย่ างไร ในหลายประเทศก็ ท ากั น อยู่ แต่ ก็ ไม่ ใช่ ทุ ก
ประเทศ ก็ต้องเข้าใจให้ดีด้วยว่ามันไม่ได้มีหลักตายตัว แต่ว่าในคดีใหญ่ ๆ ที่ มันมีความจาเป็น มันเป็นเรื่องของ
การชั่งน้าหนักระหว่างต้นทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายกับต้นทุนในเรื่องอื่น ๆ เพราะเวลาคุณเอาคนเข้าไปบริหารจัดการ
ทรัพย์สินแทนคนอื่น ภาคเอกชนมันจะมี legal obligation และมันจะชาร์จเงินเยอะมาก คุณก็ต้องเข้าใจเรื่อง
นี้ด้วย มิเช่นนั้น พอคุณย้ายไปเอกชน ก็เหมือนกับคุณเพิ่ม cost อาจจะหลายเท่า แล้ว cost เหล่านี้มันมาจาก
ไหน โดยปกติ cost เหล่ านี้ รัฐ บาลเป็ น ผู้แบกรับ (bear) ไว้อยู่ ทั นทีที่คุณ ให้ เอกชนจัดการในเรื่องดังกล่าว
รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้เขาได้ ก็ต้องไปเอาเงินจากกองทรัพย์สิน return มันอาจจะลดลง เว้นเสียแต่
ว่าการให้เอกชนเข้ามาทาจะทาให้ return มันสูงขึ้น มันอาจจะต้องเลือกเรื่องด้วยทรัพย์ว่าจะทาอย่างไรให้มัน
ยืดขึ้น
ผมว่าปั ญหาอย่างนี้มัน เป็ น ปัญ หา black and white พูดไปอย่างไรมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิ ด มันจะต้อง
อธิบายด้วยว่าเวลาคุณจะ design ระบบ ตอนนี้มันก็ black and white ก็คือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของราชการทา คนอื่นไม่ต้องทา แต่ถ้าคุณจะให้เอกชนทา ต้องพิจารณาอีกว่าคุณจะให้เอกชนทาทั้งหมดหรือไม่
หรือทาเพียงบางส่วน ซึ่งเอกชนจะทาทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้ว ไม่มีประเทศไหนทา แต่ถ้าจะให้เอกชนทาบางส่ วนก็
ต้องมา design คาถามก็คือ How to make private best work at the receiver?
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7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดั งกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ควรจะมีกระบวนการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ ตอนนี้กฎหมายฟื้นฟูกิจการก็อยู่แล้วในมาตรา 7 ผลมันก็
เป็นไปตามนั้น ตามหลักการก็คือ ในเรื่องล้มละลายมันต้องแจ้งหมด เป็นแบบเดียวกันในทั่วโลก แต่กฎหมาย
มันเป็นกฎหมายเก่า
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (จ.พ.ท.) เช่นเดียวกันกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ มันก็
ขึ้น อยู่ กับ ว่าใครเป็ น trustee ความจริงแล้ ว หลั กการที่จะเป็ นเรื่องยอมรับ หรือปฏิเสธมัน เป็น อานาจของ
trustee ซึ่งถูกตรวจสอบโดยศาล (review by court) อีกครั้ง ดังนั้น ในล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะ
มีอานาจ แต่ในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้เป็น trustee แต่เขาไม่ได้อยากเขียนให้
มีอานาจ และก็ไม่ใช่อานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่ดี เพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องต้องให้เข้าไปในศาล
เข้าไปในแผนฟื้นฟูกิจการ เรื่องฟื้นฟูกิจการมันอยู่ในแผน เมื่อมันอยู่ในแผน มันก็ไม่ใช่อานาจแต่เป็นหน้าที่ ถ้า
กฎหมายบอกให้ใครเป็น trustee คนนั้นก็เป็นคนทานั่นแหละ
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ที่จริงมันก็ไม่ได้บอกว่าโดยเด็ดขาด มาตรา 23 ก็ขยายได้ เพียงแต่ว่าเราตีความว่าขยายได้น้อย มันจะมี
วิทยานิพนธ์ของคุณธเนศ ไชยหมาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องการยื่นหลังเวลา ความจริงอันนี้
เป็นหลักการที่ซอร์ฟกว่า เขาก็ให้แนวคิดว่าถ้าเข้ามา...อาจารย์สหธนรู้ดีในเรื่องนี้เพราะว่าท่านอาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา...ก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้ายื่นไม่ทันก็ไม่เป็นไร แต่ว่ าถ้าเขาแบ่งเงินไปแล้วก็ไม่เกิดการย้อนหลัง
แต่ว่าถ้าจะแบ่งใหม่ต้องพยายามทาให้คนที่ได้ทีหลังได้รับก่อน เรืองนี้ไม่ใช่หลัก paripassuแต่เป็นเรื่องของการ
เติมให้เต็มเรียกว่า Hot Shot Rule ทาให้ตัวหลังได้เท่ากัน ถ้าบอกว่าเป็น paripassuจะกลายเป็นเรื่องของการ
แบ่งเท่ากัน
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ข้อ ยกเว้น คือ ในการใช้ ก ารตี ความมาตรา 115 คื อเขาไม่ได้ บ อกว่าลู กหนี้ ด าเนิ น การทางการค้ า
ตามปกติ คือเรื่องการค้าปกติมันเป็น ordinary course of business มันใช้เป็นข้อยกเว้นทั้งของมาตรา 113
และ 115 อยู่แล้ว ก็คือมันไม่มีลักษณะเป็นการที่จะทาให้เกิดความได้เปรียบ ถ้าคุณทาตามการค้าปกติมันก็ไม่มี
ลักษณะของความได้เปรียบ มันแปลความเช่นนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นได้เปรียบ แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่
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ถูกสร้างมา protect เป็ น เกราะว่าถ้าคุณ ท าอย่างนี้จะเพิ กถอนไม่ได้ มั นขึ้น อยู่กับคุณ จะให้ นิ ยาม (define
wording)ขึ้นมา แต่ถ้าคุณเขียนดื้อ ๆ บอกว่าเป็นการทาเพื่อการค้าปกติ เขียนอย่างนี้มันไม่ได้สื่อ เขาเรียกว่า
business judgment rule คือถ้าคุณจาเป็นต้องทาเพื่อให้ธุรกิจของคุณดาเนินต่อไปได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณ
บางเรื่องมันก็มีการให้เปรียบอยู่แล้ว อย่าลืมว่าเวลาที่คนมันใกล้จะล้ม ทุกคนมันจะมีอานาจไม่เท่ากัน คนที่อยู่
ใกล้มันก็จะบอกว่าคุณต้องจ่ายผมก่อน ผมถึงจะจ่ายเงินให้คุณ มันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณบอกว่าเป็น
การดาเนินการตามการค้าปกติมันก็ต้องมีข้อที่เขียนไว้ที่แปลความได้ง่ายกว่าตรงนี้
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ยกเลิกคาพิพากษาที่ได้พิพากษาให้ตกเป็นคนล้มละลายไปเลย ที่จริงแล้วคาพิพากษามันก็คือล้มละลาย
ทั้ งหมด เพี ย งแต่ ว่ ามั น ไม่ ได้ พู ด ถึ งฐานะของลู ก หนี้ เขาเรี ย กว่า commencement เวลาคุ ณ เข้ ามาคุ ณ มี
commence เดียว commence แรกเป็นพิทักษ์ทรัพย์ และ commence ที่สองเป็นเรื่องของคาพิพากษาให้
ล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์กับพิพากษามีผลในเชิงการจัดการทรัพย์สินเท่ากัน หลักการก็คือว่าถ้าคุณมีคาพิพากษา
อันเดียว คุณก็แบ่งได้เลย เหมือนรวบรวมแล้วแบ่งได้เลย ส่วนอันนี้มันล๊อคไม่ให้แบ่ง เพราะฉะนั้น คาถามก็คือ
ว่า คุณกาลังจะเขียนกฎหมาย จะบอกว่าไม่ต้องเป็นสถานะก็ใช่ แต่ว่าถ้าคุณใช้คาว่ายกเลิกคาพิพากษามันจะยิ่ง
ยุ่งเข้าไปใหญ่ เท่ากับคุณจะมีแต่การพิทักษ์ทรัพย์
ที่จริงคุณต้องบอกว่ากระบวนการในการจัดการทรัพย์สินมันควรจะมีอันเดียว คุณจะสั่งไปว่าอย่างไรก็
ได้ มัน ต้ องรวบรวมและแบ่ งเลย ส่ วนสถานะของลู กหนี้ ที่ เป็ นคนล้ มละลายมั น ก็ห ลั กการเดีย วกั น คุณ จะ
declare ก็ได้ คุณจะไม่ declare ก็ได้ แต่ความจริงผมเข้าใจว่าจะไม่เขียนว่าเป็นพิพากษาเพื่อให้เขาไม่ต้อง
ได้รับสถานะของการเป็นคนล้มละลาย ซึ่งประเดี๋ยวมันก็แก้ตามมา มันจะยิ่งไปกันใหญ่ คาถามก็คือคุณต้องแยก
ให้ได้ว่า ที่จริงแล้วพิพากษาจาเป็นหรือไม่ แต่ว่าต้องสั่งให้แบ่งมันจาเป็นอยู่แล้ว อันนี้มันรวมความกันอยู่ ซึ่ง
บางคนอาจจะคิดว่าเอาพิพากษาไปใช้กับกรณีทุจริตอย่างเดียว แต่ความจริงมันก็ยิ่งเพี้ยน เพราะว่ากฎหมายเรา
มันใช้กับทั้งเรื่องบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพราะฉะนั้น ถ้า concept ของคุณต้องการพูดว่า คาพิพากษามี
ผลเฉพาะการจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินก็ต้องเขียนให้ชัดไปเลย ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องทรัพย์สินทั้งนั้น
เพียงแต่ว่าคนอื่นเขายืมเอาไปใช้ ไม่ว่าคุณเขียนอย่างไรก็ยืมเอาไปใช้
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
อันนี้ไปดู legislative guide ก็ได้ มันก็ไม่มีอะไร หลักเกณฑ์เรื่องหนี้สินล้นพ้นตัว ที่จริงแล้วมันควรจะ
เป ลี่ ย น ต รงล้ ม ละลาย ด้ ว ย ไม่ ใช่ แ ค่ ส่ ว น ฟื้ น ฟู กิ จการ มั น เป็ น insolvency test เดี ยวกั น ไป ดู
recommendation ที่ 14 15 16 ของ legislative guide ส่วนการคัดค้านเจ้าหนี้เป็นเรื่องปกติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่ น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
สิทธิผู้ค้ามีประเด็นปัญหาเพียงเรื่องเดียว ก็คือที่ศาลแปลว่าไม่รับช่วงสิทธิ ที่จริงผู้ค้ามันไม่มีสิทธิโหวต
อยู่แล้ว เพราะว่ามันไม่มีเงินอยู่ ในนั้น เพียงแต่ว่ามันจ่ายเงินไป เพราะฉะนั้น ถ้ามันไม่ได้โหวตมันก็ไม่มีสิทธิ
เพียงแต่ว่าหลักการก็คือ ถ้าผู้ค้าประกันได้จ่ายเงินแล้ว ควรจะสวมสิทธิไปได้เลย ไม่ต้องมายื่นขอรับชาระหนี้
ตอนแรกแล้วมาใช้วิธีการการโอนหนี้ ฎีกาที่กล่าวถึงเรื่องนี้มันเป็นปัญหา
ผู้ค้าประกัน ก็เป็ น หลั กการเดียวกันกว่าจะเป็ นเจ้าหนี้ มิเช่นนั้ นคุณ จะมาโหวตไม่ได้ กลายเป็นหนี้
ดับเบิล้ และผูค้ าประกั
้
นมีปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ด้วย แต่ว่ามันก็ไม่ใช่
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผคู้ ้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสี ยง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ภาษี อ ากรก็ไม่ ได้ มี ปั ญ หาอะไร เพราะเจ้ าหนี้ ภ าษี อากรจะไม่ ย อมรั บ แผนอยู่ แ ล้ ว หลั ก การก็ เป็ น
เช่นเดียวกันกับเจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย แต่หลักการในต่างประเทศก็พยายามจะให้มีบุริมสิทธิน้อยลง
แต่เข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะทาได้ เพราะต้องคุยกันหลายฝ่าย เจ้าหนี้ภาษีอากรมันไม่มีผลกระทบ คุณมีหน้าที่ไป
ยึดทรัพย์ตั้งแต่แรกทาไมคุณไม่ไปยึด ในหลายประเทศที่เขาต่อว่าเจ้าหนี้ภาษีอากรเพราะว่าพวกนี้มีอานาจแต่
ไม่ใช้ คุณสามารถใช้อานาจยึดทรัพย์สินได้ตั้งแต่แรกแต่คุณไม่ยอมใช้ คุณปล่อยจนลูกหนี้ให้ล้มละลายแล้วค่อย
ไปยึด ต่างประเทศถึงไม่ให้มีบุริมสิทธิเลย พอไม่มีบุริมสิทธิเลย ปรากฏว่ายึดได้มากขึ้น เมื่อก่อนก็นั่งกันเฉย ๆ
ไม่ค่อยใส่ใจ แต่พอไม่มีบุริมสิทธิกลับทาได้มากขึ้น เพราะมันทาให้รู้สึกกระตื อรือร้น มันต่างกับกรณีเจ้าหนี้มี
ประกัน ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้มีประกันคุณก็อาจจะเฉย ๆ เพราะของยังอยู่ แต่พอคุณไม่ได้เป็นเจ้าหนี้มีประกันคุณ
ก็จะรู้สึ กว่าถ้าคุณ ไม่ได้ทาอะไรของมัน ก็จ ะสูญ เสี ย แต่ concept ในเรื่องภาษี หลายคนจะอ้างเรื่องอานาจ
มหาชน แต่หลายประเทศเขาก็ไม่มี เขาก็เถียงกันอยู่อย่างนี้
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ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ส่วนเรื่องห้ามยืดเวลาชาระหนี้ ห้ามลดหนี้ก็ทาอะไรไม่ได้ เพราะเจ้าหนี้ภาษีอากรก็เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
ประเภทหนึ่ง ศักดิ์เท่ากับเจ้าหนี้แรงงาน คุณเขียนเช่นนี้ ผมก็ต้องถามว่า แล้วคุณไม่ดูเจ้าหนี้แรงงานเลยหรือ
คาถามคุณดูแต่เจ้าหนี้ภาษีอากรมันดูอย่างนี้ไม่ได้ มันเหมือนกับเราคิดขึ้นมาเอง ที่จริงมันมีหลายคนที่เกี่ ยวข้อง
ในนั้น และบางทีมันต่ากว่าอีกคนหนึ่ง บางทีมันสูงกว่าอีกคนหนึ่ง ทีนี้เวลาเรามอง หลักการก็คือ คุณต้องคิดว่า
เราจะจัดการกับเจ้าหนี้ในแง่ของ priority อย่างไร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ในเรื่องผู้ทาแผนก็อาจจะยกระดับเป็นเรื่องการขึ้น ทะเบียน การรับใบอนุญาต แต่ว่าในอนาคต ที่จริง
แล้วถ้าเราเชื่อมั่นว่าลูกหนี้จะทาได้ดีกว่าเราก็อาจจะออกไปในรูปแบบของ debtor?? ก็ได้
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ส่วนเรื่องการตั้งหน่วยงานมาควบคุม องค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (secretary of state) มันคือ
อะไร มั น เป็ น คนละเรื่ องกั น องค์ กรวิช าชี พ มั น ไม่ ได้ เรีย กว่า secretary of state secretary of state มั น
แปลว่า กระทรวงมหาดไทย น่าจะแปลผิด ที่จริงแล้วมันต่างกัน ทุกหน่วยจะมีรัฐกากับอยู่แล้ว ส่วนจะให้เอกชน
กากับด้วยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างในสหรัฐอเมริกาก็ให้ศาลกากับและก็ให้อานาจกระทรวงยุติธรรมเป็น
trustee ในการดูแล เพราะฉะนั้นมันเป็นการหาจุดสมดุล
ทีนี้ ก ารที่ เราจะมาบอกว่าเราต้ องมีก ารปรับ ปรุงหลั ก การ ถ้าเขามี การขึ้น ทะเบี ย นมัน ก็ต้ องมีก าร
control ใช่หรือไม่ การ control คุณ control อะไร เพราะการ control มีหลายอย่าง หนึ่ง คุณต้องมี drive
ที่จะเข้าไปในการพิจารณาด้วยในฐานะรั ฐ สอง การขึ้นทะเบียนมันต้องมีการตรวจสอบ ต่อใบอนุญาต หรือทา
อะไรก็ ต าม ต้ อ งมี ก ารเข้ า ไปตรวจ คื อ มั น ไม่ ได้ ม าเพราะว่ า มั น มี แต่ มั น มาเพราะว่ า คุ ณ ก าหนดหน้ า ที่
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบมันมาพร้อมกับการกาหนดหน้าที่ คุณกาหนดหน้าที่การ control มันถึงจะมา เรา
ไม่ได้พูดถึงการ control ก่อน คุณจะตรวจอะไรมันก็เป็นไปตามนั้น ตอนนี้เรากาลังพูดถึง audit ก่อน ก่อนที่
คุณจะพูดว่าตรวจด้วยวิธีการใด คุณต้องพูดถึงตรงนี้ก่อนว่าคุณ จะต้อง control อะไร ถ้าคุณให้ เขามาแบบ
ผู้จัดการมรดก หรือ trustee คุณก็ไม่มี control แต่ถ้าคุณจะให้เขาเข้ามาแบบ regulator ซึ่งมีการจดทะเบียน
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คุณ ก็ control ตอนเข้ า ตอน enlisted ว่าคุ ณ สมบั ติค รบถ้ว นหรือ ไม่ แต่ถ้ าคุ ณ control ใบอนุ ญ าต คุ ณ
controlmanner คาถามก็คือ ถ้าคุณ control แบบนี้ ตกลงใคร control เพราะศาลก็ต้อง control คือถ้ามัน
เป็ น เนื้ อ งานที่ เขาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ (answerable) ต่ อ ศาล แต่ ถ้ า มั น เป็ น conduct ทั่ ว ไปเขาขึ้ น อยู่ กั บ
regulator เพราะฉะนั้นคุณต้องแยกให้ได้ว่าคุณจะ control อะไรเขา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ส่วน SMEs มีสิ่งที่ต้องการอาจจะไม่เหมือนกับทั่วไป ความจริงมันต้องมองระบบว่าระบบโดยปกติมัน
จะ suitable ใคร ซึ่งมันก็ suitable กับกิจการค่อนข้างใหญ่ สมมติว่าถ้าคุณจะเปิดโอกาสให้กิจการที่ค่อนข้าง
เล็ก อย่าลืมว่าใหญ่ก็มีปัญหากับไอ้ตัวนี้เหมือนกัน แล้วใหญ่บางทีก็ต้องการกระบวนการที่รวดเร็วเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราพูดเรื่องเร่งรัด หรือ expedited proceedings สาหรับ SMEs แต่ที่จริง
แล้วมันต้องมีเสื้อหลายตัวสาหรับจัดการกับปัญหา คุณตัวใหญ่ คุณอาจจะเป็นแผลเล็ก คุณตัวเล็กคุณอาจจะ
เป็นแผลใหญ่ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น เวลาที่เราพูดถึงเรื่องพวกนี้ ถ้าคุณจะสร้างกฎเกณฑ์หรือกติกาธรรมดา แบบเร่งรัด แบบ
เร่งรัดมันก็ไม่ได้มีนั ยยะที่พูดแต่เฉพาะ SMEs ที่จะพูดถึง SMEs มันมักจะเป็นเรื่องของล้มละลายแบบเร่งรัด
มากกว่า ก็จ ะมีวิธีคิดที่แตกต่างกัน เพราะอย่าลืมว่า SMEs ต้นทุนมันน้อย เงินมันน้อย มันไม่มีทางที่จะใช้
กระบวนการพวกกฎหมายเต็มรูป คุณอาจจะไปคิดถึงเรื่องใช้เวลาสั้นลง สามารถทาได้เร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ส่วนในเรื่องลูกหนี้เตรียมแผน อันนี้ก็ทากันเป็นปกติธรรมดาอยู่ แล้ว เพียงแต่ว่ามันจะไม่สามารถยื่นขอ
ฟื้นฟูกิจการได้ก่อน คือที่จริงเขาก็ทาแบบนี้อยู่แล้ว ไม่มีใครทะเล่อทะล่ายื่นคาร้องขอต่อศาลทันที แต่เขาจะ
เจรจาก่อน จนกระทั่งเขาได้เป้า แล้วมันทาได้เร็ว เพราะฉะนั้น การเจรจาล่วงหน้าไม่ได้มีปัญหา แต่ว่าถ้าคุณ
บอกว่าคุณต้องการอันนี้แล้วเอามาให้ศาล endorse มันก็จะเป็นคนละเรื่อง อันนี้มันก่อนยื่นคาร้องขอ คุณไป
ได้มาแล้วคุณก็มายื่น คาถามคือ หากเจ้าหนี้เปลี่ยนใจคุณจะทาอย่างไร เพราะว่ าตอนแรกเจ้าหนี้ไม่รู้ว่าคุณมี
เจ้าหนี้อื่นเป็นจานวนเท่าใด เขาจึงตกลง แต่พอถึงเวลา ต้องไม่ลืมว่าเขามาที หลัง แล้วเขาบอกว่ามันเยอะกว่านี้
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เขาไม่เอาแล้ว เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่ คาถามมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมา (straightforward) ที่จริง
แล้วไปเจรจาเขาก็ทาแบบนี้ ถ้าคุณอยากจะได้จริง ๆ คือ กระบวนการที่เขาเรียกว่าไปเจรจากันครบถ้วน แล้ว
เอามาให้ศาลรับรอง ซึ่งมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนอกจากเรื่องฟื้นฟูกิจการ ไม่เกี่ยวกับฟื้นฟูกิจการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ส่ ว นข้ อ 16 ก็ เป็ น หลั ก การที่ UNCITRAL เขี ย นไว้ อ ยู่ แ ล้ ว ไปดู ได้ ในพาร์ ท ที่ เกี่ ย วข้ อ ง wrongful
trading ก็ ได้ แ ต่ เดี๋ ย ว นี้ เข าเรี ย ก ว่ า liability from directors approaching insolvency มั น มี ทั้ ง
fraudulenttrading หรือ wrongful trading เป็นศัพท์อังกฤษ ไปดูในพาร์ท 4
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ส่วนเรื่อง model law เขาไม่ได้บอกเรื่องการยอมรับแบบนี้ คุณต้องไปดูดี ๆ model law มันเป็นการ
recognize แต่มัน ไม่ได้ยอมรั บ ผล และก็ทาให้ ศาลภายในสามารถที่จะ corporate ยกเว้นแต่ว่ามันจะเป็น
main proceedings ที่จะทาให้เขาให้ความช่วยเหลือได้ทันที แต่ถ้าเป็น เรื่องอื่น ๆ ที่ต้องการผล เขาก็ยังไปไม่
ถึง ตอนนี้เขาก็ยังเจรจากันอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องผลของคาพิพากษา แต่ ตอนนี้ที่เขาให้ มาก็คื อ ให้มาแค่สาหรับ
main แต่ถ้าเป็น other releases ก็ให้ขอศาลหมด แต่เรื่อง model law ก็คงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ถ้าคุณจะ
บอกเฉพาะ reciprocity หรืออะไรต่าง ๆ เหล่านี้มันก็จะยาก เพราะคุณไม่เคยยอมรับคาพิพากษาของประเทศ
ใดเลย แต่ ห ลั ก การมั น จะท าเป็ น listed ก็ ได้ หมายถึ งว่า ถ้ ามี ก ารตกลงกั น แทนที่ จะเป็ น พ.ร.บ. เราก็ มี
กฤษฎีกากาหนดเป็นเรื่อง ๆ
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นายพิจารณ์ สุขภารังษี
1. ท่ านเห็น ว่ากฎหมายล้ม ละลายและฟื้ น ฟูกิจการในปั จจุบัน เหมาะสมหรือไม่หรื อควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นไดเป็นพิเศษ
สมควรมีการแก้ไขหลายประการ ดังนี้
(1) โดยหลักการต้องให้ลูกหนี้เป็นผู้ทาแผน เว้นแต่กรณีที่ลูกหนี้ทุจริต ทาให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากลูกหนี้ย่อมเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจและตระหนักรู้ถึงปัญหาของตนเองเป็นอย่างดี
ถ้าผู้ทา
แผนมาจากบุคคลภายนอกและไม่มีความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริ ง ก็มักจะเร่งจาหน่ายทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ออกไปแบบแยกชิ้นแยกส่วน หวังเพียงให้ได้รับเงินมาชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้อย่างรวดเร็ว แต่กลับ
ส่งผลให้ธุรกิจของลูกหนี้ไม่สามารถดาเนินต่อไปได้และทาให้การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่สาเร็จ ปัญหาในทาง
ปฏิบัติอีกประการที่เกิดขึ้น บรรดาเจ้าหนี้ต้องการให้ผู้ทาแผนได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ประหยัด แต่ผู้ทาแผน
เองต้องการได้ค่าตอบแทนในจานวนที่สูง มีผลประโยชน์ขัดกันอยู่ในประเด็นนี้
(2) การกาหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล การที่มาตรา ๙๐/๒๑ มาตรา ๒๐/๒๕ กาหนดไว้เห็น
ว่าน่าจะไม่ถูกต้อง
(3) กฎหมายควรให้ ความส าคัญ กับเจ้าหนี้การค้ามากกว่าเจ้าหนี้ส ถาบันการเงิน เนื่องจากเจ้าหนี้
การค้ามีส่วนสาคัญต่อการดารงอยู่ของกิจการของลูกหนี้ การให้ความสาคัญแก่เจ้าหนี้รายใหญ่มากเกินไป อาจ
ทาให้เกิดการกว้านซื้อกิจการของลูกหนี้โดยกลุ่มเจ้าหนี้ดังกล่าว
(4) รัฐต้องมีมาตรการเชิงรุก เช่น การจัดโครงสร้างของกิจการประเภทต่างๆ ให้มีจานวนที่เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อป้องกันกิจการที่มีจานวนมากเกินไป แต่ต่อมาต้องล้มละลาย นอกจากนั้น
ควรมี ห น่ ว ยงานกลางท าหน้ า ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ของธุ ร กิ จ ประเภท SME เช่ น จ านวนเงิน ส ารอง จ านวน
อสังหาริมทรัพย์ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามจานวนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น
(5) การแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ ควรทาเป็นกลุ่มใหญ่ ส่วนการลดจานวนหนี้ก็ต้องลดลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม
(6) การคัดเลือกผู้ทาแผนจะต้องพิจารณาประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของบุคคลนั้นประกอบด้วย
(7) ควรมีการกาหนดเงื่อนไขการเข้าสู่กระบวนการเมื่อลูกหนี้ขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะในคดีฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ ไม่จาเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์ความมีหนี้สินล้นพ้นตัว
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วยเพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
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3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรอนุญาตให้ลูกหนี้ร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้เองโดยสมัครใจ เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ได้รับประโยชน์
จากการประนอมหนี้ หรือจะได้หาคนมาซื้อต่อกิจการ ป้องกันเจ้าหนี้ ใช้กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายมา
ยึดกิจการของลูกหนี้แล้วนาไปขายแบบแยกส่วนควรให้โอกาสลูกหนี้ได้ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการจัดการกิจการ
และทรัพย์สินให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483
เพื่อให้รวมถึงเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินทุกประเภทและเจ้าหนี้ผู้ทรงหลักประกันตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจท่านเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด
เห็นด้วยกับการแก้ไขนิยามคาว่าเจ้าหนี้มีประกัน เพราะตามร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฉบับ
ใหม่ จะมีผลให้สามารถนาสินทรัพย์มาเป็นหลักประกันได้หลากหลายและส่งผลให้ลูกหนี้ขอสินเชื่อได้มากขึ้น
เช่น floating chart ได้แ ก่ วัต ถุที่ ใช้ผ ลิ ต สิ น ค้ า สิ น ค้าคงคลั งสิ ท ธิเรีย กเก็บ เงิน ของลู กหนี้ เครื่อ งจัก รต่างๆ
รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่ทั้งนี้ ก็ต้องมีระบบทะเบียนที่รั ดกุมเพื่อป้องกันลูกหนี้โยกย้ายทรัพย์สิน
เช่น ต้องมีการทางบการเงินทุก ๆ 3 เดือน ให้เจ้าหนี้ตรวจสอบหรือมีระบบทะเบียนกลางโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รวบรวมรายละเอียด และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบออนไลน์และพิมพ์
ข้อมูลออกมาได้ เช่น การกาหนดให้สานั กงานที่ดินจะต้องส่งข้อมูลการจานองไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บริษัทผู้ให้หลักประกันจะต้องมีการระบุรายละเอียดหลักประกันหนี้ต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบได้
สิทธิของเจ้าหนี้มีประกันจะต้องเป็นไปตามที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนการประเมิน
มูลค่าที่ดินกรมธนารักษ์ควรทาการประเมินทุกๆ ๒ ปี และราคาควรใกล้เคียงราคาตลาด ต้องมีการกาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนมีองค์กรตรวจสอบผู้ประเมิน ต้องมีกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประเมิน
ราคา และควรมีประมวลจริยธรรมผู้ประเมินราคา
5. ในกรณี ที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่ อสิท ธิของบุค คลภายนอกที่ เข้าท าสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุ จริ ตและเสี ย
ค่าตอบแทนท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ถ้ า จะมี ก ารแก้ ไ ขเรื่ อ งการท านิ ติ ก รรมของลู ก หนี้ ค วรพิ จ ารณาตาม chapter 11 ของอเมริ ก า
ประกอบด้ ว ย ขอยกตั ว อย่ า งในคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ในระหว่ า งการฟื้ น ฟู กิ จ การคนที่ ข ายสิ น ค้ า
(บุคคลภายนอก) ให้ลูกหนี้ จะมีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อน การกาหนดให้ลูกหนี้สามารถทานิติกรรมในช่วงหนึ่ง
ก่อนล้มละลายได้ โดยอาจจากัดวงเงินเมื่อรวบรวมทรัพย์สินได้ให้เจ้าหนี้ที่ยอมให้สินเชื่อดังกล่าวได้รับชาระหนี้
ก่อนเพราะเป็นผู้มีส่วนทาให้กิจการของลูกหนี้ดาเนินต่อไปได้
หลั งจากลู กหนี้ เข้าสู่ กระบวนการแล้ ว ก็ควรมี นิติกรรมบางประเภทที่ ได้รับยกเว้นให้ ยังคงผลทาง
กฎหมายอยู่ เช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น
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6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
การให้เอกชนมาดาเนินการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องแบ่งประเภทภารกิจที่จะมอบให้เอกชน
ดาเนิ น การให้ ชั ดเจน นอกจากนั้ น ควรมี การทบทวนเพื่ อก าหนดค่าตอบแทนแก่ เอกชนและเจ้าพนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์ตามความรู้ความสามารถ
นอกจากนั้นต้องมีระบบตรวจสอบการทางานของเอกชน โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจสอบแล้ว
เสนอศาล หรือให้เจ้าหนี้ลูกหนี้พิจารณา
ถ้าเป็ น กิจ การที่ กระทบถึงประชาชน เอกชนไม่ค วรได้รับการมอบหมาย และต้ องให้ เจ้าพนัก งาน
พิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ดาเนินการเอง
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ควรมีระบบแจ้งเจ้าหนี้เป็นรายคน โดยทางจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) และมีระบบ
ตอบรับการได้รับแจ้งด้วย นอกจากนั้นควรมีการโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายกว่าที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
ท่านเห็นว่าอานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือ ปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรให้ศาลกลั่นกรองการทางานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเรื่องนี้ด้วยและควรกาหนดหลักเกณฑ์
ในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่ชัดเจน การมีคาสั่งดังกล่าวควรทาในรูปของคณะกรรมการ
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ควรขยายระยะเวลาในการยื่น ขอรั บชาระหนี้ออกไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
เช่น ๓ เดือนสาหรับเจ้าหนี้ไทย และ ๖ เดือนสาหรับเจ้าหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากเจ้าหนี้อาจไม่ทราบคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลเอกสาร
เมื่อกาหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับชาระหนี้แล้ว ก็ค วรกาหนดระยะเวลาที่คาสั่งเกี่ยวกับคาขอรับ
ชาระหนี้จะต้องเสร็จสมบูรณ์ด้วย ถือเป็นข้อเรียกร้องที่หน่วยงานรัฐสมัยใหม่จะต้องให้ความสาคัญ เช่น อาจ
กาหนดเป็นกรณี normal track ใช้กับคาขอรับชาระหนี้ประเภทเจ้าหนี้กู้ยืม ส่วนกรณี fast track ใช้กับหนี้
การค้าร่วมลงทุน เป็นต้น
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8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
การโอนทรัพย์สินของลูกหนี้จะถูกเพิกถอนหรือไม่ต้องดูเจตนารมณ์ของลูกหนี้ว่าสุจริตหรือไม่ ดูว่าเป็น
การกระทาของลูกหนี้ซึ่งทาให้เสียหายแก่กองทรัพย์สินและบรรดาเจ้าหนี้อื่นหรือไม่ในกรณีที่มีเจตนาทุจริต อาจ
กาหนดให้มีการเพิกถอนได้ภายในระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
การพิพากษาให้ล้มละลาย ควรกาหนดระยะเวลาการเป็นบุคคลล้มละลายที่เหมาะสม และไม่ควรตัด
สิทธิในการดารงตาแหน่ง เช่น ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ส่วนการพิพากษาให้ล้มละลายก็ต้องเป็นกรณีที่
ลูกหนี้มีเจตนาทุจริตเท่านั้น
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ปัจจุ บัน ใช้ห ลักเกณฑ์ลูกหนี้ มีห นี้สิ นมากกว่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจช้าเกินไปที่จะทาให้ การฟื้นฟูกิจการ
ประสบผลสาเร็จควรใช้หลักเกณฑ์ว่าลูกหนี้ขาดสภาพคล่องหรือไม่มีเงินหมุนเวียนก็เพียงพอแล้ว
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีส ภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับชาระหนี้ การรับช่วงสิทธิเข้ามาในกระบวนการฟื้นฟู
กิจการรวมถึงการได้รับประโยชน์จากการลดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
หากมีการลดหนี้ให้กับลูกหนี้ชั้นต้นควรมีผลถึงผู้ค้าประกันด้วย
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
แผนอาจลดจานวนหนี้ภาษีอากรลงได้ แต่ต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และอาจใช้หลักเกณฑ์
นี้กับเจ้าหนี้อื่นบางประเภทด้วย
ในขั้นตอนก่อนการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมสรรพากรควรให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับการยื่นแบบเสียภาษีการขอลดค่าปรับเงินเพิ่ม
กรณียื่นชาระภาษีล่าช้าโดยไม่เจตนา เป็นต้น
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ปัจจุบันผู้ทาแผนจะเลี่ยงความรับผิดชอบด้วยการจัดตั้งในรูปของบริษัทการกากับดูแลผู้ทาแผนจึงต้อง
ดูทุนจดทะเบียน ประสบการณ์ รายชื่อทีมงาน ประกอบด้วย รวมถึงการเสนอแผนให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ตรวจสอบก่อน
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ต้องมีการกาหนดข้อบังคับหรือประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบการทางานของ ผู้ทา
แผนต้องเปิดเผยข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการดาเนินการที่ไม่ชอบ นอกจากนั้น ผู้ทาหน้าที่
ตรวจสอบควรมีการเปลี่ยนทุก 2 ปีหรือ 4 ปี
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด)นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควรมีช่องทางพิเศษ (fast track) ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้การเสนอแผนเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรมีแบบฟอร์มการขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการที่ชัดเจน
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15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็ น ด้ ว ยและควรเน้ น ให้ ลู ก หนี้ เป็ น ผู้ ท าแผนหรื อ จั ด เตรี ย มข้ อ ตกลงเป็ น หลั ก เนื่ อ งจากลู ก หนี้ รู้
โครงสร้างและรับทราบปัญหาของบริษัทดีที่สุด
16.ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัวควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สิ นของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใดเพราะเหตุใด
ต้องพิจารณาเจตนาของกรรมการบริษัทเป็นส าคัญ ถ้ามีเจตนาทุจริตหรือมีความจงใจให้ เกิดความ
เสียหายก็จะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ไม่ควรยอมรับ คาพิพากษาของศาลต่างประเทศเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของแต่ล ะประเทศ
ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนาตามบริบทก็จะมีผลประโยชน์ของ
ประเทศแตกต่างกัน เช่น ในต่างประเทศ ยกเว้นภาษีให้ ๓ เดือน กฎหมายไทย ยกเว้นภาษี ให้ ๑๒ เดือน
เป็นต้น
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ศาสตราจารย์พิเศษ ประจักษ์ พุทธิสมบัติ
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้ม ละลายและฟื้ น ฟู กิจการในปัจจุบั น เหมาะสมหรือไม่หรื อควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
อาจารย์คิดว่าในปัจจุบันมันก็เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นแนวทางเดียวกัน โดยหลักการใหญ่ ๆ ยังโยง
กันอยู่ เพราะว่ากฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟื้นฟูกิจการยังโยงกันไปโยงกันมา และก็เรื่องฟื้นฟูกิจการก็ยัง
ต้องใช้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่ ถ้าไปแยกกฎหมายเสีย หรือไปแยกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่มันจะยุ่ง
เหยิง
อาจจะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้ดังนี้ เดิมกรมบังคับคดีขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมซึ่งที่จริงก็อยู่กับศาล
แต่ก็แยกออกไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันกรมบังคับคดีก็ขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรม ทาให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว
เพราะที่จริงแล้ว ในแง่ของการทางานยังไงเสียการบังคับคดีก็ต้องอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง
และส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่ที่ศาลจะต้องสั่ง ศาลมีอานาจสั่ง การที่เป็นเจ้าพนักงานของศาลจะทาให้รอดตัวไป
เยอะ เช่นการได้รับความคุ้มครองจากการถูกฟ้อง เมื่อได้มีการแยกศาลปกครองกับศาลยุติธรรม คนก็ไปยุ่งกัน
อยู่ที่ศาลปกครอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (จ.พ.ท.) ถูกฟ้องกันเป็นจานวนมาก แต่ถ้าอยู่กับศาลจะได้รับความ
คุ้มครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง
ส่วนในเรื่องประเด็นที่ก่อนแก้ไขในกฎหมายล้มละลายหรือกฎหมายฟื้นฟูกิจการนั้น อาจารย์ต้องออก
ตัวไว้ก่อนเรียนว่าอาจารย์เป็นคณะกรรมการร่างกฎหมายฟื้นฟูกิจการก็จริง แต่ตอนร่างเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้ มา
ใช้อีกทีก็ต่อเมื่อพลเอกเปรมมากลับเป็นนายกรัฐมนตรี และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นมีความจาเป็นต้องใช้
กฎหมายฟื้น ฟูกิจการ ในขณะที่มีการประกาศใช้กฎหมายฟื้นฟูกิจการไปแล้ ว อาจารย์ก็ห่ างจากกฎหมาย
ดังกล่าว ก็อาจจะตอบในทางปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ แต่อาจารย์ก็คิดว่า หลักเกณฑ์ที่ ร่างไว้และกาลังใช้อยู่ในขณะนี้
มันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้ แต่ว่ามองภาพไม่ค่อยออกนักว่าการฟื้นฟูกิจการ การทาแผน ผู้บริหารแผน จะมี
อะไรขัดข้องกันบ้าง ได้แต่มองในภาพกว้าง ๆ ซึ่งอาจารย์ก็ติดตามอยู่เสมอเหมือนกัน แต่ไม่อาจมองชัดเจนลง
ไปในรายละเอียด
ยกตัวอย่างเช่น การฟื้นฟูกิจการโดยการเอาทรัพย์สมบัติของลูกหนี้ไปยกให้บริษัทใหม่ อันนี้เป็นเรื่อง
แรก ๆ ตั้งแต่ใช้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ ไปสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาและบริษัทเก่าก็เลยแห้งตาย พอแห้งตายปัญหา
มันก็เกิดขึ้นมาว่า ถ้าบริษัทใหม่เจริญเติบโตขึ้นมาแล้ว มันจะต้องยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการ แล้วก็ส่งหมายมาหา
กรรมการชุดเก่า กิจการมันแห้งตายไปแล้วกรรมการจะฟื้นกลับมาได้หรือไม่ นี่คือปัญหา เขาก็ทิ้งบริษัทเก่า
ปล่อยให้ร้าง แล้วจะฟื้นฟูโดยให้ยกกลับคืนมาให้บริษัทใหม่อย่างนั้นหรือ แล้วทรัพย์สินของบริษัทเก่าซึ่งเขาเอา
ไปให้ ฟื้ น ฟู มั น ไปไหนหมด มั น ยกไปให้ บ ริษั ท ใหม่ เสี ยแล้ ว แล้ ว จะฟื้ น ฟู โดยให้ ผู้ บ ริห ารของบริษั ท เก่ากั บ
ผู้บริหารของบริษัทใหม่มันคนละชุดกัน มันไม่เหมือนการฟื้นฟูกิจการในแบบธรรมดาหรือฟื้นฟูโดยบริษัทเก่า
ซึ่งไม่รองรับ การฟื้น ฟูกิจการโดยวิธีนี้ ซึ่งมันก็อาจจะหมดปัญหาไปได้ เพราะมีบทบัญ ญัติให้ ก รรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทเก่าที่ว่างลงก็เติมเข้าไปได้ แต่ถ้าไปทาลายบริษัทเก่าเสียแล้ว มันใช่การฟื้นฟูกิจการหรือไม่
ซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ติดตามว่า ผลของการไปตั้งบริษัทใหม่มันสาเร็จหรือไม่ แต่อาจารย์ก็เห็นปัญหานี้มาตั้งแต่ต้น
การฟื้นฟูกิจการไม่น่าจะมีวัตถุประสงค์ในการเลิกกิจการเดิม
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเรื่องที่จาเป็น แต่จะบังคับให้ผูกคนที่คนที่ไม่เห็นด้วย ไปตกลง
เองในรายย่อย ถ้ารายใหญ่เขาไม่ตกลงด้วยผลจะเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นภาพได้ชัดเจน เขาก็เสียหาย เพราะ
เจ้าหนี้รายย่อย จานวนหนี้น้อย ได้ผลประโยชน์จากการตกลงมากจึงตกลงทันที แล้วเจ้าหนี้รายใหญ่เขาจะทา
อย่างไร อันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วย มันอาจจะเหมาะสมกับบางสถานการณ์เช่นการตกลงกับเจ้าหนี้รายใหญ่และราย
ย่อยก็บั งคับ ได้ แต่ถ้าคิดถึงรายละเอีย ดแล้ ว ก็จะพบปัญ หาว่า รายย่อยนั้นต้องย่อยแค่ไหน ปัจจุบั นนี้การ
แบ่ งกลุ่ ม ของกฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การอาจารย์รู้สึ ก ว่าไม่ค่อ ยเป็ น ธรรม ที่จ ริงแล้ ว หลั กเกณฑ์ ในการแบ่ งกลุ่ ม
หลักเกณฑ์มันน่าจะอันเดียวกัน แต่ถ้าแบ่งกลุ่มด้วยหลักเกณฑ์ต่างกัน เช่น วิธีการชาระหนี้ต่างกัน ก็จะเกิด
ความไม่เป็นธรรม ที่เป็นธรรมที่สุดคือต้องได้รายเฉลี่ยเหมือนกัน คิดตามเปอร์เซ็นต์ของมูลหนี้ อย่างเจ้าหนี้มี
ประกันเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้ว เขาก็อาจจะไปตกลงในส่วนของหนี้ส่วนที่ไม่มีประกัน โดยเอาประโยชน์ของเขา
เป็นใหญ่ ส่วนหนี้กลุ่มอื่นที่ไม่มีหลักประกันหลักเกณฑ์เป็นคนละอย่างกัน จะตั้งหลักเกณฑ์เช่นนี้ทาไม ยังไงเสีย
หลักความเป็นธรรมก็ยังคงต้องมีอยู่
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ในประเด็นนี้ต้องเล่าให้ฟังว่า ร่างที่อนุกรรมการทามาซึ่งอาจารย์เป็นประธาน ควรจะตั้งคาถามก่อนว่า
ลูกหนี้เป็นใคร ถ้าลูกหนี้เป็นนิติบุคคลซึ่งบริหารโดยคณะบุคคล เกิดเป็นตัวบุคคลซึ่งสมมติขึ้นมาโดยกฎหมาย
พอคณะบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาบริหารกิจการไม่สาเร็จ แล้วทาให้บริษัทต้องล้มละลาย โดยหลักการแล้วมัน
ก็สมควรที่จะมี การขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอาจารย์ว่าปัญหามันเยอะ
ถ้าเกิดเอาหลักเกณฑ์อะไรมาคิดว่าบุคคลธรรมควรจะร้องขอให้ตัวเองล้มละลายได้ มันจะเป็นธรรมกับเจ้าหนี้
ทั้งหลายหรือไม่ การใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเป็นจุดที่อาจารย์เห็นว่าเป็นประเด็นที่สาคัญ เช่น เป็นคนที่โกงเงินเขา
มาเยอะ แล้วมาขอล้มละลาย
ร่างที่อาจารย์เป็นประธานก็เกือบเสร็จแล้ว ซึ่งในเรื่องการที่บุคคลธรรมดาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจ เป็นปัญหาที่เราทิ้งข้างเอาไว้ เหลืออีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้ว แต่มันก็ไม่ได้ไปต่อ สาเหตุที่ไม่ได้ไป
ต่อเพราะระยะนั้นมันมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ตั้งแต่รัฐบาลสมชายซึ่งอยู่ในเดือนเดียว ทั้งกระทรวงยุติธรรม
หรือกรมบังคับคดีไม่ได้ขอต่อคณะกรรมการของอาจารย์ ผลก็คือคณะกรรมการของอาจารย์หายไปเลยเมื่อมี
การเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งเรื่องบุคคลธรรมดาร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจเป็นเรื่องเดียวที่ยังคั่งค้างอยู่ใน
การจัดทาร่างดังกล่าว
ส่วนตัวนิติบุคคลนั้น ความสุจริตหรือไม่สุจริตมันขึ้นอยู่กับการบริหาร แต่บุคคลธรรมดาความสุจริตอยู่
ที่ตัวลูกหนี้ ไม่ได้แยกออกจากกัน เพราะฉะนั้น ในความคิดของอาจารย์ก็ยังลังเล ทั้ง ๆ ที่ถ้ามองในแง่สุจริต
บุคคลธรรมดาที่สุจริตที่ขอล้มละลายเพื่อจะตั้งตัวใหม่ มันก็เป็นการให้โอกาสคนมาก ถ้ามองในแง่นี้ก็น่าจะให้
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ทาได้ แต่ถ้ามองในอีกแง่ห นึ่ง คนไม่สุจริต จะไปอ้างได้อย่างไรว่าเขาไม่สุจริต ถ้าเขาขอก็มามันก็พิสูจน์ยาก
เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงลังเลว่าจะเอาอย่างไรแน่ ก็ลองฟังกรรมการ
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจอาจารย์ยังมีความรู้ในส่วนนี้น้อย แต่อาจารย์ก็เห็นว่า
หลักการเดิมน่าจะยุติธรรมดีอยู่แล้ว บางครั้งมันอยู่ที่การแปลกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น คนที่แปลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความแพ่ งภาคบั งคั บ คดีม าตรา 287 กับ มาตรา 289 ซึ่ งเป็ น เรื่อ งเกี่ ยวกั บ บุ ริม สิ ท ธิ ปั ญ หาก็ คื อ
ความหมายของบุริมสิทธิตามมาตรา 287 กับมาตรา 289 มันต่างกันหรือไม่ ตาราต่าง ๆ เขียนอธิบายไปกันคน
ละแนวทาง บางคนก็บอกว่าเป็นคนละเรื่องเดียวกัน บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเดียวกัน แต่อาจารย์ได้เขียนไว้ใน
ตาราของอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่บุริมสิทธิทั่วไปก็ไปใช้มาตรา 287 ส่วนบุริมสิทธิที่บัญญัติไว้
โดยเฉพาะในมาตรา 289 ก็ให้ใช้มาตรา 289 ดังนั้น ในเรื่องบุริมสิทธิไม่น่าจะไปแปลให้มันต่างกัน
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิ ติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
อาจารย์ขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่ง มันมีคดีหนึ่งที่เป็นการฟ้องล้มละลายที่ศาลแพ่ง เสร็จแล้วเจ้าหนี้
กั บ ลู ก หนี้ คู่ ห นึ่ งมั น มุ บ มิ บ ฟ้ อ งกั น เองก่ อ นที่ ศ าลเล็ ก ๆ แห่ ง หนึ่ ง รู้ สึ ก ว่ า จะเป็ น ศาลที่ ต ราด คดี นั้ น ศาล
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ แ ล้ ว แต่ เจ้ าหนี้ ที่ อ ยู่ ก รุ งเทพไม่ รู้ เรื่ อ งอะไรเลย มั น มุ บ มิ บ กั น อย่ างไรอาจารย์ ก็ ไม่ อ าจทราบ
ข้อเท็จจริงได้ และก็มีเจ้าหนี้ คนหนึ่ง ซึ่งเป็ นเจ้ าหนี้รายใหญ่นาคดีมาฟ้องที่ศาลแพ่ง ศาลก็สั่ งพิทักษ์ทรัพย์
ต่อมาสู้คดีกัน คดีแรกก็ย่อมมีผลผูกพัน แต่คดีหลังไม่มีผลผูกพันเพราะเป็นฟ้องซ้า แต่เจ้าหนี้ไม่มีใครรู้จึงไม่มี
ใครยื่นคาขอ ปัญหาว่าเจ้าหนี้เช่นนี้ เขาสุจริต เขาฟ้องแล้วเขาก็มาขอรับชาระหนี้ในคดีใหม่โดยที่ เขาไม่รู้ว่าเขา
ควรจะได้รับชาระหนี้หรือไม่ ทีนี้อาจารย์จาไม่ได้ว่าในทีสุดศาลตัดสินว่าอย่างไร รู้สึกจะตัดสินไปในทานองที่ว่า
ให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้รายแรกเป็นผู้ไม่สุจริต มีสิทธิ แต่อาจารย์ก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่ามันนานแล้ว
เพราะฉะนั้น ในเรื่องหลักสุจริตมันน่าจะใช้ได้อยู่ แต่ความเด็ดขาดมันจะไม่มีถ้าเรามีข้อยกเว้น เพราะ
หลักสุจริตหรือไม่สุจริตมันเป็นหลักที่ขึ้นอยู่กับศาลแปลความ มันค่อนข้างจะหาคาอธิบายยาก มันขึ้นอยู่ทัศนะ
ของศาลว่ากรณีนี้สุจริตหรือไม่สุจริตซึ่งมันยาก อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรายอมให้มีข้อยกเว้นเช่นนี้ ให้ เจ้าหนี้ที่ไม่ได้
ขอรับชาระหนี้ก็จะอ้างว่าตนสุจริตความเด็ดขาดของคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาก็จะ
หมดไป เราต้องเลือกระหว่างความศักดิ์สิทธิในการใช้บังคับกฎหมายกับการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและ
เสียค่าตอบแทน เมื่อมันเป็นเช่นอาจารย์จึงคิด ว่าหลักกฎหมายสาคัญกว่า มันมีแต่เพียงปัญหาในทางปฏิบัติว่า
จะทาอย่างไรเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รู้ถึงการถูกพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ ทางปฏิบัติน่าจะเป็นเช่นนั้นมากกว่า
สมัยอาจารย์เป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดีอาจารย์ก็เคยทาหลายอย่าง เช่น ไปติดโปสเตอร์ของกรมบังคับคดีที่
เนติบั ณฑิตยสภาบ้าง เดิมทีเดียวเขาแจ้งจานวนจากัด แต่อาจารย์บอกว่าให้ แจ้งให้มากที่สุ ด ตอนหลังการ
ประกาศโฆษณาพิทักษ์ทรัพย์จึงค่อนข้างจะมีคนรู้มากขึ้น แม้แต่การประกาศขายทรัพย์ แต่เดิมประกาศขาย
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ทรัพย์เขาจะทาเพียงสิบกว่าแผ่นเท่านั้นตามระเบียบ มันก็มีการขโมยประกาศนี้ บ่อยครั้ง เพราะคนที่มีอาชีพซื้อ
ขายทรัพย์ในรูปแบบของการขายทอดตลาดเขาต้องการรู้ เมื่อมีการขโมยไปมันก็ไม่ค่อยมีคนรู้ อาจารย์ก็เลยใช้
วิธีเปิดให้มีการบอกรับเป็นสมาชิก เพราะฉะนั้นธนาคารต่าง ๆ หรือสานักงานกฎหมายต่าง ๆ ก็บอกรับเป็น
สมาชิก ตอนหลังปัญหาเหล่านี้มันก็หายไป จะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่การแก้ปัญหา ไม่ควรจะไปเขียนกฎหมายยกเว้น
หลักสาคัญ ๆ
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ในเรื่องนี้ ในหลักการใหญ่ ๆ อาจารย์ก็เห็ นด้วย เพราะลาพังเพียงแต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะ
ก่อให้ เกิด อุป สรรคดังต่ อไปนี้ คือ หนึ่ ง การขยายกาลั งมัน ไม่ พอที่จะมาทางานในทุ กเรื่อง ก็ เห็ น ด้ว ยที่ จะมี
บุคคลภายนอกเข้ามาทา แต่เราคิดแก้ปัญหาบางอย่างที่จะเกิดตามมาได้หรือไม่ อย่างกรมบังคับคดีเคยคิด
แก้ปัญหาเรื่องให้บุคคลภายนอกเข้ามาบังคับคดีได้ ตอนนั้นอาจารย์ไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่
อาจารย์ออกจากกรมบังคับคดีมาแล้ว แม้อาจารย์ไม่เห็นด้วยก็ไม่มีซุ่มเสียงไปเถียงกับเขา ก็มีการแก้กฎหมายให้
ทาเช่นนั้น แต่ประกาศใช้มาจนถึงบัดนี้ยังไม่มีคนใช้ มันไม่เวิร์ค เพราะการยึดทรั พย์มันเป็นเรื่องลาบากยากเย็น
เหลือเกิน มันต้องใช้อานาจรัฐ เมื่อบุคคลภายนอกมาใช้อานาจรัฐบางทีคนก็ไม่เชื่อถือ และต่อต้านเอาเสียด้วย
ขนาดเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ยังถูกแกล้งหลายอย่าง เช่น เวลาจะยึดทรัพย์ ไปถึงที่ยึดแล้ว ปล่อยหมา
มาบ้าง เชิญเข้าไปนั่งแล้ว ปิดล๊อคห้องไม่ให้ออกมาบ้าง เจ้าพนักงานบังคับคดีเคยเจอสิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้น
ดังนั้ น การยึดมัน จึ งต้องใช้อานาจรัฐ ขนาดเจ้าพนักงานของรัฐที่ มีอานาจยังถูกกลั่ นแกล้ งอย่างนี้เข้า ถ้าใช้
บุคคลภายนอกจะขนาดไหน อันนั้นมองตามวัฒนธรรมของคนไทย
สอง การที่จะให้บุคคลภายนอกเข้ามาบังคับคดี ในที่สุดแล้วเข้าก็จะให้มีหน้าที่ขายทรัพย์ ซึ่งการขาย
ทรัพย์มันคือตัวเงิน ขายถูกขายแพงอยู่ที่คนขาย ถ้าเอกชนขายเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมุบมิบอย่างไร มันไม่มีการ
ตรวจสอบ เจ้าพนักงานบังคับดียึดทรัพย์มาแทบตาย กลับกลายเป็นว่ายึดทรัพย์มาเพื่อให้คนอื่น เอาไปกิน นี่พูด
อย่างหยาบ ๆ เลย แต่จะกินในแง่ของสุจริตหรือไม่สุจริตศาลไม่มีทางรู้ได้ ทาไมถึงเอางานง่ายไปยกให้คนอื่นเขา
ไอ้งานยากกลับทาอะไรเขาไม่ได้และกรมบังคับคดีก็ทาไม่สาเร็จทั้งนั้น เพราะฉะนั้นต้องคานึงถึงสิ่งเหล่านี้
แต่อย่างฟื้นฟูกิจการจะเห็นว่า ส่วนนั้นมันเป็นเทคนิคโดยเฉพาะ การฟื้นฟูกิจการใด ๆ ย่อมต้องอาศัย
ผู้ชานาญ ดังนั้นจึงต้องมีผู้ทาแผน ผู้บริหารแผน ดังนั้น บุคคลภายนอกจึงมาทาได้ แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีปัญหา
อยู่เหมือนกัน เช่น กรณีของ TPI ไปตั้งผู้บริหารขึ้นมา ผู้บริหารเอาคณะของตนขึ้นมากาหนดเงินเดือนกั นเอง
คุณประชัยก็เลยสู้เต็มที่ มันไม่ยุติธรรม เพราะฉะนั้นปัญหาคือจะคุมอย่างไรให้บุคคลภายนอกทางานแล้วเกิด
ความยุติธรรม
การบริหารงานบริษัทใหญ่ ๆ ค่าใช้จ่ายมันสูง ไหนจะคนงานของบริษัท ไหนจะ staff ของผู้บริหาร มัน
เคยมีคดีเก่า ๆ ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเรื่องการฟื้นฟู กิจการ มีแต่คดีล้มละลายธรรมดา สมัยนั้นยังไม่เป็นกรมเลย
ผู้อานวยการกองคดีล้มละลายตั้งทนายความเข้าว่าความคดีแพ่งทุกเรื่องและสั่งจ่ายค่าทนาย ปรากฏว่า เจ้าหนี้
ไม่ได้รับช าระหนี้ เพราะมัน ใช้ไปกับค่าทนายหมดแล้ ว เพราะฉะนั้นตอนที่ตั้งกรมบังคับคดีอาจารย์ถึงเขียน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับ คดี ให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแพ่งได้เอง เพื่อป้องกัน
ปัญหาในการที่เจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้น้อยลงตามหลักสัดส่วน ซึ่งบางคดีไม่ใช่แค่น้อยลงแต่ถึงกับไม่ได้เลย เช่น
คดีที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ เพราะมันจ่ายไปกับค่าทนาย และค่าทนายที่ไหนเขาจะคิดค่าว่าความถูก ๆ มันไม่ค่อยมี
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หรอก ส่ ว นใหญ่ ก็คิ ด ค่ าจ้ างราคาแพง คดี นี้ ท าให้ ในสมั ย ก่ อ นที่ อ าจารย์ จ ะเข้ าไปช่ว ยงานที่ ก องบั งคั บ คดี
ล้มละลาย พอดีมีจังหวะที่จะแก้ไขกฎหมาย ในตอนที่ตั้งกรมบังคับคดี อาจารย์ก็เลยเขียนกฎหมายให้ กรม
บังคับคดีมีกองบังคับคดีแพ่งที่ไปว่าความแทน เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปว่าความ แต่ว่าผลมันก็จะไม่ดี
นักและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่ได้อยู่กับที่ ย้ายไปอยู่แผนกอื่นบ้าง ย้ายไปกรมหรือกองอื่นบ้าง ย้ายไปศาล
บ้าง ความชานาญจึงไม่ค่อยมี แต่นี่ก็คือข้อเท็จจริงที่มันเคยปรากฏเช่น นั้น ก็ต้องไปคิดอยู่ว่ามันเหมาะสมแค่
ไหน และจะอุดช่องโหว่เหล่านี้ได้อย่างไร แต่อาจารย์คิดว่า คนนอกก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาทางาน เพราะอย่างการ
ฟื้นฟูกิจการก็ต้องทากันเป็นปี ๆ หายากที่ใครเขาจะเสียสละมาทา เพราะฉะนั้นถ้ารัฐเป็นคนทาอยู่ เจ้าพนักงาน
ของรัฐกินเงินเดือนค่าใช้จ่ายมันก็น้อย แต่ว่าความสามารถมันก็อาจจะมีน้อยไปหน่อย ได้อย่างเสียอย่าง ที่จริง
แล้วข้าราชการของเราความรู้ในทางบริหารยังน้อย โดยเฉพาะการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ขนาด
กรมโยธาธิการ หรือกรุงเทพมหานคร (ก.ท.ม.) ซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง แค่ทาตามระเบียบก็ยังทาไม่ค่อยได้ แล้วข้าราชการก็มีข้อเสียอีกอย่างก็คือ เข้ามาอยู่แล้วประเดี๋ยวก็
ย้ายไป ความรับผิดชอบจึงไม่ค่อยมี ความละเอียดลออหรือความรู้ที่ลึกซึ้งก็ไม่ค่อยมี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
มาเป็นศาลก็บังคับคดีผิด ๆ ไปมากมาย
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
อันนี้จาได้ว่าเคยมีคดีและศาลเคยแปลความมาให้สิทธินะ คาว่าทุจริตหรือสุจริต อาจจะยกตัวอย่างที่
เห็นชัด ๆ ได้ สมมติว่าเจ้าหนี้รายหนึ่ง เขาทาการค้าระหว่างประเทศ เขาบินไปต่างประเทศไปอยู่เป็นเดือน ๆ
เขาจึงไม่รู้ประกาศคาสั่งพิทักษ์เด็ดขาด ถ้าเขากลับมาเขาต้องทาอย่างไร รู้สึกว่าศาลจะใช้หลักสุจริตในคดีที่
อาจารย์ ยกตัวอย่าง ในคดีนี้ ฟ้องกัน เป็ น สองคดี ในศาลเล็ กกับศาลใหญ่ โดยใช้ห ลั กนี้ให้ เขาได้รับช าระหนี้
อาจารย์จึงแปลความว่าคาว่าสุจริตหรือทุจริตมันขึ้นอยู่กับศาลเสียมากกว่า
ในคาถามนี้ คดี เล็ ก เล็ ก ๆ มัน ท าได้ เจ้าหนี้ ร้อยคนก็ยั งพอท าได้ แต่ค ดีใหญ่ ๆ เช่น คดี ของบริษั ท
ประกันภัย มีเจ้าหนี้เป็นหมื่น ๆ เวลาแจ้งอะไรทีต้องนั่งกันเป็นห้อง แล้วคดีในปัจจุบันก็มักจะเป็นคดีใหญ่ ๆ
บริษัทใหญ่ ๆ ทั้งนั้น แต่ทีนี้ปัญหามันเก่าแล้ว เราก็เคยแก้ปัญหา จากเดิมเราให้ประกาศในหนังสือพิมพ์ ตอน
แก้กฎหมาย เลยแก้กฎหมายเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับที่รู้จั ก แบบนี้เราก็เคยแก้มาแล้ว แต่จะให้แก้ถึงขนาดต้อง
แจ้งทุกรายมันเป็นภาระหรือค่าใช้จ่ายมิใช่น้อย แจ้งอะไรทีหนึ่งค่าใช้จ่ายมากมาย เวลาที่เสียไปก็มากมาย และ
ถ้ามีเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งบอกว่าตนไม่ได้รับแจ้ง มันก็จะมีปัญหาตามมา จะเห็นได้ว่าปัญหามันเยอะ ก็ต้องไปคิด
หาวิธีที่จะประกาศ จะประกาศอย่างไรให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป ไปแก้ตรงนั้นดีกว่า
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
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ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ปัญหาก็คือเขาสามารถที่จะพิสูจน์ตรงจุดนี้ได้อย่างไรว่ารายใดให้เปรียบ รายใดไม่ให้เปรียบ ตัวลูกหนี้
รู้อยู่แล้ว อย่างเช่น กรณีลูกหนี้เดินบัญชีกระแสรายวัน กับธนาคารหลาย ๆ ธนาคาร แม้ถูกพิทักษ์แล้วก็ยังเดิน
บัญชีอยู่เรื่อย ๆ เห็นใจธนาคารหรือไม่ก็เห็นใจ แต่ธนาคารควรจะรู้เรื่องเหล่านี้ หรือไม่ มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่
ค่อยตรงจุด ถ้าเราจะให้มีข้อยกเว้น ก็ต้องเขียนข้อยกเว้นที่มันเป็นผลในทางที่เป็นธรรม แต่จะเขียนอย่างไร
อาจารย์ก็คงคิดไม่ออก เพราะมันเป็นเรื่องที่ยาก
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีคาตอบ
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
มันเป็นปัญหาเก่า หลักเกณฑ์เก่ากาหนดว่าต้องมีหนี้สินสามล้านบาทในกรณีของนิติบุคคล และตอนนี้
ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสิบล้าน แต่ผู้ที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยในเรื่องการกาหนดมูลหนี้ก็ยังมีอีกมากมาย
คนที่ค้าขายสุจริตและเห็นว่าตัวเองจะไปไม่รอดแต่จานวนหนี้ไม่ถึงก็น่าจะขอได้ การเอาอัตราหนี้หรือ
จานวนมูลหนี้มาพูดมีคนคัดค้านมากมาย แต่ว่าถ้าไม่เขียนหลักเอาไว้มันก็จะลาบาก เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ถกเถียง
กันมานานแล้ว แต่สุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการเพิ่มจานวนหนี้ขึ้นมาเรื่อย ๆ ไปดูจากกฎหมายเก่าได้ ที่จริงแล้ว
ถ้าลูกหนี้สุจริตแล้วเห็นว่าถ้าจะทาธุรกิจต่อไปแล้วจะลาบาก แม้จานวนหนี้ไม่ถึงจานวนที่กฎหมายบัญญัติก็
น่าจะมีสิทธิที่จะทาได้ อันนี้คือมองในแง่ความสุจริต ประเด็นนี้จึงตอบยาก เพราะมันเป็นปัญหาเก่าแก่ ปัญหาก็
ยังอยู่อย่างนี้ ต้องไปหาเอาเองว่าในที่สุดแล้วมันควรจะลงเอยเช่นไร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ปัญหาในทางปฏิบัติอาจารย์ออกตัวไว้ก่อนว่าอาจารย์เองก็ไม่ถนัด แต่ว่าอาจารย์ก็เห็นว่าวิธีการใน
กฎหมายปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์เองก็เป็นกรรมการร่างอยู่ด้วย มันก็น่าจะไม่เสียหายอะไรมาก ที่จริงแล้วมันควรจะ
เป็นเรื่องกว้าง ๆ เขียนกว้าง ๆ เสียมากกว่า เหมือนขณะนี้เขาก็มีการขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ โดยมีผู้มา
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ สถาปนิก วิศวกร แต่ ในทางปฏิบัติ ถึงแม้คนเหล่านี้จะ
ได้รับ เลือกมา เขาก็ไม่เลื อกเป็น ประธาน ประธานมักจะเป็นผู้พิพากษาเก่า ๆ ซึ่งผู้พิพากษาเก่า ๆ ก็ไม่ได้มี
ความรู้ในเรื่องของงานก่อสร้าง หรืองานทานองนี้ ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ความเชื่อถือมากกว่า เราอาจจะพูดได้ว่า
กฎหมายไทยให้ทนายความทุกคนเก่งเหมือนกันหมด แต่ถ้าโชคดีไปเจอทนายที่เก่ง ๆ ก็ชนะคดีไป เรื่องเหล่านี้
มัน เหมือ นเป็ น เรื่อ งของอารมณ์ และความรู้สึ ก มั น เป็ น ปัญ หาโลกแตก ไม่ รู้จะตอบอย่ างไร ถ้าจะไปเขีย น
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กฎหมายให้ทนายความต้องมีความรู้เฉพาะเรื่องนั้น จึงจะว่าความเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญได้ สภาทนายความก็คง
จะไม่เอาด้วย เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสามารถ แต่อาจารย์คิดว่าร่างเดิมของเดิมมันใช้ได้อยู่แล้ว แล้วเขาก็
เขียนให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ทาแผน ผู้บริหารแผนอะไรทานองนี้ไว้โดยมีการควบคุมพอสมควรอยู่แล้ว และทิ้ง
ปัญหาไว้กว้าง ๆ เพื่อให้ เกิดปัญหาแล้ วให้ ศาลเป็นผู้ชี้ขาด ก็เคยมีคดีที่เขาถอดถอนผู้ บริหารแผนทั้งชุดเลย
การเขียนเทคนิคทางบางอย่างลงไปในกฎหมายก็ไม่ใช่ของดีนัก มันเหมือนกับการที่เราเขียนรัฐธรรมนูญมากี่
สมั ย โดยเฉพาะรั ฐ ธรรมนู ญ ปี 2540 นั้ น เขี ยนไว้ค่ อนข้ างละเอีย ด แต่เวลาปฏิ บั ติ จริงมั น ท าไม่ได้ ดั งนั้ น
รัฐ ธรรมนู ญ ของประเทศอังกฤษก็ดี หรือสหรัฐอเมริกาก็ดี จึงทิ้งเอาไว้เป็นหลั กกว้าง ๆ ส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับ
คุณธรรมหรือจริยธรรมของผู้ที่จะมาเป็น
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้ นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
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มันต้องมองในแง่ของรูปแบบของนิติบุคคลตามกฎหมายก่อน นิติบุคคลบริหารงานโดยคณะบุคคลเว้น
แต่นิ ติบุ คคลที่มีกรรมการผู้ จัดการคนเดีย ว เพราะฉะนั้น ถ้ามองในแง่กรรมการบริห าร มันเคยมีกรณี ฟ้อง
กรรมการของบริษัทนครหลวงซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยอาจารย์ไม่แน่ใจ แต่ก็นานมาแล้ว
ตั้งแต่พวกคุณยังไม่เกิด ไม่น้อยกว่า 30-40 ปีมาแล้ว ในที่สุดศาลฎีกาก็ตัดสินว่ากรรมการลงมติเช่นนั้นไม่มี
ความผิด ตัดสินให้ยกฟ้อง ซึ่งอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่า ที่ตั้งคาถามนี้ขึ้นมา ได้รู้ข้อเท็จจริงในส่วนนี้หรือไม่
ในความคิดของอาจารย์เราคงมีเรื่องที่จะต้องเปรียบเทียบกันเยอะ เช่น เทียบกับกรณีที่คณะรัฐมนตรีมี
มติให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ชาติเสียหายมาก ๆ แต่รัฐมนตรีคนใดที่ไม่ เข้าประชุมกลับไม่ผิด
รัฐมนตรีที่เข้าประชุม ถ้าไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะทาให้เสียหาย เช่นนั้นเขาก็ไม่ต้องรับผิด แต่รัฐมนตรีที่ลง
มติเห็นด้วยทาให้ชาติเสียหายก็ควรจะต้องรับผิด เช่น กรณีของจานาข้าว
ทีนี้ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ การกระทาเพียงใดถึงจะถือว่ าเป็นการกระทาที่ "เหลวแหลก"
รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็เคยเสียเงินเป็นแสนล้านเพราะเรื่องประกันข้าว รัฐบาลยิ่งลักษณ์จานาข้าวเสียหายยิ่งกว่า แล้ว
อะไรเป็นเครื่องวัดว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ หรือ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดหรือไม่ เป็นเรื่องที่คล้าย ๆ กัน เพียงแต่
เปลี่ยนวิธีการ วิธีการของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทาให้เสียหายมาก รัฐบาลของอภิสิทธิ์เสียหายน้อยกว่า แต่คนไม่ค่อย
ไปมองตรงนั้น มันเป็นประเด็นเรื่องของความสุจริต อันนี้ก็เป็นหลักคิด ส่วนมันควรจะเป็นอย่างไร อาจารย์คิด
ว่ามันควรจะให้ผู้บริหารที่ทาผิดอย่างร้ายแรงมากกว่า ร้ายแรงมันแปลว่ าไม่สุจริตอยู่ในตัว แต่จะหาคาอธิบาย
เรื่องการประมาทอย่างร้ายแรงก็จะยาก มีแต่ศาลแปลเอาเอง
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
อั น นี้ มั น เป็ น เรื่ อ งของสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศเสี ย มากกว่า การที เราจะไปเขี ย นกฎหมายไว้
โดยเฉพาะ มัน ก็ต้องเขียนไว้กว้าง ๆ อยู่ดี จะไปเขียนอะไรที่ลงรายละเอียดได้ยาก แล้วแต่ละประเทศมันก็
อาจจะไม่เหมือนกัน แต่ในกฎหมายฟื้นฟูกิจการของไทยแม้ตอนท้าย ๆ จะมีบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
เอาไว้ในมาตรา 177 และมาตรา 188 แต่มันก็เป็นปัญหาที่ยังไม่ลงเอย มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศจึงต้อง
เขีย นไว้กว้าง ๆ ถึงแม้ เราจะเรี ย กว่าเป็ น กฎหมายระหว่างประเทศก็จ ริงแต่ ส ภาพบั งคั บ มั น ไม่ค่ อ ยมี เช่ น
กฎหมายเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ถ้าคู่กรณีไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าเราจะบังคับเขาได้อย่างไร มีกรณีหนึ่งลูกหนี้
มาจดทะเบียนนิติบุคลในไทย แต่บริษัทแม่อยู่ต่างประเทศ มั นไม่ใช่สาขา แต่มันตั้งบริษัทที่เมืองไทยเลย แต่ที่
จริ ง แล้ ว รายได้ ส่ ว นใหญ่ ส่ งไปต่ า งประเทศ เวลาที่ มั น ถู ก ฟ้ อ งล้ ม ละลายเราจะไปทรัพ ย์ สิ น เหล่ า นั้ น ที่ อ ยู่
ต่างประเทศได้ห รือไม่ เราว่าพิสูจน์ ได้อย่ างไรว่าลู กหนี้ซึ่งเครือบริษัทในเครือของบริษัทที่อยู่ต่างประเทศมี
ทรัพ ย์ สิ น ของตนเองแล้ ว ไปอยู่ ในบั ญ ชีข องบริษั ท ใหญ่ ในต่ างประเทศ ซึ่ งน่ าจะเป็ น เรื่อ งยาก มัน ต้ อ งเป็ น
ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศมากกว่ า บางเรื่ อ งที่ เราเคยเรี ย นกั น มา เช่ น การฟ้ อ งคดี โดยมี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใน
ต่ า งประเทศ วิ ธี ก ารก็ คื อ ต้ อ งแปลค าฟ้ อ งเป็ น ภาษาของเขา ส่ งไปให้ ที่ ศ าล ศาลก็ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศก็ส่งไปให้กระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่เราฟ้อง กระทรวง
การต่างประเทศของเขาก็ส่งไปยังศาลสาขา ยาวยืดจนเป็นปีกว่าจะเสร็จ ตอนหลังในทางปฏิบัติ ศาลไทยเคยทา
ให้เขาอย่างไร เช่น รัฐเขาส่งมาให้ศาลไทยส่งหมายให้เ ลย โดยไม่ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพราะฉะนั้น
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เวลาศาลไทยจะมีปัญหาอย่างนี้ก็ไม่ส่งกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้น แล้วก็ยอมรับกัน
ด้ว ย เพราะฉะนั้ น กรณี เช่น นี้ เขีย นกฎหมายไปมันก็ไม่ค่อยมีผ ล แต่ว่าน่าจะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ
กฎหมายไทยเคยถือ เสมอว่ากฎหมายต่างประเทศไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นการเขียน
กฎหมายจึงต้องเขียนไว้กว้าง ๆ ในทางที่มันจะหลีกเลี่ยงได้บ้าง ไม่เขียนบังคับไว้ทั้ง ๆ ที่อานาจจริง ๆ มันไม่มี
มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร
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นายพีระ อัครวัตร
1. ท่ านเห็น ว่ากฎหมายล้ม ละลายและฟื้ น ฟูกิจการในปั จจุบัน เหมาะสมหรือไม่หรื อควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษ คือ
ส่วนที่ 1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายล้มละลาย
1. ความรับผิดของกรรมการบริษัท กฎหมายล้มละลายไม่มีบทบัญญัติกาหนดให้กรรมการต้องร่วมรับ
ผิดกับบริษัทไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อบริษัทล้มละลาย กรรมการบริษัทมักจะหอบทรัพย์สินหนีไปต่างประเทศ
ดังที่ปรากฏข้อเท็จจริงในกรณีของ 56 สถาบันการเงิน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเป็นประเด็นที่สาคัญที่สุด และ
สมควรต้องแก้ไขในกฎหมายล้มละลาย ส่วนจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัติอื่น
กาหนดความรับผิดของกรรมการบริษัทไว้โดยเฉพาะหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
2. การฟ้องคดีล้มละลายเพื่อตัดหนี้สูญ ในทางปฏิบัติกระบวนการล้มละลายเกิดจากการที่สถาบัน
การเงินต่าง ๆ ฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลายเพราะต้องการตัดหนี้สูญ เช่น ลูกค้าของธนาคารเป็นหนี้ต่อธนาคารโดย
จานองทรัพย์ไว้เป็นหลักประกัน เมื่อมีการยึดทรัพย์ที่จานองเพื่อขายทอดตลาดก็ยังคงเหลือหนี้บางส่วนค้างอยู่
หนี้ส่วนที่ค้างอยู่นี้แม้เป็นจานวนหนี้เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อทิ้งไว้ย่อมเกิดดอกเบี้ยพอกพูนจนอาจจะถึงจานวนที่
สามารถฟ้องล้มละลายได้ ธนาคารก็จะนาหนี้ในส่วนดังกล่าวมาฟ้องลูกค้าของตนให้ล้มละลายเพื่อตัดหนี้สูญ
ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ธ นาคารต้องการฟ้อ งให้ ลู กหนี้ ล้ มละลายเพื่อใช้สิ ท ธิตามกระบวนการที่บั ญ ญั ติไว้ใน
พระราชบัญญัติล้มละลาย แม้จะมีเจ้าหนี้ที่มีเจตนาให้ลูกหนี้ล้มละลายอย่างแท้จริงก็มีเพียงส่วนน้อย
ดังนั้น การใช้กฎหมายล้มละลายในทางปฏิบัติจึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง เพียงแต่เป็นการ
ฟ้องคดีเพราะถูกบีบ บั งคับ ให้ กระทาเพื่อตัดหนี้สู ญ ผู้ให้ สัมภาษณ์ จึงเห็ นว่าการให้ลูกหนี้เข้าสู่ กระบวนการ
ล้มละลายโดยสมัครใจยังไม่ใช่ป ระเด็น สาคัญ เท่ากับประเด็นเรื่องการใช้กฎหมายล้มละลายให้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ที่แท้จริงดังที่กล่าวมานี้
ส่วนการแก้ไข ควรแก้ไขที่มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสอดคล้องกับทางปฏิบัติของนักบัญชี
และเพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่แก้ที่กฎหมายล้มละลาย
3. อานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ มาตรา 22 ให้อานาจแก่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ "แต่เพียงผู้เดียว" อย่างกว้างขวางเกินไป ก่อให้เกิดภาระแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาก
เกินกว่าที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรับไหว ดังที่ปรากฏข้อเท็จจริงในกรณีของ 56 สถาบันการเงิน ซึ่งแต่ละ
สถาบันมีภาระงานจานวนมากและซับซ้อน ในการดาเนินกิจการจึงต้องใช้บุคลากรจานวนมากและต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง แต่เมื่อสถาบันการเงินดังกล่าวล้มละลาย ภาระในการดูแลกิจการในสถานการณ์ไ ม่
ปกติกลับตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพียงไม่กี่คน อีกทั้งยังเป็นงานที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้เพียง
แค่ความรู้ในทางนิติศาสตร์ในการตัดสินใจ เช่น รูปแบบของสัญญาทางธุรกิจที่ซับซ้อน
ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่าควรกาหนดให้มีการบรรจุเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์ที่มีความรู้ความสามารถใน
ด้านอื่นนอกจากด้านนิติศาสตร์ หรือมอบหมายภาระงานบางส่วนให้เอกชนทา แต่การมอบหมายภาระงานให้
เอกชนบางส่วนก็ยังคงติดปัญหาในเรื่องแรงจูงใจของเอกชน
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4. การไต่สวนลูกหนี้ ในทางปฏิบัติ ลูกหนี้มักไม่ให้ความร่วมมือเปิดเผยเบื้องหลัง (Background) ของ
ตน และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เองก็สอบสวนลูกหนี้ไปตามระเบียบแบบแผนเพียงเพื่อบรรลุหน้าที่ของตน
แต่ตามวิชาชีพแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ต้องสอบสวนทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้ให้ชัดเจน
เพื่ อ ประโยชน์ ในการที่ จ ะเข้ าไปจั ด การทรั พ ย์สิ น และกิ จการของลู ก หนี้ เปรีย บเสมื อ นทนายที่ ต้ อ งทราบ
เบื้องหลังของลูกความของตนเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางคดีได้อย่างถูกต้อง
5. การปลดจากล้มละลายซึ่งมีประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้
5.1 ปัจจุบันกฎหมายกาหนดให้ลูกหนี้ปลดจากล้มละลายได้ง่าย โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่สามปี ซึ่ง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยเบื้องหลังของตน เพราะลูกหนี้จะเข้าสู่กระบวนการ
ล้ ม ละลายเพี ย งเพื่ อ ต้ อ งการให้ ต นหลุ ด พ้ น จากหนี้ สิ น ทั้ งปวงตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในมาตรา 77 เท่ านั้ น ท าให้
กระบวนการล้มละลายเป็นเพียงกระบวนการเพื่อการฟอกหนี้ ซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริง นอกจากนี้
การปลดล้มละลายได้ง่ายยังเป็นอุปสรรคต่อการที่จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจ
และยังส่งกระทบต่อมาตรฐานจริยธรรมของสังคมโดยรวมอีกด้วย
5.2 โดยหลักการเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ต้องรวบรวมทรัพย์ให้เสร็จสิ้นก่อนมีก ารปลดจาก
ล้ ม ละลาย แต่ข้ อเท็ จ จริ งมั กเกิด กรณี ที่ ลู กหนี้ ได้ ท รัพ ย์ สิ น มาก่ อนการปลดจากล้ ม ละลายแต่ เจ้ าพนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้หลังปลดล้มละลาย ซึ่งกฎหมายไม่ได้กาหนดกระบวนการในการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้
อย่างชัดเจน ทาให้การดาเนินการใด ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์อาจนาไปสู่ข้อโต้แย้งระหว่างลูกหนี้กับ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และแม้มีบทลงโทษทางอาญาในเรื่องการให้การเท็จของลูกหนี้ไว้โดยเฉพาะ ก็ไม่ได้
ช่วยให้ลูกหนี้ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยทรัพย์สินของตนในความเป็นจริง
5.3 ในกรณีที่ลูกหนี้ให้การอันเป็นเท็จ หรือทุจริ ต แต่มีการปลดจากการล้มละลายไปก่อนแล้วมา
ตรวจสอบพบในภายหลั ง กฎหมายไม่ได้ กาหนดให้ มีการเพิ ก ถอนค าสั่ งของศาลที่ ให้ ลู ก หนี้ ปลดจากการ
ล้มละลาย ทาให้ลูกหนี้ที่ทุจริตลอยนวล และไปทานิติกรรมกับบุคคลอื่นได้ต่อไป
6.กระบวนการประกาศคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในทางปฏิบัติมีความล่ าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลา 4-5
เดือนในการส่งคาสั่งมายังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับคาสั่งดังกล่าวมาแล้วก็
ต้องส่งคาสั่งต่อไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องเป็นไปตามลาดับ
ก่อนหลัง รวมแล้วต้องใช้เวลาเกือบ 7 เดือนนับแต่ศาลมีคาสั่ง เจ้าหนี้ส่วนใหญ่จึงไม่ทราบถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ลูกหนี้ของตน หรือแม้กระทั่งเจ้าพิทักษ์ทรัพย์เองยังไม่ทราบคาสั่งดังกล่าวหากยังไม่มีการแจ้งคาสั่งมา
ปัญหาเกิดขึ้นหากศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว ระหว่างที่ยังไม่ได้ประกาศคาสั่งในราชกิจจา
นุเบกษานั้น ลูกหนี้ได้ทานิติกรรมกับบุคคลภายนอกผู้สุจริต ซึ่งได้มีแนวคาพิพากษาศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐาน
ว่าให้นิติกรรมที่กระทาขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนจึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้กฎหมายมิได้บัญญัติไว้
เช่นนี้ แต่ก็ทางปฏิบัติก็ยึดถือตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริต
เป็นอย่างมาก เช่น ลูกหนี้ทาสัญญากู้กับธนาคาร และได้จานองที่ดินไว้เป็นประกัน เจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึด
ทรัพย์ที่จานองไม่ได้ เพราะยังติดปัญหาว่าคาสั่งของศาลที่ให้ยึดทรัพย์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากเป็น
การยึดทรัพย์ตามนิติกรรมที่เป็นโมฆะ นอกจากนี้ยังมีระเบียบให้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องตรวจสอบก่อนว่า
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่ก่อนที่จะทาการยึดทรัพย์ เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการ (รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 10 และ
ข้อ 14)
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหนี้ซึ่งเป็นค่าปรับอันเป็นโทษทางอาญา เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริง
บ่ อยครั้งในทางปฏิ บั ติ เช่น ในกรณี ของลูกหนี้ ซึ่งถูกฟ้ องล้ มละลายพร้อมกับมีห นี้ค่าปรับจานวนมากโดยมี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ค่ าปรั บ เป็ น หนี้ เงิน หรื อ ไม่ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งช าระค่ าปรั บ หรื อ ไม่ ซึ่ งผู้ ให้
สัมภาษณ์มีความเห็นตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาว่าหนี้ค่าปรับไม่น่าจะเป็นหนี้เงิน แต่เป็นหนี้ตามคาพิพากษา
อันเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ต้องชาระค่าปรับทางอาญา
จากกองทรัพย์สินตามมาตรา 22
2. ใครเป็ น เจ้ า หนี้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ควรจะเป็ น ศาล เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ รั บ ช าระค่ า ปรั บ หรื อ ส านั ก งาน
ศาลยุติธรรม เนื่องจากเป็นนิติบุคคลซึ่งรับผิดชอบงานธุรการของศาล หรือ พนักงานอัยการ เนื่องจากเป็นผู้
บังคับชาระค่าปรับหรือกระทรวงการคลัง เนื่องจากค่าปรับเป็นเงินที่ต้องเข้าสู่แผ่นดิน
3. หากเจ้าหนี้ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สามารถเรียกรับชาระหนี้ ทั้งที่เป็นค่าปรับหรือมิใช่ ค่าปรับ ได้เต็ม
จานวน เจ้ าหน้ าที่ซึ่งรับ ผิ ดชอบในการเรีย กรับ ชาระหนี้จะต้องรับผิ ดฐานละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา 157
ประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ อย่างไร
4. หนี้ค่าปรับเป็นหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ได้หรือไม่
5. การคานวณมูลหนี้ในกรณีลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถูกกักขังแทนค่าปรับ ต้องคานวณอย่างไร
จึงควรต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน
นอกจากนี้ ยั งปรากฏข้อเท็จ จริ งที่ เกี่ยวข้องกับการผิ ดสั ญ ญาประกันตัว ซึ่งผู้ อานวยการของศาลฯ
บังคับ ทรัพย์หลั กประกัน ของนายประกันได้ เมื่อต่อมาศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แล้ว ผู้อานวยการของศาลฯ
ไม่ได้ยื่นขอรับชาระหนี้ค่าปรับผิดสัญญาประกันตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้อานวยการฯ จึงมายื่นคาร้องต่อศาล
ในภายหลั งโดยอ้างว่าตนเป็ น เจ้ าหนี้ มีป ระกัน ซึ่งห่ างไกลจากนิ ยามของเจ้าหนี้มี ประกันมากเกิ นไป กรณี
ดังกล่าวกาลังอยู่ในการพิจารณาของศาลฎีกา จึงต้องติดตามแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาต่อไป
ส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาอื่น ๆ
1. หนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เป็นหนี้ที่ไม่สามารถยื่นคาขอรับชาระหนี้ได้ หากมี
ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบ
2. การจัดการงานของเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์เ มื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งมีประเด็น
ปัญหาในกรณีที่ลูกหนี้จะต้องดาเนินกิจการต่อไป เช่น หนี้ในค่าชดเชย และ ค่าสาธารณูปโภคต้องมีการยื่น
ขอรับชาระหนี้ หรือไม่ หน้าที่ในการตัดสินใจในการกระทาต่าง ๆ เพื่อให้กิจการดาเนินต่อไปควรเป็นของเจ้า
พนักงานพิทักษ์แต่เพียงผู้เดียว หรือ ต้องอาศัยมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ประกอบการตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจ
ในการจ้ างงานลู กจ้างบางส่ วนต่อเท่าที่จ าเป็น การช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดูแลเครื่องจักร การช าระ
ค่าชดเชย เป็นต้น จึงควรมีกฎหมายกาหนดไว้ให้ชัดเจนเพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้ง
ในทางปฏิบัตินั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็เป็นเพียงปฏิบัติตามความเข้าใจ กล่าวคือ ดาเนินกิจการ
ของลูกหนี้โดยอาศัยมติที่ประชุมเจ้าหนี้
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การแก้ไขปั ญ หาจึงไม่ใช่การจั ดล าดับการรับช าระหนี้ให้ ได้รับช าระก่อนหนี้ประเภทอื่น เพราะหนี้
ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่สามารถยื่นคาขอรับชาระหนี้ได้ เนื่องจากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
เห็นด้วย
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย แต่ควรจากัดเฉพาะลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และยังมีประเด็นปัญหาในเรื่อง
ของความสุจริตของลูกหนี้จึงควรเพิ่มเติมเงื่อนไขในการให้ลูกหนี้ร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจให้คล้าย
กั บ เงื่อ นไขในกฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การ ตามมาตรา 90/3 กล่ าวคื อ ต้ อ งมี เหตุ ส มควรในการร้ อ งขอให้ ต นเอง
ล้มละลายและมีช่องทางในการที่จะชาระหนี้ได้ไม่น้อยกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกาหนดไว้
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย และควรจะขยายขอบเขตให้มากกว่าเจ้าหนี้ผู้ทรงหลักประกันทางธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมถึง
เจ้าหนี้ตามกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ด้วย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เห็นว่าหลักการที่ให้เป็นโมฆะทุกกรณีไม่เหมาะสมควรจะคุ้มครองบุคคลภายนอก แต่บุคคลภายนอก
ดังกล่าวก็ยังคงต้องเข้ามาขอรับชาระหนี้เหมือนเจ้าหนี้อื่น โดยมีการกาหนดระยะเวลาในการขอรับชาระหนี้ไว้
อย่างชัดเจน
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6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็ น ด้ ว ย เฉพาะในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ การสื บ หาทรั พ ย์ สิ น และงานธุ ร การ (administration) เช่ น
การส่งหมาย ส่งหนังสือ การเรียกประชุมเจ้าหนี้ งานประสานงาน หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรืองานที่
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือ หลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันในทาง
ปฏิบัติก็มีการจ้างกรรมการชุดเดิมของบริษัทดังกล่าวมาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเฉพาะของตน
โดยอาศัยมติที่ประชุมเจ้าหนี้ และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ควรให้มีแต่มีปัญหาที่สาคัญในทางปฏิบัติ คือ จะทราบตัวบุ คคลผู้เป็นเจ้าหนี้ทั้งหมดได้อย่างไร และ
ผู้สัมภาษณ์ เห็ น ว่ากระบวนการดังกล่ าวไม่จาเป็นแล้วเนื่องจากมาตรา 91/1 แห่งร่างพระราชบัญญั ติแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลายเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับชาระหนี้เกินกาหนดเวลาตามปกติได้ แต่ต้องขอ
อนุญาตต่อศาลโดยแสดงเหตุจาเป็น
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย และกรณีดังกล่าวก็ปรากฏอยู่ในมาตรา 91/1 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ แล้ว
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่มีประเด็น เพราะมีการแก้ไขกฎหมายแล้ว
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากจะเกิดคาถามขึ้นว่าเพราะเหตุใดเจ้าหนี้รายอื่นโดยเฉพาะเจ้าหนี้ที่มิใช่เอกชน
เช่น หนี้ภาษีอากร หนี้ตามคาพิพากษา ค่าปรับ จึงมิได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นดังกล่าวด้วย
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9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากกลไกของกฎหมายล้มละลายที่มีอยู่เดิมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้หลุดจากสถานะความ
เป็นบุคคลล้มละลายได้หลายช่องทางอยู่แล้ว เช่น การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย เมื่อลูกหนี้ไม่เลือกใช้ช่องทาง
ดังกล่าวก็สมควรที่จะล้มละลาย นอกจากนี้ถึงแม้ลูกหนี้จะมีสถานะเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็มีช่องทางให้มีการ
ปลดจากล้มละลายได้อยู่แล้ว
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
1. ควรเปิ ด โอกาสให้ นิ ติ บุ ค คลที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ในรู ป แบบของบริ ษั ท เช่ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว น สามารถเข้ า สู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
2. ควรปรับลดเงื่อนไขในการฟื้นฟูกิจการที่ต้องให้มีมูลหนี้ 10 ล้านบาท
3. ควรเปลี่ยนเงื่อนไขที่ลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นเพียงแค่การ
ขาดสภาพคล่อง และควรจะต้องกาหนดนิยามลักษณะของการขาดสภาพคล่องให้ชัดเจน
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบรวบรัด
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ประเด็น ดังกล่ าวในส่ วนของกฎหมายฟื้ นฟู กิจ การมีบัญ ญั ติไว้ในมาตรา 90/27 ส่ วนของกฎหมาย
ล้มละลายอยู่ในมาตรา 101 ซึ่งมีแก้ไขแล้วตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย ผู้ให้
สัมภาษณ์จึงเห็นว่าควรแก้มาตรา 90/27 ให้สอดคล้องกับมาตรา 101
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้ าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมี ปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
มาตรา 90/42 ทวิ ในเรื่องของการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 ได้กาหนดเพียงการจัดกลุ่มของเจ้าหนี้มีประกัน ไม่ได้กาหนด
เรื่องของเจ้าหนี้ภาษีอากรไว้โดยเฉพาะ จึงมีสถานะไม่ต่างจากเจ้าหนี้อื่นทั่วไป เกิดปัญหาว่าควรจัดกลุ่มของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรไว้โดยเฉพาะหรือไม่
นอกจากนี้ ยั งมีปั ญ หาว่าค่าปรับ เป็ นหนี้เงินที่สามารถขอรับช าระหนี้ได้ห รือไม่ (รายละเอียดตามที่
ปรากฏในความเห็นข้อ 1.)
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ เห็ น ว่า ถึงแม้ ห นี้ ภ าษี อ ากรเป็ น หนี้ ที่ มี บุ ริม สิ ท ธิต ามกฎหมายแพ่ งและเป็ น หนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ ของรัฐแต่เจ้ าหนี้ ภ าษีอากรก็เป็ น เพียงเจ้าหนี้ส ามัญ คนหนึ่ง ไม่ควรให้ สิทธิพิเศษเหมือนเจ้าหนี้มี
ประกัน ควรใช้วิธีกาหนดเงื่อนไขในการทาแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบังคั บให้แผนฟื้นฟูกิจการต้องกาหนดให้หนี้
ภาษีอากรมีสิทธิได้รับการชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่น (priority)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ปั จ จุบั น ยั งไม่มีส มาคมหรือองค์กรวิชาชีพ ของผู้ ท าแผนโดยเฉพาะมีเพียงแต่ระเบียบกระทรวง ซึ่ง
กรมบังคับคดีก็เข้าไปกากับดูแลไม่ได้ ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่าควรมีสมาคมวิชาชีพของผู้ทาแผนโดยเฉพาะ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็นด้วย โดยให้มีลักษณะคล้ายสมาคมวิชาชีพอื่น เช่น สภาทนายความ เป็นต้น โดยให้สมาคมฯ อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของกรมบังคับคดี เพื่อให้กรมบังคับคดีกาหนดนโยบายให้แก่สมาคมฯ ได้
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็น ด้วย เนื่องจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการในปัจจุบันยังไม่เอื้อกับการฟื้นฟูกิจการของSME ด้วย
สาเหตุดังต่อไปนี้
1. นิ ติ บุ คคลที่ ไม่ได้ อยู่ ในรูป แบบของบริษั ท เช่น ห้ างหุ้ น ส่ ว นประเภทต่าง ๆ ยั งไม่ ส ามารถเข้ าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ เนื่องจากยังไม่มีกฎกระทรวงกาหนดในเรื่องดังกล่าว
2. เงื่อนไขในการฟื้นฟูกิจการที่ต้องให้มีมูลหนี้ 10 ล้านบาทอาจมากเกินไปสาหรับ SME
3. ควรเปลี่ยนเงื่อนไขที่ลูกหนี้ต้องหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นเพียงแค่การขาดสภาพคล่อง และควรจะต้อง
กาหนดนิยามลักษณะของการขาดสภาพคล่องให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้ สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ควรต้ อ งรั บ ผิ ด โดยให้ รั บ ผิ ด เฉพาะส่ ว นที่ ต นเกี่ ย วข้ อ ง และให้ ร วมถึ ง ผู้ บ ริ ห ารที่ มี อ านาจในทาง
ข้อเท็จจริง แม้มิได้อยู่ในฐานะกรรมการของบริษัท (ผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลัง) แต่ทั้งนี้จะต้องมีกลไกในการพิสูจน์
ความรับผิดของบุคคลดังกล่าวได้จริงในทางปฏิบัติ
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17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็นด้วย เพราะมีปัญหาในทางปฏิบัติอย่ างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายล้มละลาย เนื่องจาก
ลูกหนี้ มักยั กย้ายถ่ายเททรัพย์ สิน ของตนไปต่างประเทศ หรือลู กหนี้มีทรัพ ย์ สิ นที่อยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ ว
ดังที่ปรากฏข้อเท็จจริงในคดีล้มละลายของสถาบันการเงินหลายคดีในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย
แต่เนื่องจากต้องมีความร่วมมือในลักษณะเป็นการต่างตอบแทนกัน จึงต้องมาพิจารณาว่าจะมีวิธีใดใน
การดาเนิ น การให้ เห็ น ถึงลั กษณะของการต่างตอบแทนดังกล่ าว โดยอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่ม เติมกฎหมาย
ล้มละลายเพิ่มอีกหมวดหนึ่ง หรือออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่ต่างหาก
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คุณอรอนงค์ เทศะบารุง
1. ท่านเห็ น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
1. มาตรา 101 กรณีเจ้าหนี้ใช้สิทธิขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้ว บุคคลอื่นซึ่งอยู่ในฐานะต้องร่วมรับ
ผิ ด กั บ ลู ก หนี้ เมื่ อ มี ก ารช าระหนี้ ให้ แ ก่ เจ้ าหนี้ แ ล้ ว แต่ กลั บ ไม่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอรับ ช าระหนี้ ได้ จึ งควรแก้ ไขให้
ผู้ค้าประกันหรือผู้รับผิดร่วมกับลูกหนี้สามารถเข้ารับช่วงสิทธิได้
2. การลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์ ในความเป็นจริงนั้นไม่ได้เผยแพร่ให้บุคคล
ทั่วไปทราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความไม่ เป็นธรรมกับบรรดาเจ้าหนี้ จึงควรให้ความสาคัญกับการ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ไม่ควรใช้เรื่องวิธีพิจารณาหรือเรื่องทางเทคนิคมาบังคับใช้ในเรื่องล้มละลายซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับเจ้าหนี้รายเล็ก
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีบริษัท ยังสามารถดาเนินการชาระบัญชีได้ ลูกหนี้ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา จึงควรมีสิทธิที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองหากต้องการที่จะให้ตนเองล้มละลายเพื่อจัดการกับภาระ
หนี้สิน ส่วนจะล้มละลายหรือไม่นั้นเป็นอานาจในการตัดสินของศาล
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ ร วมถึ งเจ้ า หนี้ ที่ มีบุ ริม สิ ท ธิ พิ เศษเหนื อทรั พ ย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้ า หนี้ ผู้ ท รงหลั กประกั น ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
การแก้ไขนิ ย ามของ เจ้ าหนี้ มีป ระกัน นั้ น ควรที่ จะสามารถขยายความได้ เนื่องจากในปัจจุ บัน นั้ น
มีหลักประกันทางธุรกิจประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ควรต้องระบุให้ชัดเจนว่า มีหลักประกันทางธุรกิจประเภท
ใดบ้าง โดยการกาหนดประเภท อาจดูตามสภาวะทางเศรษฐกิจขณะนั้นๆ ว่าอะไรสามารถเป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจได้ หากไม่กาหนดให้ชัดเจน กรณีอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมาได้
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5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เนื่ อ งจากกฎหมายล้ ม ละลายเป็ น กฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ ความสงบเรี ย บร้อ ยของประชาชน ดั งนั้ น
บุ ค คลภายนอกผู้ สุ จ ริ ต และเสี ย ค่ า ตอบแทน จึ ง ควรได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง ไม่ เช่ น นั้ น ก็ ค วรจะต้ อ งสร้ า ง
กระบวนการประกาศหรือแจ้ งคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้ บุคคลภายนอกสามารถรับ รู้ได้อย่างแท้จริง มากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็นด้วย แต่ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีพอ เช่น มีการขึ้นทะเบียนบริษัทเอกชน เพราะหากให้
เอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานของรัฐโดยไม่มีการควบคุม ก็อาจจะเกิดปัญหาด้านความเชื่อมั่นและ
ส่งผลเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชนตามมาได้
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ควรกาหนดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการ
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นว่าควรเป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ควรมีข้อยกเว้นให้ แก่เจ้าหนี้ กรณีนี้ เช่น หากยื่นคาขอรับชาระหนี้เข้ามา ก็จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้
เฉพาะทรัพย์สินที่ดาเนินการแบ่งหลังจากที่ตนยื่นคาขอรับชาระหนี้
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
เมื่อเป็นกรณีที่ทาเพื่อช่วยลูกหนี้ ก็ควรมีข้อยกเว้นในการเพิกถอนการโอน
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9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ความส าคั ญ ของการก าหนดสถานะของบุ ค คลในเรื่อ งล้ ม ละลายไม่ ได้ อ ยู่ ที่ ถ้ อ ยค า ว่า จะใช้ ค าว่ า
ล้มละลายหรือคาสั่งจัดการทรัพย์สิน เพราะในอนาคต นัยยะของคาว่าจัดการทรัพย์สินก็จะเข้ามาแทนที่คาว่า
ล้มละลาย สุดท้ายก็จะไม่เป็นการลดตราบาปให้แก่ลูกหนี้อยู่เช่นเดิม ดังนั้น ควรมีมาตรการบางอย่างเข้ามา
ทดแทนให้แก่ลูกหนี้มากกว่า
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ต้องการให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้เลย หากเข้าหลักเกณฑ์ที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีเหตุอันควร และ
มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางในการประวิงคดี ส่วนการจะดาเนินการสาเร็จตามแผนหรือไม่
นั้นเป็นอีกเรื่องที่ต้องไปว่ากันในแผน
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
กรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นได้รับการปลดหนี้แต่ผู้ค้าประกันกลับไม่ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย ก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ค้าประกันเป็นอย่างยิ่ง
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ควรได้รับชาระหนี้เต็มเฉพาะต้นเงินเท่านั้น แต่ไม่รวมส่วนของเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
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13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีค วามเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ควรมีการจดทะเบียนผู้ทาแผนและผู้บริหารแผน เห็นได้จากในปัจจุบันแม้จะมีการจดทะเบียนแต่ยัง
ค่อนข้างมีความหละหลวมในการควบคุมตรวจสอบ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ผู้ ท าแผนควรถู ก ควบคุ ม โดยกรมบั ง คั บ คดี โ ดยตรง แต่ ค วรก าหนดการควบคุ ม ให้ ชั ด เจน เช่ น
มีบุคลากรประจาจริงหรือไม่ เป็นต้น
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควรมีช่องทางดังที่กล่าวมา เนื่ องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหนึ่งในรากฐานสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ต้องดูความเหมาะสมของการกาหนดจานวนหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการด้วยว่าควรเป็นเท่าใด
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามี การกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ไม่ควร เพราะจะทาให้เจ้าหนี้รายย่อยเสียเปรียบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่ าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
กรรมการของบริษัทไม่ควรที่จะต้องมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากโดยพื้นฐาน กรรมการ
บริษัทย่อมมีความตั้งใจที่จะบริหารธุรกิจให้สามารถดาเนินต่อไปได้ การที่บริษัทประสบภาวะขาดทุนจึงเป็น
เรื่องที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะบริหารงานให้เกิดความเสียหาย ซึ่งนอกจากจะกระทบต่อธุรกิจของตนแล้ว
ยังกระทบต่อชื่อเสียงอีกด้วย
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17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
ค าสั่งและตามความร่ วมมื อกัน ในระหว่า งศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เป็นแนวคิดที่ดี แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปัจจุบัน มาตรฐานกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่
เท่ากัน การจะให้บังคับเท่ากันก็อาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมตามมา
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คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
จากประสบการณ์ มีปัญหาในทางปฏิบัติที่สมควรได้รับการแก้ไข เช่น เรื่องการประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือก
ผู้ ท าแผนตามมาตรา 90/23 เมื่ อเจ้ าพนั ก งานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์มี คาสั่ งแล้ ว ควรให้ ศ าลเข้ามาตรวจสอบค าสั่ ง
ดังกล่าวได้อีกชั้นหนึ่ง เพราะเป็ นเรื่องสาคัญ แต่ศาลก็ต้องพิจารณาอย่างรวดเร็ว ไม่ควรเกิน 7 วัน เพราะหาก
สิทธิของเจ้าหนี้ยังไม่เป็นที่ยุติ ก็จะกระทบถึงกระบวนการอื่นๆ ไปหมด
อีกประการหนึ่ง เรื่องที่มีการตีความว่าหลังจากการประชุมเลือกผู้ทาแผนและศาลมีคาสั่งเห็นชอบแล้ว
ต่อมามีการอุทธรณ์ เมื่อคาสั่งถึงที่สุดแล้วจะไม่กระทบกับการกระทาที่ได้ดาเนินการไปแล้วโดยสุจริต ในกรณีที่
แผนมีการหาผู้ร่วมทุนและได้มีผู้ร่วมทุนแล้ว แต่การพิจารณาของศาลฎีกาในเรื่องนี้ใช้เวลานานมาก ประมาณ 2
ปี สิ่งที่ควรจะเป็น คือกฎหมายน่าจะมี fast track ให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ให้ พิจารณาถึงกลุ่มเจ้าหนี้แรงงานด้วย หากกระทบกับเจ้าหนี้กลุ่มนี้แล้วจะลาบาก เมื่อเลิกจ้างเขา
เขาก็ไปฟ้องศาลแรงงาน บ้างก็ประท้วง ปิดหรือล้อมโรงงาน คนที่ต้องการเข้ามาซื้อกิจการเมื่อเจอสถานการณ์
แบบนี้เขาก็ถอย เมื่อนายจ้างมีปัญหาในการจัดการหนี้สิน มีประเด็นเรื่องค่าชดเชยว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดังนั้น จึงอยากให้คานึงถึงส่วนนี้ด้วย
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ ร วมถึ งเจ้ า หนี้ ที่ มีบุ ริม สิ ท ธิ พิ เศษเหนื อทรั พ ย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้ า หนี้ ผู้ ท รงหลั กประกั น ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ในกฎหมายสารบัญญัติไม่มีการนิยามคาว่า เจ้าหนี้มีประกัน มีแค่เรื่องจานา จานอง แต่มาปรากฏใน
มาตรา 6 ของกฎหมายล้มละลาย ไม่เหมือนกับของต่างประเทศ ของไทยมีการรับรองเรื่องนี้ในมาตรา 95
มาตรา 96 ควรมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในส่วนของร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจซึ่งก็
คล้ายกับที่ต่างประเทศมี ทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันอาจยังไม่แน่นอน สามารถโอนสิทธิกันได้ ในทางปฏิบัติ
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เขาเรี ย กว่ า Assignment by way of Security เห็ น ว่ าควรมี ก ารบั ญ ญั ติ ไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ด้วย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ตามประเด็นคาถาม โดยหลักการแล้วก็เห็นด้วยกับคณะวิจัย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
มีอยู่ 2 หลัก ขึ้นอยู่กับว่าจะสมดุลอย่างไร ข้อเท็จจริงว่าสุจริตและเสียค่าตอบแทนอาจสืบพิสูจน์ได้
ยาก เกรงว่าถ้าขับ เคลื่ อนหลั กการนี้ ศาลและเจ้าพนั กงานพิทั กษ์ ทรัพย์จะต้องท างานหนักเกิน ไป รวมถึง
ดุลพินิจของ แต่ละคนก็ไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ย่อมจะเกิดความไม่แน่นอนต่อขนาดของกองทรัพย์สิน
ในเรื่องนี้ เห็นควรให้ไปแก้ปัญหาเพื่อลงโทษกรรมการของบริษัทลูกหนี้ในเรื่อง wrongful trading เพื่อให้เกิด
การชดใช้เป็นการส่วนตัวจะเหมาะสมกว่า การกระทาที่ได้กระทาไปกับบุคคลภายนอกก็ไม่ผูกพันบริษัท
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็นด้วย แต่คงจากัดเพียงบางภารกิจ เอกชนไม่สามารถยึดทรัพย์สินได้ แต่สามารถขายทอดตลาดแทน
เจ้าหน้าที่รัฐได้ สังคมไทยยังคงมีความเชื่อถือในการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ หากให้เอกชนไปดาเนินการ
จะอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นต่อเนื่องไปอีก ในส่วนของการขายทอดตลาด อาจให้สหการประมูลเข้ามาดาเนินการ
แทน การจัดทาบัญชีก็เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เอกชนที่ได้รับมอบภารกิจก็จะต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบ
และกากับดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ต้ อ งไม่ ใ ห้ เจ้ า หนี้ บ างรายได้ รั บ ความเสี ย หาย การประกาศราชกิ จ จานุ เบกษาและการโฆษณา
หนังสือพิมพ์ไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นขั้นตอนที่ถูกกาหนดขึ้น จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
ควรศึกษาการบริหารจัดการของต่างประเทศประกอบด้วย
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ในกระบวนการล้มละลายตามกฎหมายปัจจุบั น มีขั้นตอนมากเกินไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี
อานาจเพีย งแค่ท าความเห็ น ควรให้ เจ้าพนั กงานพิทั กษ์ท รัพ ย์มีอานาจทาคาสั่ งได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องสามารถ
อุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ นอกจากนั้น หากเรื่องอยู่ในการพิจารณาของศาล ศาลก็
จะต้องพิจารณาด้วยความรวดเร็ว
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ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
มีความเห็ น อีกด้านหนึ่ งว่า ระยะเวลาในเรื่องนี้ควรขยายออกไป รวมถึงการแจ้งสิทธิให้ กับบรรดา
เจ้ าหนี้ ได้รับทราบด้วย เห็ น ว่าระยะเวลาในการยื่นขอรับช าระหนี้ควรปรับปรุงเป็น 3 หรือ 4 เดือน น่าจะ
เหมาะสมกว่า ข้อมูลต่างๆ จากบริษัทลู กหนี้ควรได้รับการเปิดเผย ไม่เช่นนั้น กรรมการก็ต้องรับผิดเป็นการ
ส่วนตัว หากกระบวนการล้มละลายไม่มีความเข้มข้นแข็งแรง เอกชนเขาก็จะมองว่าระบบดังกล่าวเป็นแค่
ตัวตลก
8. ควรมีข้อยกเว้นในการเพิกถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณีที่ลูกหนี้ได้ดาเนินการตามทาง
การค้าตามปกติหรือไม่
ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะร่างกฎหมายอย่างไรให้เกิดความยุติธรรม หากเป็นนิติกรรมที่เป็นไป
ในทางการค้าปกติก็น่าเห็นใจ ลูกหนี้อยู่สภาพคล้ายคนป่วย หากเป็นเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ก็สามารถ
ทาได้ ช่วยประคับประคองให้ธุรกิจของลูกหนี้สามารถเดินต่ อ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าเป็นนิติกรรม
ในทางการค้าปกติหรือไม่ จะต้องไม่ปล่อยให้เป็นอัตวิสัย ควรกาหนดให้ชัดเจนออกมาในรูปของหลักเกณฑ์ที่
คาดหมายได้
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
เรื่องนี้ก็มีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายกันอยู่ มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ ใน
คดีล้มละลายมีตราบาป (stigma) ในขณะที่คดีแพ่งไม่มี จะสร้างความสมดุลในเรื่ องนี้อย่างไร ในร่างกฎหมาย
ของสานักงานกิจการยุติธรรม ประชุมกันแล้วเห็นว่า การล้มละลายไม่ควรกระทบไปถึงสิทธิส่วนบุคคลในการ
ดารงตาแหน่ งของลู กหนี้ แต่มีข้อพิ จารณาอยู่ว่า หากกฎหมายฉบับต่างๆ ไม่เห็ นด้วย เขาก็อาจไปปรับแก้
กฎหมายของเขาให้ลูกหนี้จากตาแหน่งได้อยู่ดี เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคม มีความเห็นว่า ควร
ให้ลูกหนี้เข้ามาในกระบวนการล้มละลายได้โดยสมัครใจ มีการสาบานตัวอย่างจริงจัง แล้วก็ปลดเขาออกจาก
การล้มละลายด้วยความรวดเร็ว แค่ 1 ถึง 2 ปีก็น่าจะปลดได้แล้ว ให้ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ (fresh start)
การเอาคนออกจากระบบเศรษฐกิจถือว่าเป็ นเรื่องอันตราย ลูกหนี้ต้องเลี้ยงดูครอบครัว ส่งผลกระทบไปถึง
ปัญหาสังคมอื่นๆ

Final Report 128
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ประเด็ น นี้ น่ า สนใจ ตามแนวทางของอเมริ ก า หากลู ก หนี้ ช าระหนี้ ไม่ ต รงตามก าหนดก็ อ าจเข้ า
หลักเกณฑ์แล้ว ต้องคานึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย ว่าลูกหนี้จะเข้ามาในกระบวนการมากเกินไปหรือไม่
จะมีการ คัดกรองลูกหนี้ที่มีเจตนาทุจริตอย่างไร ต้องกาหนดให้มีการสาบานตั วอย่างจริงจัง ต้องมีบทลงโทษที่
รุนแรง ให้กรรมการบริษัทลูกหนี้ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีส ภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ควรให้ผู้ค้าประกันได้รับการลดหนี้ลงตามแผน มีอยู่ 2 หลักการที่ต้องสมดุลให้ดี ไม่เช่นนั้น สถาบัน
การเงินก็จะไม่ปล่อยสินเชื่อ เคร่งครัดเกินไป ใช้ข้อกฎหมายบีบบังคับผู้ค้าประกันมากเกินไป ไม่ยอดลดหรือตัด
หนี้แม้แต่บาทเดียว ไม่ควรพึ่ งพาระบบการค้าประกันด้วยบุคคลมากนัก หนี้ครัวเรือนควรจากัดให้ มีการค้า
ประกันด้วยบุคคลได้เท่านั้นจะดีกว่าหรือไม่ ต้องพิจารณาดู เห็นว่าควรมีการแยกหนี้พาณิชย์กับหนี้ครัวเรือน
ออกจากกัน ในส่วนของคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หากผู้ค้าประกันชาระหนี้ให้กั บเจ้าหนี้ไป
แล้ว ควรให้เขาสวมสิทธิ เข้ามาในกระบวนการได้ตามหลักการของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรี ยบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ไม่ควรให้เจ้าหนี้ภาษีมีอภิสิทธิ์ เขามีบุริมสิทธิอยู่แล้วตามกฎหมาย ไม่ควรขยายออกไปอีก สรรพากร
เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามหนี้ภาษี การที่ลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการสาเร็จ รัฐก็สามารถจัดเก็บภาษีได้อีกต่อไป รัฐ
ควรส่งเสริมให้เอกชนเติบโต ทาให้อุตสาหกรรมแข็งแกร่ง ประเทศก็จะเจริญก้าวหน้า
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทั กษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ข้อกาหนดเรื่องการวางเงินประกัน ถ้าตัดออกก็น่าจะดี เห็ นด้วยกับการจดทะเบียน หากกฎหมาย
กาหนดความรับผิดให้กับผู้ทาแผนมากเกินไป ผู้ทาแผนก็จะคิดค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ต้องสมดุลในเรื่องนี้ให้
ดี มีความเห็นว่าควรสงวนอาชีพนี้ไว้ให้คนไทย นอกจากนั้น ควรมีการกาหนดเรื่องค่าตอบแทนของผู้ทาแผนให้
ชัดเจน ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นการผลักภาระให้ตกอยู่กับลูกหนี้ ในการกากับดูแลผู้ทาแผนควรเป็นหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และศาล ไม่ควรมีระบบที่จะกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดาเนินการ ในส่วนของ
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ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ควรกาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพไว้ในองค์กรได้
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควรมีช่องทางเช่นนี้ กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ปัจจุบันเน้นให้ความช่วยเหลือเฉพาะนิติบุคคล
ขนาดใหญ่ ตอนนี้ยังไม่มีห้างหุ้นส่วน เห็นว่าควรที่จะขยายนิยามของลูกหนี้ให้กว้างยิ่งขึ้น
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
มีการดาเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นการทั่วไป
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะจะช่วยให้กระบวนการมีความจริงจังและสร้างความน่าเชื่อถือให้มีมากขึ้น ไม่เช่นนั้น ก็
จะมีการเปลี่ยนตัวกรรมการได้โดยไม่เกรงกลัวความรับผิด
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
ค าสั่งและตามความร่ วมมื อกัน ในระหว่า งศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เรื่องนี้มีข้อกังวลค่อนข้างมาก เป็นประเด็นที่อันตรายอยู่เหมือนกัน เราควรจะรับรองคาพิพากษาในคดี
ล้มละลายหรือไม่ ในขณะที่คดีแพ่งยั งไม่มีการดาเนินการเลย มีประเด็นเรื่องเขตอานาจศาล เรื่องอธิปไตย
การริเริ่มในคดีล้มละลายดูจะเป็นการข้ามขั้นตอนไป
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นางสาวฉวีวรรณ จิรสิทธิ์
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ส่วนที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลายไปแล้วผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ขอ
กล่าวถึง ส่วนที่ยังไม่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติฯ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใน
ประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษ คือ
1. การปลดจากล้มละลาย เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการหยุดนับเวลา ในช่วงระยะเวลาที่ศาลสั่งให้
หยุดนับจะเกิดสุญญากาศ ทาให้ลูกหนี้ต้องเป็นคนไปขอปลดจากล้มละลายด้วยตนเอง แต่ในทางปฏิบัติการนับ
เวลาในช่วงที่หยุดระหว่างศาลกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มักไม่ตรงกัน ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่าควรให้ปลดจาก
ล้มละลายไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการหยุดนับระยะเวลา
2. เมื่อลูกหนี้ปลดจากล้มละลาย ควรมี กลไกอื่นนอกจากการส่งคาสั่งให้ลูกหนี้ปลดจากล้มละลาย
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น การจดทะเบียนในรูปแบบอื่น ๆ โดยให้บุคคลทั่วไปทราบได้ และไม่
กระทบต่อสิทธิของลูกหนี้
3. เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนเงินที่ล้าสมัย ดังเช่นปรากฏในมาตรา 128 ซึ่งเป็นการแบ่งทรัพย์สินให้แก่
เจ้าหนี้รายใดที่รวมส่วนแบ่งทุกครั้งแล้วเป็นเงินไม่ถึง 1 บาท เนื่องจากเป็นจานวนเงินที่น้อยเกินไป ไม่สามารถ
ใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติ
4. การประนอมหนี้ในปัจจุบันยังไม่มีกลไกที่ห้ามเอาเปรียบเจ้าหนี้มีประกัน โดยในทางปฏิบัติเจ้าหนี้
มีประกันมักถูกบังคับให้สละหลักประกันของตน ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้มีประกัน
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
โดยหลักแล้วไม่เห็นด้วย เพราะเป็ นการกระทบสิทธิ เจ้าหนี้ข้างน้อยเกินสมควร และไม่มีกฎหมาย
บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ในมุมมองของผู้สัมภาษณ์ กลไกพิเศษดังกล่าวจึงเป็นแต่เพียงความผูกพันโดย
ความสมัครใจของเจ้าหนี้เสียงข้างมาก มิใช่ความผูกพันตามกฎหมาย
แต่ผู้สัมภาษณ์เห็นด้วยที่จะให้มีกลไกพิเศษดังกล่าวหากมีกลไกตามกฎหมายที่คุ้มครองเจ้าหนี้ส่วนน้อย
อย่างเพียงพอ เช่น เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้มีสิทธิคัดค้านมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ต่อศาลด้วยเหตุที่กาหนดไว้ใน
กฎหมาย เป็นต้น
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3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย แต่เนื่องจากทางปฏิบัติลูกหนี้ไม่ค่อยมีวินัย จึงมีข้อพึงระวังในเรื่องการกาหนดเงื่อนไข ทั้งนี้
เพื่อป้องกันมิให้ลูกหนี้ที่ทุจริตใช้กระบวนการล้ม ละลายเพื่อล้มบนฟูก อาจจากัดเฉพาะลูกหนี้ซึ่งเป็นหนี้บาง
ประเภทเท่านั้นที่จะร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย แต่หากกาหนดนิยามไว้กว้างเกินไปจะทาให้เกิดปัญหาในการตีความว่าทรัพย์สินชิ้นใดเป็น
ทรัพย์ที่มีหลักประกันกันแน่ และอาจนาไปสู่ข้อพิพาทระหว่างเจ้าพนัก งานพิทักษ์ทรัพย์กับเจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน นอกจากนี้ยังต้องกาหนดองค์ประกอบของเจ้าหนี้มีประกันให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้ใช้การคุ้มครองเจ้าหนี้มีประกัน
ตามกฎหมายล้มละลายเป็นไปได้ในความจริง
อนึ่ ง ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ยั งได้ตั้ งคาถามว่าเจ้าหนี้ อื่ น ๆ เช่น เจ้าหนี้ ต ามระบบ escrow account เป็ น
เจ้าหนี้มีประกันหรือไม่ และถ้าไม่ใช่เจ้าหนี้มีหลักประกัน ควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร ควรจะได้รับการ
จัดลาดับให้เป็นเจ้าหนี้ที่ได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น (priority) หรือไม่อย่างไร
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ในมุมมองของประชาชน ผู้ให้สัมภาษณ์ยังมีความรู้สึกก้ากึ่ง โดยเห็นว่าควรจะคุ้มครองลูกหนี้ แต่ก็
ต้องมีกลไกที่รัดกุมในการพิสูจน์ว่าผู้ทานิติกรรมกับลูกหนี้เป็นบุคคลภายนอกจริงหรือไม่ ถ้าเป็นบุคคลภายนอก
จริง การทานิติกรรมดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ เพราะทางปฏิบัติลูกหนี้มักไม่ค่อยสุจริต
ในมุมมองของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเป็นการยากที่จะใช้ดุลยพินิจชี้ขาดทั้ง
สองประเด็นข้างต้น และไม่ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะวินิจฉัยไปในแนวทางใดก็อาจจะก่อให้เกิดข้อครหาใน
การใช้ดุล พิ นิ จ ของเจ้ าพนั กงานพิ ทัก ษ์ ทรั พ ย์ นอกจากนี้ ใช้ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ยั งเห็ น ว่ากลไกที่ มี อยู่ในปัจ จุบั น
ค่อนข้างเหมาะสมอยู่แล้ว
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6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็ น ด้ ว ย แต่ ต้ อ งค านึ งถึ งเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ ายที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม มิ ให้ สู งมากเกิ น ไป เพราะหากน าไป
เปรียบเทียบกับการทาแผนในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ ความเป็นไปได้ที่ลูกหนี้จะแบกรับค่าใช้จ่ายในกรณีของ
การฟื้นฟูกิจการเป็นไปได้มากกว่าในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย และควรจัดให้มีกลไกให้เจ้าพนักงานพิทั กษ์ทรัพย์
กากับดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเอกชนเหมือนต่างประเทศ
นอกจากนี้ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ เห็ น ว่าหากจะมอบหมายงานให้ เอกชนมาปฏิ บัติห น้ าที่แทนเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ก็ต้องมอบหมายไปทั้งกระบวนการเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายและสะดวกในการควบคุมตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่หากเป็นกรณีที่มีมูลหนี้สูงก็
ต้องมีการกาหนดให้ เอกชนที่ ได้รับ มอบหมายจัดทารายงานต่อเจ้าพนักงานพิทั กษ์ทรัพย์ให้ มีความเข้มข้น
มากกว่ากรณีทั่วไป หรืออาจต้องขอความยินยอมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีกชั้นหนึ่ งแล้วแต่กรณี แต่ไม่ว่า
จะเป็นกรณีเช่นใดก็ตาม กฎหมายยังต้องคงอานาจศาลไว้ตามเดิมในกรณีที่มีการคัดค้านการดาเนินการใดๆ
เนื่องจากประชาชนทั่วไปยังเคารพในอานาจศาล
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ไม่ควร เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทราบตัวเจ้าหนี้ทั้งหมดได้ แม้กระทั่งลูกหนี้ที่ไม่ได้ทาบัญชี
ครัวเรือนก็อาจจะไม่ทราบรายชื่อเจ้าหนี้ทั้งหมด หรือเจ้ าหนี้เองก็อาจไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นหนี้
ซึ่งมีการค้าประกัน ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่าถ้าเจ้าหนี้ไม่ทราบและมีเหตุสมควรก็ให้ใช้วิธียื่นคาขอใหม่ได้
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะให้สิทธิในการคัดค้านคาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ตามมาตรา 146 ได้อยู่แล้ว
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
หมดปัญหา เพราะกรณีดังกล่าวก็ปรากฏอยู่ในมาตรา 91/1 แห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติล้มละลายแล้ว
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
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ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณาเพิกถอนการโอนตามมาตรา 115 อยู่แล้ว และ
การกาหนดข้อยกเว้นเช่นนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาในการพิสูจน์ความสุจริตของลูกหนี้ว่าลูกหนี้ได้ดาเนินตามทาง
การค้าปกติของตนจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อื่น ๆ เช่น เจ้าหนี้ตามระบบ escrow
account หรือ เจ้าหนี้ภาษีอากร เป็นต้น ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้สุจริตและควรได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากในทางปฏิบัติลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่มีวินัย ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการสอบสวนของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แม้ในขณะที่มีบทบังคับลูกหนี้โดยการกาหนดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ลูกหนี้ยังไม่ให้
ความร่วมมือ หากตัดบทบังคับดังกล่าวออกไปลูกหนี้จะยิ่งไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการทรัพย์สินมากกว่าเดิม
นอกจากนี้ ลูกหนี้ยังมีทางเลือกในการขอประนอมหนี้และการร้องขอล้มละลายโดยสมัครใจเพื่อมิให้ตน
มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย การที่ลูกหนี้ไม่เลือกเดินตามทางออกดังกล่าวก็ควรที่จะต้องล้มละลาย
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการอย่างไรบ้าง (เช่นหลักเกณฑ์เรื่องหนี้สินล้นพ้นตัว , การคัดค้านของเจ้าหนี้ เป็น
ต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
1. เงื่อนไขในการฟื้นฟูกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาส SME ใช้ช่องทางในการฟื้นฟูกิ จการได้
(รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 14.)
2. เนื่ องจากกฎหมายฟื้น ฟูไม่มีเงื่อนไขว่าห้ ามมีการยื่น ขอฟื้ น ฟูกิจการใหม่ในระยะเวลาที่กาหนด
ในทางปฏิบัติมักมีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เพื่อประโยชน์ในการได้รับการพักชาระหนี้ตามหลัก automatic stay
โดยใช้วิธีการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ที่มาร้องขอฟื้นฟูกิจการใหม่เรื่อยๆ หรือมายื่นขอฟื้นฟูกิจการใหม่ด้วยวิธีการอื่นๆ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องผู้ค้าประกันที่ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วจะเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ที่ยื่น
ขอรับชาระหนี้ไว้ ในส่วนของกฎหมายฟื้นฟูกิจการมีบัญญัติไว้ในมาตรา 90/27 ส่วนของกฎหมายล้มละลายอยู่
ในมาตรา 101 ซึ่งในส่วนของล้ มละลายมีการแก้ไขแล้วตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่าควรแก้มาตรา 90/27 ให้สอดคล้องกับมาตรา 101
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้ นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
- การจัดกลุ่มหนี้ภาษีอากรให้อยู่ในหนี้ราชการอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่หนี้ภาษี ทั้ง ๆ ที่หนี้ภาษีอากรเป็นหนี้ที่มี
บุริมสิทธิซึ่งควรจะได้รับชาระหนี้ก่อน หนี้ภาษีอากรจึงควรมีลาดับการชาระหนี้ก่อนเหมือนคดีล้มละลาย
- เจ้าหนี้ภ าษีอากรถูกบีบ บังคับ ให้ ลดหนี้มากเกินไป เนื่องจากถูกบีบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งจัดให้
เจ้าหนี้ภาษีอากรอยู่ในลาดับเดียวกับเจ้าหนี้ราชการอื่น ๆ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิ ทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
แนวทางการแก้ปัญหา คือ ควรจัดเจ้าหนี้ภาษีอากรเป็นเจ้าหนี้กลุ่มพิเศษ และให้ได้รับชาระหนี้ก่อน
บางส่วน ส่วนที่เหลื อก็เป็น ไปตามกระบวนการตามปกติ โดยเหตุผลเป็นไปในทานองเดียวกันกับกฎหมาย
ล้มละลาย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ปัจจุบันมีมาตรการการควบคุมอย่างเหมาะสมอยู่แล้ว เพราะกว่าผู้ทาแผนจะได้ใบอนุญาต (license)
ต้องผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ
แต่ในทางปฏิบัติผู้ทาแผนมักปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (advisor) มากกว่า โดยให้ลูกหนี้เป็นผู้ทาแผน
เองและรับผิดชอบเอง เพื่อเลี่ยงเงินประกันคดี ลูกหนี้จึงเป็นผู้รับภาระ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็นด้วย แต่มีอุปสรรคในทางปฏิบัติคือ ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการรวมตัวกันของผู้ทาแผน และผู้ทาแผนก็
มีทั้งที่เป็ น บุคคลธรรมดาและนิ ติบุ คคล การรวมตัวของผู้ ทาแผนจึงเป็นไปได้ยาก ทั้ง ๆ ที่การจัดตั้งองค์กร
วิชาชีพดังกล่าวต้องมีการรวมตัวของผู้ทาแผนที่แน่นหนาพอสมควร นอกจากนี้ ผู้ที่มาขอสมัครเป็นผู้ทาแผนยัง
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มีจานวนไม่มาก เนื่องจากมีเงื่อนไขในการอนุญาต (license) ให้เป็นผู้ทาแผนที่ยุ่งยาก และเงื่อนไขต่าง ๆ ก็ยาก
ที่จะเขียนหลักเกณฑ์ที่รัดกุมเนื่องจากต้องใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นนามธรรมมากเกินไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้ นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็น ด้ วย เห็ น ด้วย เนื่ องจากเป็ น การให้ โอกาสและช่องทางให้ SME ได้เข้ามาสู่ กระบวนการฟื้น ฟู
กิจการ เป็นการสนับสนุนให้เกิด SME ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ถ้าใช้หลักเกณฑ์เดิม SME อาจเข้ามาสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการไม่ได้ เนื่องจากในความเป็นจริง
จานวนหนี้ที่ SME มีต่อเจ้าหนี้อื่นอาจไม่ถึง 10 ล้าน จึงเห็นควรให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์เรื่องจานวนหนี้ให้
น้อยลง และหลักเกณฑ์ที่ลูกหนี้ต้องหนี้สินล้นพ้นตัวควรเปลี่ยนเพียงแค่ลูกหนี้ขาดสภาพคล่อง
2. ขั้นตอนที่มีอยู่เดิมยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง จึงเห็นควรให้มีการลดขั้นตอนให้กระบวนการล้มละลาย
สะดวกยิ่งขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย
3. ต้องมีกาหนดนิยามของ SME ที่จะใช้ช่องทางพิเศษดังกล่าวให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย เห็นด้วย เพราะสะดวกต่อทุกฝ่าย แต่ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้อื่นที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านในศาล
ได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ

Final Report 136
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรั บผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ควรให้รับผิด โดยให้ รับ ผิดเฉพาะหนี้ส่ วนที่ตนไปก่อ และผู้ ต้องรับผิ ดนั้นเฉพาะกรรมการที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ปั ญ หาในทางปฏิบั ติ คือ ไม่มีห น่ วยงานที่รับผิ ดชอบในการตรวจสอบงบการเงินของกิจการต่าง ๆ
ดังเช่นในกรณีของประเทศ Australia ซึ่งมีการบัญญัติไว้ใน Corporate act
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าหากมีการตรวจสอบงบการเงินจะช่วยลดความเสี่ยงที่กรรมการบริษัทจะกระทา
การทุจริตได้ จึงเห็นสมควรให้กระทรวงพาณิชย์รับผิ ดชอบในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อเป็นการป้องกันไว้
ก่อน
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็ น ด้ วย เพราะประเทศไทยเริ่ ม ที่ จ ะถู กบี บ บั งคับ จากนานาประเทศให้ มี ก ลไกดั งกล่ าว โดยผู้ ให้
สัมภาษณ์เห็นว่าต้องเริ่มทีละนิด และจัดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็ นเจ้าภาพ ต้องได้รับความร่วมมือจาก
รัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ และนักวิชาการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้
นอกจากนี้ศาลยังต้องยอมรับ 4 หัวข้อที่กาหนดของ Model Law และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องร่วมกัน
พิจารณาว่าจะตั้งข้อสงวนต่อข้อกาหนดแค่ไหน เพียงใด
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นางสาวอัมพร สุวรรณโณ
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
1.1 เพิ่มจานวนทุนทรัพย์ที่จะฟ้องกฎหมายล้มละลายจาก 1 ล้านบาทเป็น 3
1.2 ฟ้ องคดีผ ลของการประนอมหนี้ ส าเร็จลงใน พรบ.ฯ ปั จจุบั นต้องอ้างฎี กาทาให้ ห น่ วยงานของ
ราชการหรื อผู้ เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้ ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าผลของการประนอมหนี้ส าเร็จเป็นเช่นไร และต้อง
ดาเนินการอย่างไรต่อไป
1.3 การหยุ ด นั บ ระยะเวลาปลดล้ ม ละลาย การแก้ ก ฎหมายให้ ศ าลพิ จ ารณาจากรายงานของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยไม่ต้องไต่สวนหาลูกหนี้ไม่มาให้การสอบสวนกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
1.4 มาตรา 30 หากลูกหนี้ไม่มาพบเจ้าพนักพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกาหนดนัดเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
กิจการทรัพย์สินตามวรรคแรก มิให้ลูกหนี้ได้รับประโยชน์จากการปลดจากล้มละลาย
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศั กราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย โดยต้องกาหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ยื่นคาขอโดยไม่สุจริต และสิ่งที่
ต้องพิจารณาต่อไปคือ หลักสุจริต รูปแบบข้างต้นจะเหมาะกับคนไทยหรือไม่
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรให้นิยามเป็นเช่นเดิม แต่ถ้าจะนาหลักประกันทางธุรกิจเป็นบทนิยามควรพิจารณาเป็นประเภทไป
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5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เหมาะสม ควรได้รับความคุ้มครองไม่ต้องเป็นโมฆะ แต่ถ้าการทานิติกรรมบางอย่างควรป้องกันปัญหา
เช่น ประสานกับกรมที่ดินให้มีการตรวจก่อนล้มละลายก่อนจดทะเบียน และผลของการถูกเพิกถอนนิติกรรมถูก
เพิกถอนยกสาย จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อคุ้มครองผู้รับโอนรายที่ 3 4 และ 5 ที่ไม่ได้รับเงินจากตัวลูกหนี้
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เป็นกฎหมายที่ให้อานาจ
รัฐผ่านกระบวนการยุติธรรม หนี้ทางแพ่งและอาญามีวัตถุประสงค์โดยระบุเพื่อให้เกิดความเป็นระบบในการ
แบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ ให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินโดยสิ้นเชิง
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ไม่ทราบว่าเจ้าหนี้มีใครบ้าง ส่วนใหญ่ลูกหนี้ไม่มาให้การสอบสวนหรือแจ้งเจ้าหนี้ว่ามีใครบ้าง ควรให้
เป็นหน้าที่ของลูกหนี้แจ้ง ถ้าไม่มาให้ไม่ได้รับการปลดจากล้ มละลายและไม่ต้องไปขอศาลให้หยุดนับเวลา ส่วน
การประชาสัมพันธ์คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดควรเพิ่มการแจ้งทางเว็บไซด์ด้วย
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยรวดเร็ว ซึ่งหากคู่ความไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ก็สามารถคัดค้านคาสั่งเจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 146 ได้อยู่แล้ว ทางปฏิบัติน้อยมากที่
ศาลจะสั่งต่างจากที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอ ไม่ถึง 1%
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เนื่องจากกาหนดเวลา 2 เดือน เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว มิฉะนั้นจะเป็นข้ออ้างเสมอว่าไม่
ทราบกาหนดวันพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้คดีล่าช้าและเพิ่มขั้นตอนการทางาน แต่กรมก็มีแนวทางที่จะแก้กฎหมาย
ตรงนี้ ถ้านับจากศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็มากกว่า 8 เดือนแล้ว ในทางปฏิบัติสาหรับการยื่นคาขอรับ
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ชาระหนี้ เมื่อพ้น 2 เดือน เจ้าหนี้ที่ไม่ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ควรให้ยื่นได้ แต่ต้องยื่นคาร้องต่อศาลถือเป็นเหตุ
จาเป็น เหตุขัดข้อง เมื่อมีคาสั่ง ให้มายื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่จะไม่ได้ส่วนที่แบ่งไปแล้ว
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ควร เพราะ การดาเนินการตามทางการค้าปกติถือว่าไม่มุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย เพราะตามมาตรา 62 การล้มละลายของลูกหนี้เริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
อยู่แล้ว
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสี ยง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

Final Report 141
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย จะได้รู้ก่อนว่าบรรดาเจ้าหนี้จะยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือไม่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
ค าสั่งและตามความร่ วมมื อกัน ในระหว่า งศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ผู้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบ
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คุณกันยา สุริฉันท์
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้ขอแก้กฎหมายไป 6 ประเด็น 24 มาตรา ขออนุญาตตอบเป็นคาถามสุดท้าย
ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอเป็นประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
ประเด็นเพิ่มเติม
1. การเรียกค่าเลี้ยงชีพของข้าราชการตามมาตรา 121 กับการเรียกค่าเลี้ยงชีพกรณีปกติตามมาตรา
67 ไม่เหมือนกัน มาตรา 67 ให้ ขอได้จนกระทั่งปลดจากล้ มละลาย แต่มาตรา 121 ลู กหนี้ข้าราชการไม่ได้
กาหนดขอบเขตเอาไว้ พอไม่มีขีดเส้นเอาไว้เจ้าพนักงานพิ ทักษ์ทรัพย์จะแบ่งทรัพย์สินได้หรือไม่ ไม่ได้ขีดเส้น
เอาไว้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะแบ่ งได้ห รือไม่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องกันเงินรอถึงเมื่อไหร่ และถ้า
ลูกหนี้ข้าราชการมาขอหลังปลดล้มละลายแล้ว จะจ่ายได้หรือไม่
2. ค่าธรรมเนียมตามมาตรา 155 ปัจจุบันกาหนดให้ โจทก์รับผิด ซึ่งต่างจากประมวลวิธีพิจารณาความ
แพ่งที่ศาลอาจสั่งให้จาเลยรับผิดได้ ของกรมบังคับคดีมีหลายคดี เช่น ศาลสั่งพิจารณาคดีใหม่ ยกฟ้อง หรือ
จาเลยหลุดพ้นจากการยกเลิกล้มละลายตามมาตรา 135(1)- (4) ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ หากเอา
ตามมาตรา 155 โจทก์จ่ายหมด โจทก์จะมีปัญหา หากให้ผู้รับจานองนายึด จะให้โจทก์ผู้ฟ้องคดีนายึดเขาก็ไม่
ทราบว่าทรัพย์จานองอยู่หนใด พอให้โจทก์นายึดโจทก์ก็นิ่ง โดยปกติจะให้ผู้รับจานองนายึด พอเกิดปัญหาขึ้นมี
คาพิพากษาฎีกาว่าผู้รับจานองไม่ต้องจ่าย พอเรียกโจทก์โจทก์ก็อ้างว่าไม่ทราบว่ายึดอะไรมา กรมบังคับคดีจึงไม่
ทราบว่าจะเรียกจากใครดี ควรเขียนให้ชัดเจนว่าใครต้องจ่าย เพราะผู้รับจานองก็จะปัดว่าโจทก์ผู้ฟ้องคดีต้อง
จ่าย (ณ วันนี้กาหนดให้โจทก์ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 155 คนเดียว แต่บางครั้งผู้รับจานองนายึด แล้วต่อมา
ศาลพิพากษายกฟ้อง ยกเลิกการล้มละลาย ก็จะไม่มีการขายทอดตลาด เกิดการถอนการยึด ผู้รับจานองไม่ต้อง
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเพราะไม่มีกฎหมายกาหนด โจทก์จึงต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม เกิดความไม่เป็น
ธรรม) หรือหากกรณียึดทรัพย์ในคดีแพ่งปกติให้ จาเลยต้องจ่ายค่าธรรมเนียม แต่พอโอนเข้าสู่คดีล้มละลาย
กลายเป็นโจทก์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
3. มาตรา 111 เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจาหน่ายทรัพย์สินแล้วยังไม่จ่ายเงิน ถ้าได้รับแจ้งความว่ามี
การร้องขอให้ ลู กหนี้ ล้ มละลาย หากการบั งคับคดียังไม่ส าเร็จให้ กักเงินไว้ ไม่ชัดว่าให้ กักไว้ถึงเมื่อไหร่ ปกติ
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกักเงินไว้จนกว่าการบังคับคดีจะสาเร็จบริบูรณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอประเด็นคือ ควรให้
กฎหมายกาหนดชัดขึ้นว่าต้องกันเงินถึงระยะเวลาใด
4. เจ้าหนี้ผู้รับจานอง ปกติการบังคับจานองเป็นทรัพย์ของธนาคาร อยากให้มีการใช้หนี้อย่างรวดเร็ว
เพราะหากง่ายขึ้นจะลดงานออกไปได้มาก ส่วนการให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตีราคาตามมาตรา 96 ไม่ชัดเจน
และระยะเวลา 4 เดือนเร็วไป เพราะเจ้าหนี้ยังไม่ทันได้ยื่นคาขอเข้ามา พอศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์กว่าจะลง
ราชกิจจาฯ จะเลยเวลา 4 เดือน ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทาไม่ทัน
5. มาตรา 110 ใช้ไม่ได้จริง ในที่ชาระโดยสุจริตแก่ศาล คืออะไร
6. มาตรา 135 กรณี (2) ลูกหนี้ไม่ควรถูกพิพากษาให้ล้มละลาย การตีความว่าลูกหนี้ไม่ถูกล้มละลาย
เลยจะถูกต้องหรือไม่ ส่วนกรณี (3)-(4) ใช้คาว่า “บุคคลล้มละลาย” แสดงว่าต้องผ่านการล้มละลายมาก่อน
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คาต่างกัน พอเข้า (1)-(2) ลูกหนี้ไม่เคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายกรมบังคับคดีก็จะยกเลิกการล้มละลายให้ แต่
พอ (3)-(4) ลูกหนี้ต้องผ่านการล้มละลายมาแล้วหรือไม่จึงจะยกเลิกได้
7. มาตรา 11 เมื่อ ฟ้ องศาล ศาลจะให้ ว างเงิน 5,000 บาท พอเฉพาะชั้น ศาลแต่ ไม่ พ อส าหรับ ชั้ น
เจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ พอถึงชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โจทก์จะไม่มาวางค่าธรรมเนียมเนื่องจากไม่มี
กฎหมายกาหนด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีเงินสารอง อยากให้แก้ไขให้เรียกเผื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ด้วย เนื่องจากบางครั้งเบิกไม่ได้หรือโจทก์ประวิงคดีไม่ยอมวางเงิน
8. มาตรา 22 เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ใช้ ค าว่ า จั ด การ ต้ อ งยึ ด อายั ด จ าหน่ า ยหรื อ ไม่ แต่
มาตรา 123 ใช้คาว่ารวบรวม คาว่ารวบรวม แปลว่า เก็บๆมา หรือที่โจทก์มาส่งต้องจดรายงานการยึดหรือไม่
การตีความควรตีความถึงแค่ไหน
9. มาตรา 19 ขาดคาว่าอายัด มีแต่ยึดจริงๆ ต้องให้อายัดได้ด้วย
10. มาตรา 36 การทาคาร้องกรณีมติที่ประชุมเจ้าหนี้ขัดกับประโยชน์ ในที่ประชุม กฎหมายปัจจุบันให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธานในที่ประชุม ควรจะให้เจ้าหนี้บางรายเป็นประธานได้หรือไม่ (ควรให้คน
อื่นเป็นประธานได้) ส่วนการทาลายมติที่ป ระชุมกรรมการเจ้าหนี้ก็เช่นเดียวกัน ควรให้ ผู้อื่นยื่นทาลายมติที่
ประชุมเจ้าหนี้ได้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนระยะเวลาเมื่อเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งยื่นคาร้อง
ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาว่าอันใดขัดต่อประโยชน์ร่วมกันหรือขัดต่อกฎหมายให้ใช้ระยะเวลา 7
วัน ต้องรวบรวมข้อมูลเยอะ ซึ่งทาไม่ทัน ควรขยายระยะเวลาได้
11. มาตรา 81/1 การปลดจากล้มละลาย จาเลยมากล่าวอ้างว่าล้มละลายใกล้ๆ กัน ทาไมอีกรายได้รับ
การปลดจากล้มละลายแล้ว ซึ่งบางครั้งกรมบังคับคดีทาช้า หรือบางครั้งจาเลยขอประนอมหนี้แต่ประนอมหนี้ไม่
สาเร็จจึงล้มละลายช้า การปลดล้มละลายควรย้อนกลั บอิงเวลาคาสั่งพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด ควรให้ เกิดสิทธิ
พร้อมๆ กัน เนื่องจากหากอิงคาสั่งล้มละลายหรือหากกรมบังคับคดีดาเนินการช้าอาจทาให้รับรองสิทธิไม่เท่า
เที ย ม เนื่ อ งจากมี ขั้ น ตอนการท างานอาจช้ าหรือ เร็ว ควรให้ ป ลดล้ ม ละลายโดยอั ต โนมั ติ เมื่ อ ครบก าหนด
ระยะเวลา อาจเกิดผลเสี ย คือ ลู กหนี้ ไม่ต้องการเสี ยเวลา จึงไม่ขอประนอมหนี้ก่อนล้ มละลาย ลูกหนี้ยอม
ล้มละลายเพื่อให้ได้รับการปลดจากล้มละลายโดยเร็ว ไม่เสียเวลา
12. มาตรา 81/1 ในขณะเดียวกันเรื่องการหยุดนับระยะเวลาการปลดล้มละลาย หากลูกหนี้ไม่มาให้
การหรือให้ความร่วมมือควรให้หยุดนับเวลาอัตโนมัติ ไม่ต้องขอศาล อยากให้ลูกหนี้ให้ความสาคัญกับคดีที่ตน
ถูกฟ้องมากขึ้น และให้เกิดความเท่าเทียมกับลูกหนี้ทุกราย เนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทาสานวนช้าเร็ว
ต่างกัน
13. มาตรา 35 คาว่าตรวจดูทรั พย์ สิ น เจตนารมณ์ จะให้ ตรวจดูแค่ไหนเพี ยงไร อยากให้ เกิดความ
ชัดเจน เนื่องจากทางปฏิบัติ คือ ตรวจดูไม่ให้เข้าข่ายเพิกถอน
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นทีไ่ ม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่เห็น ด้วย เพราะกลัวเกิดความไม่ยุติธรรมกับเจ้าหนี้อื่น แม้แต่บนศาลที่ทาสัญญาประนีประนอม
ยอมความกัน ก็ จะเกิดประเด็น ว่าจะได้เปรียบเสี ยเปรียบกัน หรือสุ จริตหรือไม่ เนื่องจากฟ้ องกัน แล้ วมาท า
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ประนีประนอมยอมความกัน หากยอมให้ตกลงนอกศาลแล้วให้ผูกพันเจ้าหนี้อื่นเกรงว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่น่า
เกิดประโยชน์
- หากวางกรอบให้ศาลช่วยดูอีกชั้นหนึ่งแต่ไม่ได้ก้าวล่วงเรื่องการลงมติ แต่ดูในเรื่องโอกาสการได้รับ
ช าระหนี้ ว่ าเจ้ าหนี้ เสี ย งข้ างมากไม่ ได้ เปรี ย บเสี ยงข้ างนอก และเป็ น ประโยชน์ กว่ าการเข้ าสู่ ก ระบวนการ
ล้มละลาย
- หากศาลเข้ามาดูเห็นด้วย เพราะผ่อนคดีล้มละลายและฟื้นฟูได้อยู่ส่วนหนึ่ง
สรุป ถ้าให้คุยกันเองแล้วให้ผูกพันกันเองไม่เห็นด้วย แต่ถ้ามีผู้ตรวจสอบเห็นด้วย
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ตั้งแต่เกิดมาตรา 81 คดีล้มละลายเกิดขึ้นมาก จนถึงหลัก 20000 คดี ตอนนี้ผ่อนลงแล้ว
การให้ ลู ก หนี้ ร้ อ งขอให้ ต นเองล้ ม ละลายไม่ แ ตกต่ า งเท่ า ไหร่ เนื่ อ งจากบางครั้ ง ลู ก หนี้ อ าจใช้
บุคคลภายนอกฟ้องให้ตนเองล้มละลายได้เช่นเดียวกัน แต่อยากให้มีมาตรการพิสูจน์ความสุจริตของลูกหนี้เอง
ไม่ใช่ต้องการให้ตนเองปลดล้ม ละลาย โดยเร็วอย่างเดียว ควรให้แสดงบัญชีทรัพย์สินพอสมควร และให้วาง
ค่าใช้จ่ายที่ศาลมากกว่าปกติให้เพียงพอในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพราะไม่มีโจทก์ เนื่องจากเมื่อถึงชั้นเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดาเนินการระยะหนึ่งจึงจะแต่งตั้งโจทก์ให้มารับเงิน
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นว่าเนื่องจากการแบ่งเงินมีลาดับการแบ่งตามมาตรา 130 ถ้ามีบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นอีกจะทาให้เกิดความ
วุ่นวายในการกันทรัพย์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ควรกาหนดลาดับตามมาตรา 130 ดีกว่า ควรแก้หรือเพิ่ม
บุริมสิทธิในมาตรา 130 ดีกว่า ไม่ควรเอามาไว้ในนิยามเจ้าหนี้มีประกัน
ส่วนหลักประกันอื่น เช่น เจ้าหนี้ประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินในกองทุนก่อน เราเขียนกฎหมายล้มละลาย
รับรองสิทธิก็ได้ (ไม่ขัดข้องที่จะสร้างความเชื่อมโยงให้เห็น)
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
กฎหมายออกมาเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ถ่ายเททรัพย์สิน ตอนก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์ถูกกาหนดห้ามมาก่อนแล้ว
แต่ตอนหลังถูกพิทักษ์ทรัพย์ผล คือ โมฆะซึ่งรุนแรง แต่ว่าบุคคลภายนอกขณะทาสัญญาสามารถตรวจสอบคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดได้ อาจตรวจสอบราชกิ จจาฯ หรือหนังสือพิมพ์หรือถามที่กรมฯ ได้ การเป็นโมฆะเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ถ่ายเททรัพย์
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แต่เห็ นว่าตั้งแต่ศาลมีคาสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนถึงวันโฆษณาคาสั่ง ในช่วงเวลานี้ผลหายไป
ควรให้มีมาตรการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน ส่วนนี้ควรคุ้ มครอง (เห็นควรคุ้มครอง
บางช่วงเวลา)
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
กฎหมายล้มละลายให้อานาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไว้มาก การจะปล่อยอานาจให้เอกชน เอกชน
อาจใช้อานาจไม่เป็ น ธรรมหรือไม่ดูแลความเป็นธรรมให้ กับคู่ความในคดีเท่าที่ควร เอกชนเข้ามาดูแลกาไร
ขาดทุนและผลประโยชน์ ควรเว้นงานที่ไม่หากาไรให้ทาได้
ส่ ว นงานไปศาล เจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ยอมรับ ว่าไม่ เชี่ย วชาญในชั้น ศาล ในระเบีย บให้ ว่าจ้าง
ทนายความได้ แต่ดูตามความเหมาะสม แต่ความเสียหายมักเกิดขึ้นมากมาย ถ้าปล่อยอานาจให้เอกชนทาใน
เรื่องอื่นๆ เช่น การขายทอดตลาด ขนาดเจ้าพนักงานทาเองก็ยังเกิดการร้องเรียน หรือ แม้แต่การยึดทรัพย์ ก็
เช่นกัน ถ้าหากส่วนไหนที่จ้างได้และทิ้งขาดอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ก็จะปล่อยตามส่วนนั้น
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นควรให้เอกชนทางานต่อไปนี้ 1. ควรว่าจ้างงานไปศาล 2. ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายสืบหา
ทรัพย์ตามที่ประชุมเจ้าหนี้ให้สืบและได้เปอร์เซ็นต์จากการสืบหาทรัพย์ ซึ่งน้อยมากที่ให้ไป เพราะเป็นเหมือน
เอกชนรับว่าจ้างบังคับคดี แต่เคยเห็นทาเหมือนกันเนื่องจากคดีใหญ่และเจ้าหนี้โต้แย้งว่าทาไมไม่มีทรัพย์
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ทุกวันนี้ใช้หลักกฎหมายปิดปาก พอโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทุกคนต้องทราบถึงสถานะจาเลย แต่การ
ให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องแจ้งอาจเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบไม่หมด
(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจทราบเจ้าหนี้ทั้งหมด หรือหากทราบหมดอาจส่งหมายไม่ชอบ) หากไม่แจ้งจะ
หมดสิทธิ ควรให้เจ้าหนี้ทราบเองและมายื่นคาขอ
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่ ขอตอบเพราะอ านาจในการสั่ งค าขอรับ ช าระหนี้ข อแก้ ไปแล้ ว ความสะดวกในแง่เจ้าพนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์สามารถสั่งและมีผลทันที รวมถึงกาหนดเสียงที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ทันที
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ขอแก้แล้วเช่นกัน ไม่ขอตอบ
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8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ถ้าให้ข้อยกเว้น ก็หมายความว่าได้รับชาระหนี้เต็มจานวน ซึ่งขัดมาตรา 94 ทาให้ ได้เปรียบเจ้าหนี้
รายอื่น เพราะเจ้าหนี้ลักษณะนี้ให้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ได้อยู่แล้ว
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
จริงๆ แล้วเห็นด้วยกับคาพิพากษาให้ล้มละลายเนื่องจากชัดเจน ไม่ว่าบุคคลชั้นรากหญ้าหรือธุรกิจก็
เข้าใจได้ง่าย อย่างทุกวันนี้พอศาลพิพากษาให้ล้มละลาย บุคคลธรรมดาที่ถูกพิพากษายังไม่เข้าใจ เขามองว่า
เป็ น หน้าที่ของเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งๆ ที่เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ หากเปลี่ ยนเป็นคาสั่ งให้
จัดการทรัพย์สินจะเป็นไปใหญ่ว่าเจ้าหนี้โจทก์มีหน้าที่แถลงผลการสืบหาทรัพ ย์สินและมาแถลงต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจสอบ ยังเห็นว่าไม่สมควรกับสถานการณ์ปัจจุบัน
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ไม่ขอตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ขอแก้แล้ว แบบเดียวกับมาตรา 101
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิท ธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ในคดีล้มละลายให้สิทธิเจ้าหนี้ภาษีอากรในทุกเรื่อง เช่น มาตรา 56 คาขอประนอมหนี้หากไม่ยินยอม
ไม่ผูกพันเจ้าหนี้ภาษีอากร ส่วนฟื้นฟูกิจการไม่มี
ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าควรให้สิทธิบางอย่างเพราะเป็นรายได้ของรัฐเช่นเดียวกับกรณีล้มละลาย
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ไม่ขอตอบ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็นด้วย อยากให้ปรับยอดหนี้ลงมา เพราะบางคดีลูกหนี้มีเจตนาชาระหนี้และดารงสถานะของกิจการ
อยู่ ควรลดจานวนหนี้ลงมา เพื่อให้เข้ากระบวนการได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
กลัวว่าลูกหนี้จะไม่สุจริต ให้ดาเนินการตามกระบวนการเดิมดีกว่า
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ดีมาก คุ้มครองประชาชนดีมาก เห็นด้วยอย่างยิ่ง หากรู้ตัวว่าธุรกิจไม่ปกติและดาเนินธุรกิจต่อไปแล้วกู้
หนี้ยืมสินควรให้กรรมการรับผิดเป็นการส่วนตัว
ควรให้รับผิดเฉพาะขอบเขตที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (รับผิดหลังจากที่ธุรกิจเริ่มย่าแย่) เนื่องจากหนี้ก่อนหน้า
นั้นผู้ให้กู้สามารถเรียกหลักประกันได้อยู่แล้ว
ความรั บ ผิ ดควรให้ กรรมการที่ บ ริ ห ารงานทั้ งหมด ไม่ว่าจะมี อานาจหรือไม่ ก็ตาม และเห็ น ว่าควร
ครอบคลุมถึงตัวการเชิดด้วย
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
ค าสั่งและตามความร่ วมมื อกัน ในระหว่า งศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
คิดว่าจาเป็น อย่างน้อยคือ AEC และการลงทุนต่างๆ หากไม่ทาจะสู้ต่างชาติไม่ได้ ปัจจุบันมีการบังคับ
คดีในต่างประเทศด้วย เช่นคดี BBC
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คุณวัฒนากร สั้นนุ้ย
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ขอตอบในภาพรวมเป็นหลัก แบ่งเป็นประเด็นดังนี้
พ
1) ลูกหนี้ควรเป็นผู้ขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้เอง เช่นเดียวกับการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
2) ในขั้นตอนการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย มีความเห็นว่าควรแยกเป็น 2 กรณี คือ
- กรณีลูกหนี้ขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายด้วยตัวเอง อาจไม่ต้องทาการไต่สวนลูกหนี้
- กรณีเจ้าหนี้เป็นผู้ฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย จาเป็นต้องทาการไต่สวน เพราะจะกระทบต่อการ
ฟ้องบังคับคดีของเจ้าหนี้รายอื่น
3) ประเด็นเรื่องจานวนหนี้ กฎหมายล้มละลายไม่ควรต้องกาหนดจานวนหนี้ขั้นต่า ดูแค่สภาวะขาด
สภาพคล่องก็พอ และไม่ต้องถึงขนาดลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4) ควรมี Automatic Stay ในกระบวนการล้ มละลายเช่น เดี ยวกับ การฟื้ น ฟู กิจ การของลู ก หนี้ ใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงมีวิธีการชั่วคราวอยู่ด้วย (ผู้วิจัย : น่าจะหมายถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว)
5) การคุ้มครองเจ้าหนี้มีประกัน หนี้ที่เกินไปจากจานวนหลักประกัน ซึ่งต้องขอรับชาระหนี้ ต้องให้ใน
ฐานะเจ้ าหนี้ ไม่ มี ป ระกั น สามารถใช้ สิ ท ธิในแผนหรือ กระบวนการล้ ม ละลายได้ ในการตั ดสิ น ใจเรื่อ งการ
ดาเนินการต่างๆ
น
6) การขอรั บ ช าระหนี้ ควรใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ามร่างกฎหมายของส านั ก งานกิ จการยุ ติ ธ รรม โดยให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีอานาจมีคาสั่งคาขอรับชาระหนี้ได้
7) การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ควรกาหนดไว้ในร่างกฎหมายด้วย ว่าจะต้องไต่สวนในเรื่องใดบ้าง
8) การเพิกถอนนิติกรรม ไม่ควรกาหนดเวลาในการเพิกถอน มีแค่กรอบเวลาการทานิติกรรม แต่ไม่ควร
มีก รอบเวลาในการเพิ ก ถอน หากปรากฏขึ้ น มาเมื่อ ใด เจ้าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ก็ค วรตามไปเพิ ก ถอนได้
ตลอดเวลา
9) เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น ไม่ ต้ อ งขอรั บ ช าระหนี้ แต่ ค วรอยู่ ภ ายใต้ Automatic Stay เช่ น เดี ย วกั น
หลักประกันไม่เสียไป แต่ยังบังคับหลักประกันไม่ได้
10) การขายทรัพย์ ควรถ่ายโอนให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
11) การแบ่งทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ ควรดาเนินการให้เร็วกว่าปัจจุบัน
12) การปลดจากล้มละลาย ควรกาหนดให้เร็วขึ้นในการปลดตัวลูกหนี้
13) การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการฟื้ น ฟู เป็ น การช าระกิ จ การ ไม่ ต้ อ งไปเริ่ ม ต้ น เป็ น กระบวนการ
ล้มละลายใหม่ หรือปรับเปลี่ยนจากล้มละลายเปลี่ยนไปเป็นฟื้นฟูกิจการ ควรพิจารณาดูสิ่งที่เป็นประโยชน์
สูงสุดกับเจ้าหนี้และลูกหนี้
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กั บเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
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เมื่อพิจารณาจากคาถาม เข้าใจว่าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยสมัครใจ แต่มีข้อสังเกตว่าจะบังคับ
เจ้าหนี้รายอื่นได้อย่างไร เช่น เทียบเคียงกับคดีอาญา หากผู้เสียหายคนหนึ่งไม่มาร่วมด้วย ก็ไม่สามารถบังคับได้
ผู้เสียหายรายนั้นๆ ยังคงมีอานาจฟ้องคดีได้
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เนื่องจากลูกหนี้อาจเกิดความผิดพลาดในการดาเนินธุรกิจได้ ซึ่งลูกหนี้เป็นผู้รู้สถานะตนเองดี
ที่ สุ ด จึ งควรสามารถที่ จ ะร้ อ งขอให้ ต นเองล้ ม ละลายได้ โดยในส่ ว นของการป้ อ งกั น การใช้ ก ระบวนการ
ล้มละลายในการฟอกตัว ก็ต้องสร้างกระบวนการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยให้แข็งแรง โดยให้เจ้าหนี้มาร่วมด้วย
ในการไต่สวน
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรให้เจ้าหนี้มีประกันมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งหากมีทรัพย์สิน ที่รวบรวมมาได้หลังจากนั้น
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติก รรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ไม่ควรมีกรอบเวลาในการเพิกถอน ในส่วนบุคคลภายนอก ต้องดูเป็นรายกรณีว่าเค้าได้ทานิติกรรมโดย
ทุจริตหรือไม่ จะชั่งยังไงดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้สุจริตกับเจ้าหนี้ ควรดูเป็นรายนิติกรรมว่าเค้าได้ทาไปโดยรู้
หรือไม่ หรือควรให้นิติกรรมนั้นมีผลบางส่วนหรือไม่
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
งานที่ จ ะถ่ ายโอนไปให้ เอกชนท าได้ คื อ งานที่ เกี่ย วกับ การบริห ารจัด การ เช่ น เรื่อ งการจาหน่ าย
การบริห ารธุรกิจที่ยังดาเนิ น อยู่ ส่ วนการทาคาสั่ งต่างๆ ยังควรสงวนไว้กับเจ้าหน้าที่รัฐก่อน เพราะผู้ มีส่ว น
เกี่ ย วข้ อ งยั ง มี ค วามกั ง วลและไม่ เชื่ อ ถื อ หากให้ เอกชนท าในสิ่ ง ที่ ก ระทบกั บ สิ ท ธิ ห น้ า ที่ โดยหลั ก การ
ในร่างกฎหมายของสานักงานกิจการยุติธรรมไปไกลขนาดให้เอกชนเป็นผู้ชาระกิจการหรือทาทั้งกระบวนการ
เนื่ องจากงานวิจั ย หลายชิ้น เห็ น ตรงกัน ว่าหากให้ เอกชนขายจะส่ งผลดีกว่าในด้ านความรวดเร็ว รวมทั้ งได้
มูลค่าเพิ่มมากกว่า โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะดูแลควบคุมเพียงในส่วนของเรื่องคาขอรับชาระหนี้เท่านั้น
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7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่า วควร
มีสิทธิอย่างไร
ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีไม่ทราบชื่อเจ้าหนี้จะลดความเหลื่อมล้าอย่างไร หากเจ้าหนี้ไม่ทราบว่าลูกหนี้ตัวเอง
ล้มละลาย
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิ น การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ควรมีข้อยกเว้นเรื่องการเพิกถอน ในกรณีที่เป็นหนี้ทางการค้าปกติ
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
กรณีทุจริต ควรกาหนดเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ดูตามร่างกฎหมายของสานักงานกิจการยุติธรรม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ

Final Report 152
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่า ด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้ นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
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ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจ ธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
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17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ไม่มีคาตอบ
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คุณวัลลภ นาคบัว
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
เห็นควรใช้หลักการตามร่างของคณะทางานของท่านอาจารย์ประจักษ์ พุทธิสมบัติ เป็นประเด็นในการ
แก้ไข เพราะคณะทางานชุดนี้มีการพิจารณากันอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
เห็นด้วยกับหลักการที่ว่าทายังไงก็ได้ให้คดีไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการเต็มรูปแบบทั้งหมด โดยเบี่ยงเบน
คดีทุกคดีทุกชั้นศาลออกไปจากกระบวนการ
แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่า จะบังคับเจ้าหนี้และจะคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้อื่นอย่างไร มีกฎหมายอะไรรองรับ
และควรอยู่ในกฎหมายฉบับใด
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรมีความชัดเจนในการกาหนดประเภทลู กหนี้ เนื่องจากไม่ใช่มีเฉพาะการประสบปัญหาการดาเนิน
ธุรกิจเท่านั้น ถ้ามีควรกาหนดคุณสมบัติของลูกหนี้บางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถร้องขอได้
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
การทานิติกรรมมี 2 ทาง คือ รับเข้า หรือรับออก เช่นรับโอนจากผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือกู้
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มีป ระเด็น น่ าสนใจ คือ ลู กหนี้ สามารถรับการให้ ได้ห รือไม่ เนื่องจากตามกฎหมายเขียนว่า การท า
นิติกรรมหลังพิทักษ์ทรัพย์เป็ น โมฆะ ซึ่งหากรับการให้ แล้ วโมฆะจะทาให้เจ้าหนี้อื่นเสี ยเปรียบ ควรกาหนด
ประเภทนิติกรรมว่ากองทรัพย์สินได้หรือเสียประโยชน์
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ตามที่กรมบังคับคดีได้เคยมีการแก้ไขกฎหมายในส่วนการขายโดยเอกชนในคดีแพ่ง ซึ่งแม้จะมีกฎหมาย
รองรับแต่ทางปฏิบัติยังไม่สามารถดาเนินการได้ จึงเสนอแนะว่าควรศึกษาปัญหาอุปสรรคในส่วนที่ไม่มีกฎหมาย
กาหนดไว้ แล้วมาปรับเพื่อดาเนินการ ซึ่งแนวคิดในการดาเนินงานของราชการสมัยใหม่หากขั้นตอนใดซึ่งไม่
จาเป็นต้องใช้หน่วยงานของรัฐ ก็ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีกระบวนการในฝึกอบรมตรวจสอบ การควบคุม
จริยธรรมจรรยาบรรณ การจัดการกับค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติแทนรัฐมาดาเนินการ
และในบัจจุบันการทางานภาครัฐ เช่น กรมบังคับคดี ปริมาณงานสัมพันธ์กับคนหรือไม่ ควรแยกเป็น
กรมล้มละลาย กรมแพ่งหรือไม่ สถานการณ์ปัจจุบันจาเป็นหรือไม่ เพราะทัศนคติของคนไทยค่อนข้างจะเชื่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่าเอกชน สอดคล้องกับระบบราชการปัจจุบันมีการปรับระบบการ
พัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เช่น ปัจจุบันมีการออกกฎหมายใหม่เรื่องอานวยความสะดวกให้ประชาชน
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้ง คาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
มีข้อสังเกตเรื่องการรวบรวมรายชื่อให้ครบถ้วน โดยมองว่าควรเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
ของเจ้าหนี้ เพราะอย่างไรก็ต้องทาคู่ขนานกับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
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8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่มีคาตอบ
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่ได้แก้เรื่องคุณสมบัติใน พรบ. ล้มละลาย แค่กาหนดให้ทาให้ไม่เข้าคุณสมบัติตามที่กาหนดในอาชีพ
อื่นๆ เช่น ข้าราชการ
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ดูตามร่างกฎหมายของสานักงานกิจการยุติธรรม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มคี าตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ข้อสั งเกต คือ ผู้ ทาแผนในปั จจุ บั น มีปัญ หารึเปล่ า ควรย้อนมาดูด้วยว่าไม่ ใช่เพราะปัญ หาความไม่
เหมาะสมของตัวกฎหมายแต่เป็นปัญหาเรื่องตัวบุคคลหรือไม่
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ไม่มคี าตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วยในหลักการ เป็นทางเลือกในการลดขั้นตอนจากกระบวนการเต็มรูปแบบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ไม่มีคาตอบ
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นางกรกันยา สุวรรณพานิช
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ประเด็นที่ควรแก้ไข ได้แก่
- จ านวนหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว ให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามจ านวนที่ เหมาะสมเป็ น ปั จ จุ บั น โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นรูปธรรม เช่น ใช้ดัชนีวัดภาวะการมีหนี้สินของคนในสังคมไทย
- ให้ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวสามารถยื่นคาร้องขอล้มละลายโดยสมัครใจได้เอง
- ให้บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจการค้าสามารถขอฟื้นฟูกิจการได้เช่นเดียวกันนิติบุคคล
- ผู้ค้าประกันควรหลุดพ้นจากความรับผิด หากลูกหนี้ขั้นต้นสามารถเจรจาตกลงกับเจ้าหนี้ได้สาเร็จ
รวมถึงกรณีศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟู
ควรกาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินงานของเจ้าพนักงานของรัฐ เช่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้
ชัดเจน ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
เห็นด้วย กลไกพิเศษซึ่งไม่ใช่การล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการแต่เป็นการดาเนินการเพื่อสร้างความ
ตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ปัญหาหนี้สินของลูกหนี้นั้นอาจดาเนินการโดยระบบการไกล่
เกลี่ยของศาล จะช่วยให้มีการจัดการหนี้สินของลูกหนี้กับเจ้าหนี้รายที่มาฟ้องร้องต่อศาล หรือกลุ่มของเจ้าหนี้ที่
เข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วย หากมีการตกลงกันได้โดยเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ย่อมเป็นผลดีแก่ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในจานวนตามสมควร ขณะที่ลูกหนี้ไม่ต้องเป็นบุคคลล้มละลาย
และยังสามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ แต่ข้อตกลงจากไกล่เกลี่ยดังกล่าว น่าจะไม่สามารถผูกพันเจ้าหนี้
อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะหากให้ผูกพัน จะเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ที่ไม่ทราบหรือไม่ได้เข้าร่วมใน
การเจรจาตกลงนั้น เจ้าหนี้ที่ไม่ร่วมตกลงด้วยควรยังมีสิทธิตามกฎหมายเช่นเดิม
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นว่า การอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยความสมัครใจได้ จะช่วยให้ลูกหนี้
สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ควรใช้หลักการเดียวกับการให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของตนเองได้
แต่จาเป็นต้องสร้างระบบกฎหมายควบคุมไม่ให้ลูกหนี้ใช้วิธีการดังกล่าวโดยทุจริตฉ้อฉลเจ้าหนี้ และต้องมีระบบ
ชดเชยความเสียหายแก่เจ้าหนี้ที่สูญเสียประโยชน์จากการกระทาของลูกหนี้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของลูกหนี้ที่สุจริตนั้น การอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยความสมัครใจอาจไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากวัฒนธรรมคนไทยให้ความสาคัญกับศักดิ์ศรีและสถานะทาง
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สังคม ลูกหนี้ที่สุจริตอาจไม่ยอมเปิ ดเผยตนเองเข้าสู่ กระบวนการล้มละลาย แต่จะกลับเป็นช่องทางสาหรับ
ลูกหนี้ทุจริต จึงอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิ ทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งเจ้าหนี้ผู้ทรงหลักประกันทาง
ธุรกิจ ถือได้ว่ามีมูลหนี้อันเกี่ยวด้วยทรัพย์นั้น ควรมีสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกับเจ้าหนี้มีประกัน ซึ่งหากเห็น
ว่าลาดับของสิทธิควรแตกต่างกัน ก็สามารถบัญญัติกฎหมายระบุลาดับของสิทธิแต่ละประเภททานองเดียวกับ
ลาดับบุริมสิทธิได้
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทั กษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
โดยหลักการเห็นว่าเหมาะสมแล้ว เพราะหากให้ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วยังสามารถเข้าทานิติดรรม
กับบุคคลภายนอกได้อีก การจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะเกิดปัญหา
ไม่สามารถควบคุมได้
อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นสาหรับนิติกรรมซึ่งเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคอันจาเป็นแก่การดารงชีวิต
ของลูกหนี้และครอบครัวตามสมควร
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็นว่า ควรให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ในบางส่วน เช่น การจัดการ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจะดาเนินการได้ดีกว่าเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเป็นเพียงผู้มีความรู้ทางกฎหมาย รวมทั้งอาจให้เอกชนมีบทบาทในการติดตามทรัพย์ของลูกหนี้
ในเชิงรุก มิใช่เพียงการรอให้ลูกหนี้เป็นผู้ให้ข้อมูลเอง ซึ่งจะมีการปกปิดความจริงเพื่อเอาเปรียบลูกหนี้
สาหรับเจ้าหน้าที่ภารกิจทางด้านกฎหมายยังจาเป็นต้องควบคุมดูแลโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และ
หากแบ่งเบาภาระกิจบางส่วนให้เอกชนดาเนินการแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสามารถดาเนินการด้าน
กฎหมายได้รวดเร็วและรอบคอบยิ่งขึ้น ซี่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้
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7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
(1) ควรมีการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยตรง เพราะเพียงการโฆษณาคาสั่งมักทาให้เจ้าหนี้ซึ่งไม่ใช่สถาบัน
การเงินเสียเปรียบ เนื่องจากไม่ได้มีระบบการควบคุมตรวจสอบสถานะของบุคคลอย่างผู้ประกอบกิจการสถาบัน
การเงิน เจ้าหนี้ที่ไม่ได้การบอกกล่าวโดยตรง ควรมีสิทธิคัดค้านการดาเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
(2) ควรเป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
(3) หากมีการแจ้งให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบโดยตรงไม่ใช่เพียงการโฆษณาคาสั่ง ดังที่กล่าวไปตอนต้น
เห็นควรตัดสิทธิเจ้าหนี้ที่ไม่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ภายในกาหนดเวลาอย่างเด็ดขาด เพื่อให้สามาถจัดการทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ได้โดยเร็ว
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ควร เพื่อให้กิจการสามารถดาเนินต่อไปได้
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่ควร เนื่องจากภายหลังศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วลูกหนี้ยังมีโอกาสขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้
ทั้งหลาย ซึ่งหากสามารถทาได้สาเร็จศาลจะไม่มีคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายอยู่แล้ว การช่วยเหลือ
ลูกหนี้ควรใช้กระบวนการอื่น และลูกหนี้ควรต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ เพราะ
ระบบกฎหมายควรคานึงถึงทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ จึงเห็นว่าควรยังมีการพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายอยู่ เพื่อเป็น
มาตรการในเชิงลงโทษ
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10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ควรมีระบบให้ลูกหนี้ที่เป็ นบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบกิจการค้า พาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(SME) โดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการได้เช่นเดียวกับนิติบุคคล เพื่อเป็น
การช่วยเหลื อลู กหนี้ ที่ ป ระกอบธุรกิจ การค้าทุ กระดับ ส่ ว นหลั กเกณฑ์ เรื่องหนี้ สิ น ล้ นพ้ น ตัว นั้น สามารถใช้
หลั ก เกณฑ์ เดี ย วกั น กั บ การล้ ม ละลาย โดยให้ ป รั บ เปลี่ ย นไปเช่ น เดี ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารล้ ม ละลาย เช่ น
หลักเกณฑ์ล้มละลายกาหนดจานวนหนี้ล้นพ้นตัวมากขึ้นก็ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์สาหรับการฟื้นฟูกิจการไป
ควบคู่กัน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
การที่ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดต่อเจ้าหนี้ แม้ศาลจะมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ถือว่าไม่
เป็นธรรมต่อผู้ค้าประกัน เพราะลูกหนี้ชั้นต้นกลับได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ค้าประกัน
หากผู้ค้าประกันได้มีการชาระหนี้แทนลูกหนี้ไป ผู้ค้าประกันควรมีสถานะเป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งซึ่งมีสิทธิ
ยื่นขอรับชาระหนี้ต่อไป และมีอานาจในการลงมติในที่ประชุมเจ้าหนี้
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ค้าประกัน ควรปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันทานองเดียวกับการแก้ไข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 11 ว่าด้วยค้าประกัน และให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวง
เมื่อศาลมีคาสั่งเป็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่ว มในการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
การจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนของเจ้าหนี้ภาษีอากรนั้น เจ้าหนี้ภาษีอากรต้องคานวณผลที่ได้จาก
การชาระหนี้ตามแผนของลูกหนี้ว่า หากเปรียบเทียบกับคดีล้มละลายแล้วจะต้องได้รับค่าภาษีอากรในจานวน
มากกว่า และถูกต้องตามกฎหมาย
ในคดีล้มละลาย เจ้ าหนี้ภ าษีอากรได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในขั้นตอนการประนอมหนี้ไว้ในอัตรา
ร้อยละ 50 ของมูลหนี้ และร้อยละ 40 ของการประนอมหนี้ภ ายหลังจากการล้มละลาย ดังนั้น โอกาสการ
ประนอมหนี้ได้สาเร็จในคดีล้มละลายจึงเกิดขึ้นยาก เพราะลูกหนี้ต้องเสนอคาขอชาระหนี้แก่เจ้าหนี้อย่างเท่า
เทียมกัน
จึงควรปรับปรุงกฎหมายส่วนนี้ในเจ้าหนี้ภาษีอากร คือ กรมสรรพากรสามารถปรับลดจานวนหนี้ได้
โดยยืดหยุ่นตามสภาวะความสามารถการชาระหนี้ของลูกหนี้ และสั ดส่วนของจานวนหนี้ ทั้งให้ สามารถลด
จานวนดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ยังไม่เหมาะสม เพราะบางกรณีผู้ทาแผนไม่ได้จัดทาแผนด้วยตนเอง รวมทั้งบางครั้งผู้ทาแผนไม่ได้มี
ความรู้ความชานาญในธุรกิจที่ทาแผนอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งยังไม่มีองค์กรควบคุมมาตรฐานของผู้จัดทาแผนที่ดีพอ
ทาให้ขาดความน่าเชื่อถือว่า แผนดังกล่าวเป็นแผนที่ดีหรือไม่ หรือแผนนั้นจัดทาเพื่อเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใด
หรือไม่
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ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็ นด้วย เพราะการมีองค์กรวิชาชีพตรวจสอบจะทาให้ ผู้ทาแผนมีความน่าเชื่อมากขึ้น และองค์กร
ตรวจสอบควรจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความชานาญเฉพาะด้านของผู้ทาแผนรายต่ างๆ ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้
สามารถเลือกผู้ทาแผนที่ได้มาตรฐานให้เหมาะสมกับกิจการของตนเองได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจ การ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควรมี เนื่ องจากผู้ป ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจานวนมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ หาก
ประสบปัญหาจานวนมากจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ
โดยเร็วจะทาให้ธุรกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย เพราะเป็นประโยชน์แก่ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ รวมทั้งจะช่วยย่นระยะเวลากการดาเนินการ
ในช่วงภายหลังยื่นคาร้องแล้วด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ควรให้รับผิดชอบเฉพาะกรณีกระทาโดยทุจริต หรือเป็นการกระทาในลักษณะเกินสมควรแก่การดาเนิน
ธุรกิจตามปกติวิสัย เพราะในความเป็นจริงกรรมการของบริษัทย่อมต้องพยายามดาเนินธุรกิจเพื่อชาระหนี้เดิม
แต่ผลของการดาเนินการอาจเป็นการก่อหนี้เพิ่มโดยไม่เจตนาให้มีผลเป็นเช่นนั้น
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ข องศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็ น ด้วย เพราะในพลวัตของโลกยุ คปัจจุบั น ประเทสไทยต้องยอมรับ กติกาสากล หากนานาชาติ
ยอมรับ ปฏิบั ติตาม Model Law ที่ ให้ การยอมรับคาพิพ ากษาหรือคาสั่ งพิ ทั กษ์ท รัพ ย์ของศาลต่างประเทศ
ประเทศไทยก็ควรยอมรับด้วยเช่นกัน อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนชาวต่างชาติที่จะได้รับการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
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นางวรนันยา ใช้เทียมวงษ์
1. ท่ านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ข้าพเจ้าเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายล้มละลาย ดังนี้
การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ควรแก้ไขให้มีหลักเกณฑ์เป็นอย่างเดียวกับมติเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู
กิจการของที่ประชุมเจ้าหนี้ เนื่องจากมติพิเศษในการเห็นชอบกับคาขอประนอมหนี้ นอกจากจะกาหนดให้
พิจ ารณาจากจ านวนหนี้ ของเจ้ าหนี้ ที่เข้าร่ว มประชุม แล้ ว ยังให้ นับจานวนตัว เจ้าหนี้ที่เข้าร่ว มประชุมด้ว ย
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวทาให้เป็นอุปสรรคในการพิจารณาคาขอประนอมหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีจานวนหนี้เป็นเสียง
ข้างมาก
กระบวนการในการจัดทาคาขอประนอมหนี้ ควรพิจารณาให้นาเอาหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนฟื้นฟู
กิจการมาปรับปรุงใช้ เพื่อให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีสภาพสิทธิเรียกร้องคล้ายคลึงกันได้รับชาระหนี้ด้วย
เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกัน
ควรพิจารณาทบทวนบทบัญญัติในมาตรา 59 ในประเด็นเรื่องการหลุดพ้นของผู้ค้าประกัน ว่าจะยึดถือ
หลักเกณฑ์ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่แก้ไขใน ปพพ. มาตรา 691
สาหรับกฎหมายฟื้นฟูกิจการเห็นควรให้แก้ไข ดังนี้
หลักเกณฑ์การเข้าฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกหนี้ว่าควรเปิดให้นิติ
บุคคลประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก บริษัทจากัด และบริษัทมหาชน จากัด สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการได้
เงื่อนไขของการเข้าฟื้น ฟู กิจ การของลู กหนี้ จาเป็นต้องเป็ นบุ คคลที่ มีห นี้ สิ นล้ นพ้ นตัวหรือไม่ หรือ
เพียงแต่ลูกหนี้ขาดสภาพคล่องทางการเงินก็สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้แล้ว
กาหนดระยะเวลาในการยื่นคาคัดค้านการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ควรกาหนดระยะเวลาให้มันมากกว่า 7 วัน
โดยคานึงถึงสภาพข้อเท็จจริงในการได้รับแผนฟื้นฟูกิจ การของเจ้าหนี้และควรให้ระยะเวลาอย่างสมควรแก่
เจ้าหนี้ในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามแผน เนื่องจากการจัดกลุ่มเจ้าหนี้เป็น
ประเด็นสาคัญที่จะทาให้สิทธิในการได้รับชาระหนี้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน
ควรกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้ชัดเจน
ควรกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุริมสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ว่ า มี ผ ลครอบไปถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั ก ประกั น และดอกผลเพี ย งใด เช่ น กรณี ที่ น าที่ ดิ น มาจ านองเป็ น
หลักประกันบุริมสิทธิแห่งการจานองครอบไปถึงค่าเช่า หรือรายได้อื่นๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์จานองหรือไม่
ควรพิจารณาหลักเกณฑ์มาตรา 90/60 ในประเด็นเรื่องผู้ค้าประกันว่าจะยังคงยึดถือตามหลักเกณฑ์ใน
กฎหมายล้มละลายปัจจุบันหรือควรยึดถือตามหลักเกณฑ์ใน ปพพ. ที่แก้ไขใหม่ ในมาตรา 691
ควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความคุ้มครองหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการ และหนี้ที่ก่อ
ขึ้นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการว่าความคุ้มครองของหนี้คงจะยังได้รับความคุ้มครองหรือไม่ หากการยกเลิกการฟื้นฟู
กิจการ ของลูกหนี้ที่ดาเนินการตามแผนไม่สาเร็จศาลมิให้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในทันที โดยมีคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้หลังจากที่ได้ออกจากการฟื้นฟูกิจการไประยะหนึ่งแล้ว
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่คัดค้านแนวทางดังกล่าว หากเป็ นกระบวนการที่สามารถแก้ไขปัญ หาลูกหนี้ได้จริง และไม่ทาให้
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมตกลงด้วยเสียเปรียบและเห็นด้วย หากเป็นกระบวนการที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ล้นพ้นตัวของลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็วมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป และไม่เป็นช่องว่างในการนาไปสู่การกระทาที่ไม่
สุจริตและควรมีบทบาทกาหนดโทษที่รุนแรงและชัดเจน หากมีการนามาตราดังกล่าวมาใช้โดยสุจริต
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้ส ามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
โดยหลักการแก้ไขไม่มีข้อคัดค้าน แต่ควรตระหนักถึงความพร้อมของสังคมไทยเพราะหากการเปิดช่อง
ให้ลูกหนี้ สามารถร้องขอให้ตนเองเป็นคนล้มละลายได้โดยง่าย กรณีอาจส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงสินเชื่อของ
ตัวลูกหนี้ เอง เพราะเจ้าหนี้ กาลั งพิจารณาสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้อย่างเข้มงวดและมี อัตราดอกเบี้ยที่สูงมากขึ้น
กระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่หากเป็นไปได้น่าจะพิจารณาแนวทางอื่นที่เปิดช่องให้ลูกหนี้สามารถ
เข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการศาล เพราะจะเป็นการแก้ไขปัญหา
หนี้สินด้วยความสมัครใจทั้งของเจ้าหนี้และลูกหนี้
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
โดยหลักการไม่คัดค้าน แต่สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ ควรกาหนดประเภทแห่งสิทธิและลาดับแห่ง
สิทธิให้ชัดเจน และควรปรับปรุงให้เป็นระบบระหว่างกฎหมายแพ่งและกฎหมายล้มละลาย เพราะการพิจารณา
ลาดับสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันทุกวันนี้ หากมีการตรากฎหมายใหม่ต้องกาหนดว่า สิทธิของเจ้าหนี้มีประกัน
ภายใต้กฎหมายใหม่เป็นสิทธิมีประกันที่เทียบเคียงได้กับสิทธิจานองหรือสิทธิจานาตามกฎหมายแพ่ง ซึ่ งการ
เที ยบเคีย งสิ ทธิดังกล่ าวเพื่ อให้ ทราบว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้ป ระกันนั้นมีล าดับการช าระหนี้ก่อนหลั งกับเจ้าหนี้
บุ ริมสิ ทธิอย่างอื่น อย่ างไร ซึ่งหากผู้ ร่างกฎหมายไม่เข้าใจสิ ทธิของเจ้าหนี้มีประกันอย่างเป็นระบบจะทาให้
กฎหมายที่ ต ราขึ้ น ใหม่ ข าดความชั ด เจนต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ตี ค วาม ซึ่ งผลกระทบที่ ต ามมา คื อ ท าให้ ก ฎหมาย
หลักประกันฉบับนั้นๆ ขาดความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากนักลงทุน
นอกจากนี้ กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่มักจะกาหนดให้เจ้าหนี้ ตามกฎหมายหลักประกันที่ตราขึ้นใหม่ เป็น
เจ้ าหนี้ มี ป ระกั น ตามกฎหมายล้ ม ละลายอยู่ แ ล้ ว ซึ่ งการแก้ ไขหานิ ย ามดั งกล่ า ว หากมี ก ารตรากฎหมาย
หลักประกันใหม่เกิดขึ้น ย่อมทาให้ต้องมีการแก้ไขบทนิยามในกฎหมายล้มละลายให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
ตราขึ้นใหม่ทุกครั้ง และการแก้ไขบทนิยามตามข้อเสนออาจไม่ครอบคลุมไปทั่ว หลักประกันที่อาจเกิดขึ้นในภาย
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หน้ าจึ งเห็ น ควรให้ แก้ไขที่ กฎหมายหลั กประกัน ที่จะตราขึ้น ใหม่ ในแต่ล ะฉบับ ที่ จะกาหนดให้ เจ้าหนี้ ตาม
กฎหมายดังกล่าว เป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ไม่ควรแก้ไขในประเด็นนี้ เห็นควรให้เป็นไปตามหลักการเดิมเพราะการแก้ไขดังกล่าวจะนาไปสู่การ
หลบเลี่ยงกฎหมาย โดยการยกข้อเท็จจริงว่ากระทาการโดยสุจริตมาเป็นข้อกล่าวอ้างง่ายๆ ว่ า อะไรๆ ก็กระทา
โดยสุจริต
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็นด้วย เพราะกฎหมายแพ่งปัจจุบัน รวมทั้งกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บัญญัติให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้หลักประกันแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหนี้ผู้รับจานองขายทอดตลาดทรัพย์จานอง
ได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล แต่กระบวนการในการขายทอดตลาด รวมทั้ง หลักเกณฑ์การแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินในกรณี
มีเจ้าหนี้หลายราย ยังไม่มีกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะ การกาหนดให้เอกชนเข้ามาดาเนินการก็จะนาไปสู่การ
ตรากฎหมาย เพื่อรองรับการบังคับหลักประกันตามแนวทางที่กาหนดในกฎหมายใหม่
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
โดยหลั ก การเห็ น ด้ ว ย แต่ แ นวทางดั งกล่ าวน่ าจะมี อุ ป สรรคและก่ อ ให้ เกิ ด ค่ า ใช้ จ่ ายเพิ่ ม มากขึ้ น
ประกอบกับ สภาพความเป็นหนี้สินของลูกหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะไม่มีเพียงเจ้าหนี้ในประเทศเท่านั้น แต่จะ
มีเจ้าหนี้ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นกระบวนการทาให้เจ้าหนี้ทราบถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์จึงควรเป็น
แนวทางที่สะดวกรวดเร็วปฏิบัติได้จริง ซึ่งควรดาเนินการมากกว่าการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เห็นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคาขอชาระหนี้เป็นไปในระดับเดียวกัน
เห็นด้วย เพราะหลักการของกฎหมายล้มละลาย คือ m cut out และ fresh start ซึ่งการที่กฎหมาย
ล้ มละลายกาหนดการตัดสิ ท ธิของเจ้ าหนี้ ที่ ไม่ ยื่นค าขอภายในกาหนดเวลาก็เพื่อ ให้ ส อดคล้ องกับ หลั กการ
ดังกล่าว
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
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ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่ควร เพราะกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยกระบวนการจัดการทรัพย์สินของบุคคลที่มี
หนี้สินล้นพ้นตัว เพื่อนาทรัพย์สินของลูกหนี้มาแบ่งเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้โดยเท่าเทียมกัน มาตรา 115 เป็นมาตรา
หนึ่งที่ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายดังกล่าว อีกทั้งกฎหมายล้มละลายใน
มาตรา 115 ก็กาหนดระยะเวลาในการเพิกถอนนิติกรรมเอาไว้ชัดเจนแล้ว แต่หากเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าว
น้อยเกินไปก็อาจพิจารณาแก้ไขในเรื่องกาหนดระยะเวลา แต่หลักการในการเพิกถอนยังควรยึดถือหลักการเดิม
นอกจากนี้ ลู ก หนี้ ที่ ล้ มละลายเปรี ย บเสมื อนบุ ค คลที่ ต ายแล้ ว จึงไม่ มี ความจาเป็ น อัน ใดที่ จะต้ อ ง
พิจารณาในประเด็นเจ้าหนี้ทางการค้าอีก แต่เห็นควรให้เจ้าหนี้ทุกรายควรได้รับชาระหนี้โดยเท่าเทียมกัน
แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีของการฟื้นฟูกิจการ อาจจะพิจารณาแก้ไขประเด็นดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้
กรณี ก็ จ ะเป็ น ประเด็ น ข้ อ ยุ่ งยากที่ ต้ องตี ค วามว่า กรณี ใดเป็ น การช าระหนี้ ต ามทางการค้ าปกติ แต่ ทั้ งนี้ มี
ข้อเสนอแนะ หากจะแก้ไขความเคร่งครัดของ มาตรา 115 ในประเด็นดังกล่าว ควรกาหนดให้หนี้มีลักษณะทาง
การค้าเป็นหนี้มีบุริมสิทธิ ซึ่งผลของการกาหนดไว้เช่นนั้นจะทาให้ หนี้ทางการค้าดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการถูกเพิกถอน
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องผลกระทบทางจิตใจของบุ คคล ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวเห็นว่าเป็นเรื่องการใช้
ถ้อยคาจึงไม่มีข้อคิดเห็น
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
เห็นควรให้แก้ไขตามที่ตอบมาในข้อ 1
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
เนื่องด้วยสิทธิในการได้รับชาระหนี้ในหนี้ก้อนเดียวย่อมกระทาได้โดยบุคคลคนเดียว การที่กฎหมาย
ล้มละลาย มาตรา 101 กาหนดให้ผู้ค้าประกันไม่มีสิทธิยื่นคาขอรับชาระหนี้หรือไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุม
เจ้าหนี้ เพราะเจ้าหนี้ยื่นคาขอไว้เต็มจานวนแล้ว จึงเป็นไปตามหลักการของกฎหมายดังกล่าว แต่หากให้ผู้ค้า
ประกันมีสิทธิยื่นคาขอรับชาระหนี้ได้ทั้งที่เจ้าหนี้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ไว้เต็มแล้วจะเป็นการเพิ่มหนี้ให้แก่ลูกหนี้
มากกว่าจานวนที่มีอยู่จริง
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีความเห็นในประเด็นนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภ าษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
เห็นว่าเป็นประเด็นทางนโยบายของรัฐจึงไม่มีความเห็นในประเด็นนี้
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีความเห็น เพราะ ปัญหาการค้างหนี้ภาษีอากรเป็นกรณีที่รัฐไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุและเงินที่เจ้าหนี้ทางการค้าได้รั บชาระหนี้จากกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ย่อมมีมากกว่าที่รัฐจะได้รับ เพราะเจ้าหนี้การค้าสามารถนาไปใช้ประกอบกิจการได้ต่อ และไม่ทาให้
ต้องล้มละลายเป็นลูกโซ่ ซึ่งการล้มละลายเป็นลูกโซ่ย่อมส่ งผลเสียหายต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ
มากกว่าเงินจานวนเล็กน้อยที่รัฐจะได้รับจากคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจ จุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ไม่เหมาะสม ควรกาหนดให้ผู้ทาแผนมีความรับผิดทางแพ่งและอาญา ในกรณีที่แผนได้รับคาวินิจฉัย
ชี้ขาดถึงที่สุดของศาลว่าขัดต่อกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีที่มีการท้วงต่อผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่ผู้ทาแผนไปแก้ไข โดย
ยังคงยึดถือข้อกาหนดตามแผนที่ถูกโต้แย้งคัดค้าน
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
โดยหลักการดี แต่การดาเนินการดังกล่าวต้องมีการตรากฎหมายมาสอดรับ แต่ในทางปฏิบัติมักปรากฏ
ว่ากฎหมายที่ตราขึ้น มักมีเนื้ อหาสาระผิ ดแผกต่างไป หลักการของต่างประเทศ เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทย จึงทาให้ไม่มีหลักประกันว่าการกาหนดให้มีผู้ตรวจสอบจะสามารถแก้ไขปัญหาได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็นด้วย เพราะ สภาพปัญหาของลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวไม่ซับซ้อนเหมือนกับลูกหนี้รายใหญ่ทั่วไป การที่
จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบย่อมไม่สอดคล้องกับสภาพธุรกิจของลูกหนี้ ทั้งยังจะทาให้
เสียเวลา และค่าใช้จ่ายจานวนมาก ซึ่งผลสุดท้ายจะกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
หรือการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย เพราะในทางปฏิบัติก็ดาเนินการตามหลักการดังกล่าวอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย ต้องแยกพิ จารณาเป็นสองกรณี คือ กรณีที่ทาเพื่อมุ่งหวังจะแก้ไขปัญหาให้แก่กิจการของ
ลู ก หนี้ กรณี ดั งกล่ าวไม่ ค วรให้ ก รรมการต้ อ งรั บ ผิ ด แต่ ถ้ าการก่ อ หนี้ ข องกรรมการเป็ น ไปโดยเจตนาเพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของลูกหนี้ ทั้งที่เจ้าหนี้ได้ สอบถาม
ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของลูกหนี้แล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ก็อาจถือเป็นเหตุอันสมควร
ให้กรรมการต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ได้
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรั พย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็นด้วยในหลักการ ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและกระบวนการในการแก้ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้
เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อยู่แล้ว ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้อง
สร้างภาระและค่าใช้จ่ายของเจ้าหนี้ให้เพิ่มขึ้นที่จะต้องฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินของลูกหนี้จากศาลทุกประเทศ
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นางสาวภูวิชชชญา เหลืองธีรกุล
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
เห็นว่ามีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ขอเสนอการแก้ไขเกี่ยวกับจานวนเงินที่ถือว่าลูกหนี้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดามีหนี้สินล้นพ้นตัวจากเดิมที่เป็นจานวน 1 ล้านบาท เป็นจานวนที่มากกว่าหนึ่งล้านบาท เนื่องจากมูลค่า
ของหนี้เพียง 1 ล้านบาท เป็นจานวนที่น้อยเกินไปในปัจจุบัน
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
เห็นด้วย กับการสร้างกลไกพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างความตกลงกับเจ้าหนี้บางกลุ่มเพื่อให้ลูกหนี้มี
ทางเลือกในการจัดการหนี้สิน แต่ไม่เห็นด้วยหากจะให้มี ผลผูกพันกับเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เนื่องจาก
การที่เจ้าหนี้รายอื่นไม่ได้ร่วมตกลงด้วยนั้นแสดงได้ว่าไม่สมัครใจในการใช้กลไกนั้น
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่ควรอนุญาต เนื่องจากหากลูกหนี้สามารถยื่นขอให้ตนล้มละลายได้อาจเป็นช่องทางที่ลูกหนี้ต้องการ
ประวิงการชาระหนี้เพราะเหตุที่ตนสามารถพ้นจากการล้มละลายได้หากครบกาหนดระยะเวลาทั้งอาจจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วยเฉพาะการแก้ไขให้เจ้าหนี้มีประกันรวมถึงเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินทุกประเภท
ได้ แต่เจ้าหนี้ที่จะเข้าความหมายของเจ้าหนี้มีประกันนั้นควรต้องเป็นเจ้าหนี้ที่มีหนังสือเป็นหลักฐานเพื่อให้
เจ้าหนี้อื่นยอมรับสิทธิ ถ้าเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิแต่ไม่มีหนังสือหรือหลักฐานมาแสดงอาจทาให้เกิดความสับสน
ระหว่างเจ้าหนี้มีประกัน กับเจ้าหนี้ธรรมดาได้
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5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เหมาะสม เนื่ อ งจากลู ก หนี้ ที่ ถู ก ศาลพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ นั้ น ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ค วามดู แ ลของเจ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ การที่ทาให้ นิ ติกรรมมีผลเป็ น โมฆะ เป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ของลูกหนี้เพื่อป้องกันการยักย้ าย
ถ่ายเททรัพย์สิน และเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่อาจเข้ามาทานิติกรรมเพราะไม่ทราบว่าลูกหนี้นั้นถูก
ศาลพิทักษ์ทรัพย์อยู่
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากจะเกิดการทางานที่ไม่เป็นระบบเดียวกันและอาจเกิดความสับสนในการทางาน
แต่หากการทางานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มากเกินไปควรจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการพิทักษ์
ทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อใช้เป็นกองทุนในการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเพื่อมาช่วยงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
เห็นด้วย เพราะในความเป็นจริงการประกาศโฆษณาคาสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเจ้าหนี้อาจจะไม่ทราบ
คาสั่งได้ และหากมีการประกาศหรือแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบแล้วเจ้าหนี้ไม่ทราบคาสั่งแล้วเลยระยะเวลาในการ
ขอรั บ ช าระหนี้ ควรที่จ ะให้ เจ้ าหนี้ มีโอกาสยื่น คาร้องเพื่ อแสดงเหตุผ ลแต่สิ ทธิของเจ้าหนี้ที่เข้ามาภายหลั ง
ระยะเวลาล่วงเลยมาแล้วนั้ น ควรเกิดขึ้น ต่อไปไม่ควรมีสิ ทธิย้อนหลัง (แต่สิ ทธิในการยื่นคาร้องควรมีกรอบ
ระยะเวลาด้วย)
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรเพื่อทาให้เกิดกระบวนการที่รวดเร็วแต่ควรตั้งฝ่ายที่พิจารณาโดยเฉพาะเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญใน
การพิจารณามิใช่ทาตามอาเภอใจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย ถ้ามีการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นรายบุคคลแล้วยังคงเพิกเฉยไม่ขอรับชาระหนี้เพราะจะส่งผล
ให้การดาเนินการของเจ้าหนี้รายอื่นล่าช้าไปด้วยในตัว
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8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ควร แต่ต้องมีการตรวจสอบด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถดาเนินกิจการค้าได้ตามปกติ
เพื่อนารายได้มาชาระหนี้
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่ เพราะการที่บุคคลจะเป็นคนล้มละลายแสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพย์สิน
ควรให้อยู่ภายใต้การจัดการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
เห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับฐานะของลูกหนี้ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
สิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการตามกฎหมายไทย เห็นว่าในปัจจุบันยังไม่พบสภาพปัญหาในการ
ปฏิบัติแต่อย่างไร
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผ้มู ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
เห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด
เพราะแต่เดิมในกฎหมายฟื้นฟูกิจการที่ให้เจ้าหนี้ภาษีอากรอยู่ในระบบด้วย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่ าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้ นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
เห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทยใน
ปัจจุบัน มาตรการในการควบคุมของผู้ทาแผนมีความเหมาะสมแล้ว
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควร เนื่องจากวิสาหกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีระบบและการดาเนินกิจการที่ไม่ซับซ้อนหาก
สามารถทาการฟื้นฟูกิจการแบบรวดรัดจะทาให้กิจการสามารถฟื้นได้เร็วกว่าปกติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย หากมีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟู กิจการและขอความเห็นชอบจากบรรดา
เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อน เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ในการดาเนินการจัดการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เนื่องจากกรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการรู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้น
พ้นตัวแล้วยังก่อหนี้เพิ่มเติมขึ้นอีกทาให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทาดังกล่าว จึงควรต้องมีส่วนร่วม
ในการรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ไม่เห็นด้วย หากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผลของคาพิพากษาหรือ
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศ
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นางสาวลดาวัลย์ อริยสิทธิ์
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
การแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องจานวนทุนทรัพย์ ที่จะนามาฟ้องร้องให้ล้มละลายมูลหนี้ที่จะขอรับชาระหนี้
และเรื่องหลักเกณฑ์ของเจ้าหนี้มีประกันการที่บุคคลธรรมดายื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย เพราะอาจเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นระหว่างเจ้าหนี้บางกลุ่ม และอาจเกิดการสมยอม
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ควร เพราะลูกหนี้เป็ น บุ คคลที่รู้ดีที่สุดว่าตัวเองมีหนี้สิ นล้นพ้นตั วหรือไม่ แต่ทั้งนี้การเข้ามาจัดการ
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ นั้ น นอกจากจะเป็ น ไปเพื่ อประโยชน์ แก่เจ้าหนี้ ทั้ งหลายแล้ ว ควรจัด การให้ ส มควรแก่
ฐานานุรูปของลูกหนี้เพื่อความเป็นอยู่ตามปกติของลูกหนี้ด้วย
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่เข้าใจ เรื่องหลักประกันทางธุรกิจ ไม่เข้าใจเรื่องคาถามคะ
5. ในกรณีที่บุค คลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เหมาะสม เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายล้มละลาย ทั้งการจัดการหนี้สินของลูกหนี้ เพื่อ
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ซ้าหลักการสาคัญ คือ หยุดก่อหนี้ เพื่อให้มีการสะสางและจัดการชาระบัญชี
อย่างไรก็ดี ควรมีการจัดการและปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะของบุคคลว่าถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ก่อนตัดสินในทานิติกรรมกับใคร
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6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ควรให้เอกชนเข้ามาดาเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการยึด ขายทอดตลาด
รวบรวมทรัพย์สิน การว่าความในชั้นศาล การจัดกิจการของลูกหนี้ โดยบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้
ความสามารถ โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กากับดูแลอีกขั้นตอนหนึ่ง
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
หากมีกระบวนการดังกล่าวอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติ ควรปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบสถานะของบุคคลให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกดีกว่า
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่ควร เนื่องจากในขั้นตอนของกฎหมายล้มละลายในปัจจุบันมีขั้นตอนการตรวจสอบ ถ่วงดุลย์ การทา
ความเห็นของเจ้าหน้าที่โดยศาล เป็นกระบวนการทีดีอยู่แล้ว
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะกฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์ให้การพิจารณาคดีล้มละลายเป็นไปโดยรวดเร็ว
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่ควรมีข้อยกเว้น เพราะจะเป็นช่องว่างทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ไม่เท่าเทียม และเป็นช่องทางให้
ลูกหนี้ที่ไม่สุจริตจาหน่าย จ่ายโอน ยักย้าย ถ่ายเท ทรัพย์สินได้
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่ควรยกเลิก เพราะปัจจุบันคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเท่ากับการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ในส่วน
คาพิพากษาที่ให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายเป็นขั้นตอนในกระบวนการที่ลูกหนี้ไม่ขอประนอมหนี้ หรือ
ประนอมหนี้ไม่สาเร็จ ซ้าปัจจุบัน ชัดเจนดีอยู่แล้ว
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10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีส ภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ยังไม่เหมาะสม ควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมากกว่า
นี้
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
น่าจะทาให้ การปฏิบัติงานของผู้ทาแผนมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควร เนื่องจากเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทั้งธุรกิจ SME น่าจะมีจานวนเจ้าหนี้ไม่มากนัก
ลักษณะธุรกิจไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับบริษัทจากัด หรือบริษัทจากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย จะทาให้การฟื้นฟูกิจการมีผลสาเร็จและบรรลุตามแผนได้อย่างรวดเร็ว

Final Report 183
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรระมัดระวัง กรณีที่ไม่ใช่เจ้าหนี้โดยแท้จริง
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ควรจะต้องมีส่วนรับผิดต่อบุคคลภายนอก หากเป็นกรณีที่การบริหารกิจการและการก่อหนี้สินไม่เกิด
ประโยชน์กับ กิจ การ หรือขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการก่อหนี้นั้นเป็นการกระทาที่สุ่มเสี่ยงมาก
เกินไป แต่หากกรรมการก่อหนี้เพิ่มเติมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท ก็ไม่ควรต้องรับผิดเป็นส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
การยอมรับผลการคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลต่างประเทศตามหลัก Model Law นั้น
จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายล้มละลายมีประสิทธิภาพสมตัวเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์กับ
เจ้าหนี้ทั้งหลาย เพราะในปั จจุบั น มีการดาเนินธุรกิจอยู่ในหลากหลายประเทศ ซ้าทรัพย์สินของลูกหนี้ห รือ
กิจการของลูกหนี้อาจอยู่ในประเทศต่างๆ ดังนั้น หากมีการบังคับตามคาสั่งหรือยอมรับผลของคาพิพากษาหรือ
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลระหว่างประเทศสมาชิกย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้กฎหมายล้มละลายแน่นอน
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นางสาวอัจฉรา ประจันนวล
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
กฎหมายล้มละลาย
- ถ้าในมุมมองของการชาระบัญชี กฎหมายปัจจุบันถือว่าเหมาะสมครอบคลุมหลักการ แนวทางที่
ควรจะเป็นในการรวบรวม และแบ่ง ชาระให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ศึกษาถึงการบังคับใช้กฎหมาย ให้เป็นไปตามที่ควร
จะเป็นเท่านั้น เช่น ในเรื่องประสิทธิภาพของการรวบรวมทรัพย์สินโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ควรจะมีการ
ปรับปรุง ฯลฯ
- ถ้าในมุมของการให้โอกาสลูกหนี้ ในการชาระสะสางหนี้สินขาดองค์ประกอบกฎหมายยังขาดใน
เรื่องการให้ลูกหนี้เป็นผู้เริ่มคดีล้มละลาย และระบบของการตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้ไม่ให้ใช้ช่องทางที่มีใน
การโกงเจ้าหนี้
กฎหมายฟื้นฟูกิจการ
- ปัญหาการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ การใช้เกณฑ์หนี้สินล้นพ้นตัวทาให้กว่าลูกหนี้ที่มี ความสามารถจะ
เข้าฟื้นฟูกิจการได้ อาจช้าเกินไปที่จะเยียวยาธุรกิจ
- ผู้ ทาแผน แม้ กฎหมายจะให้ มีผู้ ท าแผนซึ่งมิ ใช่ลู กหนี้ แต่ด้ว ยระบบการจดทะเบียนผู้ ท าแผนที่
เข้มงวดและค่าใช้จ่ายที่สูง ทาให้ปัจจุบันส่วนใหญ่ลูกหนี้จะเป็นผู้ทาแผน ถ้าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ใจลูกหนี้ก็ไม่มี
ปัญหา แต่ถ้าไม่ไว้ใจการยื่นฟื้นฟูของลูกหนี้อาจยากและการฟื้นฟูอาจมีปัญหา
- การทาแผนและการดาเนินการตามแผน ปัจจุบันแบบทาแผนเพื่อแก้ไขและระยะเวลานาน ควร
จัดทาการแก้ไขแบบให้ ยากขึ้น แก้ได้ความสาเร็จของแบบควรชัดเจน และส าเร็จภายในเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
- การยื่นฟื้นฟูซ้าซาก ควรจากัดด้วยระยะเวลา เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้ลูกหนี้หารือช่องทางใน
การได้ประโยชน์จาก Automatic stay ด้วยการฟื้นฟู
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย เพราะจะซ้าซ้อนกับกลไกในกฎหมายล้มละลายฯ ทาให้เกิดความสับสนในการใช้กฎหมาย
การปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายได้ ในกรณีมีกฎหมายอื่นทางที่ดีควรสนับสนุนการดาเนินการตามกลไกใน
กฎหมายล้มละลายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่บุคลลที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นส่วนในกรณีที่ไม่
ออกเป็นกฎหมาย จะมีผลในการบังคับใช้กลไกต่างๆ เพราะไม่มีฐานในการรองรับความตกลงที่เพียงพอ
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3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรอนุญาต เนื่องจากปัจจุบันการฟ้องคดีล้มละลายเริ่มคดีโดยเจ้าหนี้ แต่การฟ้องคดีของเจ้าหนี้ใน
ปัจจุบัน มิได้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อการจัดการชาระสะสางหนี้สินของลู กหนี้ที่อยู่ในสภาวะหนี้สินล้ นพ้นตัวตาม
เจตนารมย์ของกฎหมาย แต่เป็นไปเพื่อ การตัดหนี้สูญ การขยายอายุความในการบังคับคดี หรือแม้กระทั้งการมี
บังคับให้ลูกหนี้รีบชาระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่ใช่เจตนารมย์ของกฎหมาย นอกจากนี้ การที่กฎหมายปัจจุบั น
ให้โอกาสในการปลดลูกหนี้จากการล้มละลายตามเวลาได้ จึงควรให้ลูกหนี้ใช้สิทธิของตนเองในการขอล้มละลาย
เพื่อประโยชน์ส่วนนี้ได้ และสถานการณ์ของลูกหนี้คนที่รู้ดีที่สุด คือ ลูกหนี้ แต่ต้องมีมาตรการในการสกัดกั้น
ลูกหนี้ที่ไม่สุจริตมาอาศัยช่องทางนี้ในการล้างหนี้ ทั้งๆ ที่ตนเองสามารถชาระหนี้ได้
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็ น ด้วย เพราะปั จ จบั น หลั กประกันมีการพัฒ นารูป แบบเพิ่มมากขึ้นจากปี 2543 มากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ หรือถ้าไม่สามารถแก้ได้ ก็ต้องตีความ ความเป็นเจ้าหนี้มีประกันให้กว้างขึ้น
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถู กศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เหมาะสม เพื่อประโยชน์กองทรัพย์สิน การคุ้มครองบุคคลภายนอก ควรมีร ะบบในการตรวจสอบ
สถานะของลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าหนี้สามารถตรวจสอบง่าย ข้อมูลชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อเจ้าหนี้
จะได้ไม่เข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็นควรให้เข้ามาในส่วนของการรวบรวมทรัพย์สินให้เอกชนติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีการโอน
การซุกซ่อน โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่เอกชนที่มาดาเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และมีระบบการ
จดทะเบียนเพื่อกาหนดคุณสมบัติ การติดตามตรวจสอบจริยธรรม
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
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ไม่จาเป็น ถ้าระบบการประกาศ การตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ที่ถูกพิทักทรัยพ์ รวดเร็ว ชัดเจน ง่าย
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพื่อความรวดเร็ว
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพื่อจะได้กาหนดยอดหนี้ของเจ้าหนี้ของกองทรัพย์สินเพื่อแบ่งได้โดยเร็วและชัดเจน
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
เห็นด้วย ปัญหาคือ อย่างไรเป็นการทาปกติต้องกาหนดขอบเขตให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางในการ
ที่ลูกหนี้จะร่วมมือกับเจ้าหนี้บางราย ทาให้กองทรัพย์สินลดลง จนเจ้าหนี้รายอื่นเสียเปรียบ
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย การใช้คาจะใช้คาอะไรก็ได้ อยู่ที่ผลของการบังคับกับสถานะนั้นๆ แต่การยกเลิกต้องแก้ไข
กฎหมายที่ เกี่ย วข้องกับ การล้ มละลายให้ ลู กหนี้ ล้ มละลายสิ่ งที่ ต้องแก้ไข ไม่ใช่คาพิ พ ากษา แต่ เป็นผลของ
คาพิพากษา เช่น การห้ามลูกหนี้รับราชการ หรือการห้ามทางานบางประเภท ยังควรมีอยู่หรือไม่ หรือควรมี
ข้อจ ากัดอย่างไร เช่น ห้ ามทางานในตาแหน่งที่อาจเกี่ยวข้องกับเงินของบุคคลจานวนมาก ลูกหนี้มีประวัติ
เครดิตไม่ดีมาด้วย เป็นต้น
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
หลักเกณฑ์หนี้สินเห็นด้วย น่าจะต้องแก้ไข เพราะถ้าจะรอให้หนี้ สินล้นพ้นตัวก็อาจจะมีผลให้การฟื้นฟู
เป็นไปได้ยากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ถ้าเจ้าหนี้ยื่นคาขอรับชาหระหนี้ และผู้ค้าประกันแทบไม่มีบทบาทในการฟื้นฟูของลูกหนี้
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่จาต้องแก้ไข
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษี อากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
น้อยกว่าสิทธิในคดีล้มละลาย ในส่วนที่แบบฟื้นฟูสามารถลดหนี้ภาษีอากรลงได้
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่ควรลดหนี้ภาษีอากร ไม่ควรกาหนดวิธีการชาระหนี้ภาษีอากรด้วยวิธีอื่นนอกจากการชาระหนี้วยเงิน
เช่น เดิมการแปลงหนี้เป็นทุน เพราะติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
การควบคุ ม ผู้ ท าแผนด้ ว ยการจดทะเบี ย นเป็ น หลั กการที่ ดี แ ต่ห ลั ก เกณฑ์ เยอะไป ปั จจุ บั น การจด
ทะเบียนน่าจะน้อยลง โดยการให้ลูกหนี้มาเป็นผู้ทาแผนแทบทุกเรื่อง จึงได้ไม่ต้องจดทะเบียนซึ่งการกากับดูแล
โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะน้อยลง
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ควรมีคนมาดูแล เพราะการดูแลโดยกลุ่มคนที่มีความรู้ ความสามารถจะทาให้ การดาเนินการที่อาจไม่
ถูกต้องลดน้อยลง แต่ปัญหาปัจจุบันคือ การจดทะเบียนน้อยลง จะตั้งองค์กรมาดูแลก็อาจไม่เกิดประโยชน์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
วางระบบการจดทะเบียนให้เหมาะสมจูงใจในการจดทะเบียนเพื่อการควบคุมตรวจสอบ หรือมิฉะนั้น
ต้องกาหนดการตรวจสอบในการณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ทาแผนได้ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ไม่จาเป็น เพราะขั้นตอนกฎหมายในปัจจุบันไม่ได้ยุ่งยากหรือช้า แต่ที่ซ้า เพราะไม่ทากันเอง สิ่งที่แก้คือ
อาจลดจานวนทุนทรัพย์ของลูกหนี้ที่อาจฟื้นฟูเพื่อให้รายเล็กๆ เข้าสู่กระบวนการได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็ น ด้วย เพราะหั วใจของการฟื้น ฟูกิจการ คือ เป็นเวทีให้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายมาคุยกัน หา
แนวทางในการที่จะให้ธุรกิจของลูกหนี้ดาเนินต่อไป และชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในระยะยาวได้ การที่เจ้าหนี้และ
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ลูกหนี้ตกลงกันมาก็เป็นสิ่งที่สมควร และสามารถทาให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นไปได้โดยรวดเร็ว แก้ปัญหา
ของลูกหนี้ได้ การมาศาลเพื่อขอสภาพบังคับตามกฎหมาย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ต้องดูเป็นรายๆ เป็นเรื่องๆ จัดการก่อหนี้มีลักษณะเพื่อประโยชน์ของใครของกรรมการของลูกหนี้ หรือ
เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสแก้ไขปัญหาลูกจ้างของตนเองในช่วงนั้นได้
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็นด้วย ปัจจุบันโลกใกล้ชิดกัน การทาธุรกิจข้ามแดนมีเพิ่มขึ้น การยอมรับเรื่องล้มละลายข้ามชาติก็
จะมีส่วนส่งเสริมการประกอบธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
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นางสาวอินทิรา ศิริวรกุล
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ข้ า พเจ้ า คิ ด ว่ า กฎหมายล้ ม ละลายในปั จ จุ บั น มี ค วามเหมาะสมโดยรวม อย่ า งไรก็ ต าม หากใน
กระบวนการล้มละลาย เปิดโอกาสให้มีการประนอมหนี้หรือให้มีการเสนอแผนการชาระหนี้ของลูกหนี้ได้ก่อนที่
ศาลจะมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จะเป็น ส่วนช่วยที่สาคัญในการทาให้ คดีล้มละลายลดจานวนลงได้ และ
ลูกหนี้จะพึงพอใจเนื่องจากมิต้องถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อน ทั้งนี้ การประนอมหนี้ดังกล่าวจะต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย มิใช่เพียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้น
นอกจากนี้ ประเด็นในเรื่องจานวนทุนทรัพย์ที่ลูกหนี้จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายน่าจะต้องถูกยกขึ้นมา
พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากระยะเวลาตั้งแต่การร่างกฎหมายจนถึงปัจจุบันผ่านมานานแล้ว สภาพเศรษฐกิจย่อม
เปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนของกฎหมายฟื้นฟูกิจการ ควรกาหนดมาตรการเพิ่ม ในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของลูกหนี้
ที่จะขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการว่าไม่ได้มีการโอนย้ายทรัพย์สินของบริษัทไปก่อน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเห็ นว่า การขอฟื้นฟูกิจการควรจะให้ลู กหนี้ที่ขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ และไม่มี
ความสามารถในการชาระหนี้แม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว สามารถขอเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการได้ และอาจจะมีความสาเร็จมากกว่าเดิมที่จะต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่เห็ น ด้วย เนื่องจากจุดมุ่งหมายของกฎหมายล้ มละลายและฟื้นฟูกิจการมีขึ้น เพื่อประโยชน์ของ
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายทั่วกัน มิใช่แค่เพียงเจ้าหนี้บางกลุ่มเท่านั้น การมีสิทธิออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันเป็น
เรื่องที่สาคัญ เจ้าหนี้อื่นที่ไม่รู้เห็นไม่ควรที่จะต้องผูกพันตามความตกลงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้บางคนเว้นแต่
ตนทราบแล้วแต่ละเลยหรือเพิกเฉยเอง
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่น คาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้าพเจ้ าคิด ว่ากระบวนการล้ ม ละลายในปั จ จุบั น มี ขึ้ น เพื่ อนประโยขน์ ข องเจ้ าหนี้ และลู กหนี้ อย่ า ง
เหมาะสมแล้ว การกาหนดให้ ลู กหนี้ ส ามารถร้องขอเข้าสู่ กระบวนการล้ มละลายโดยสมัครใจ อาจจะยังไม่
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละสภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ที่ มี ลู ก หนี้ จ านวนมาก และอาจจะใช้
กระบวนการล้มละลายเพื่อการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง อันอาจทาให้เจ้าหนี้เสียบเปรียบได้ การที่จะ
พิสูจน์ว่าลูกหนี้ที่ร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจ จะมีความสุจริตหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์
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4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็ น ด้ ว ย เนื่ อ งจากทรั พ ย์ สิ น ที่ อ าจน ามาเป็ น หลั ก ประกั น ให้ กั บ ผู้ รั บ หลั ก ประกั น ตาม พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจ ก็เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินเช่นเดียวกับเจ้าหนี้มีประกันตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติ กรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เหมาะสมแล้ว บทบั ญญั ติดังกล่ าวมีขึ้นเพื่อป้องกันลูกหนี้ ที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปทา
นิติกรรมกับบุคคลภายนอก อันจะทาให้เกิดความเสียหาย และเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ควรที่จะให้เอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้ าที่แทน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เนื่องจากการให้เอกชนเข้ามาในกระบวนการล้มละลายจะต้องมีการคัดเลือกคุณสมบัติของเอกชนที่จะ
เข้ามาประกอบกิจการ มีหน่วยงานที่ต้องคอยควบคุมและกากับดูแลการประกอบกิจการของเอกชน อันจะเป็น
การสร้างภาระให้กับรัฐและผู้ที่กากับดูแล หากการประกอบกิจการของเอกชนก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ซึ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
และเข้าใจกระบวนการเป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ย่อมมีค วามเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ไม่ เห็ น ควร การแจ้ งให้ เจ้ า หนี้ ท ราบเป็ น รายบุ ค คลเป็ น การเพิ่ ม ขั้ น ตอนการท างานของศาลและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุ การโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือการตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคลผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในเว็บไซต์ศาลล้มละลายกลางย่อมเพียงพอต่อการตรวจสอบแล้ว
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
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ข้าพเจ้าเห็นว่าควรให้อานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คงไว้เช่นเดิมเนื่องจากในคดีล้มละลายเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจจะทาความเห็นเสนอศาลให้ยกคาขอรับชาระหนี้ได้ (สามารถโต้แย้งได้) ศาลควรมี
อานาจตรวจสอบและวินิจฉัยคดีอยู่
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะการกาหนดกรอบเวลาจะทาให้กระบวนคดีล้มละลายเสร็จสิ้นไปอย่างรวดเร็ว
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่ควร เนื่อจากในทางการค้าตามปกติย่อมจะมีคู่ค้ารายอื่นที่อาจจะเสียเปรียบในการโอนทรัพย์สินหรือ
กระทาการใดๆ และจะเป็นกรณีที่ยากต่อการพิสูจน์ว่าทาไปโดยสุจริตหรือไม่
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ข้าพเจ้าเห็นว่า คาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายและคาสั่งจัดการทรัพย์สิน จะมีผลเท่ากัน
ในแง่ของอานาจในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย ลูกหนี้ยังคงไม่มีอานาจในการจัดการทรัพย์สินใดๆ
เช่นเดียวกับการถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือการถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย นอกจากนี้
คาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายเปรียบเสมือนการลงโทษลูกหนี้ทางอ้อมอันจะเป็นเครื่องเตือนใจ
ให้ลุกหนี้ที่ไม่อยากถูกพิพากษาว่าเป็ นบุคคลล้มละลายไปก่อหนี้โดยไม่มีเหตุ หรือเกินตัว และพยายามที่จะ
ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายมากขึ้น คาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายมีผลบังคับมากกว่า
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ควรมีการไต่สวนคาร้องก่อน เพื่อป้องกันลูกหนี้ที่ ทุจริตใช้ช่องทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงการชาระหนี้แก่
เจ้าหนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ปัญหาทางปฏิบัติเกิดขึ้นกรณีผู้ค้าประกันไม่สามารถขอรับชาระหนี้ได้ เพราะเจ้าหนี้อื่นใช้สิทธิขอรับ
ชาระหนี้ไว้เต็มและครบจานวนแล้ว
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้ าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ข้าพเจ้าเห็นว่าหนี้ภาษีอากร ไม่ควรให้มีการตัดลดจานวนหนี้ลง เพราะจะกระทบกับประโยชน์ของรัฐ
และเนื่ องจากหนี้ ภ าษี อ ากรเป็ น หน้ าที่ของบุ คคลทั่ว ไป หากให้ กระบวนการฟื้ นฟู กิจการลดหนี้ดังกล่ าวได้
จะเป็นความไม่เท่าเทียมกันในภาระทางภาษี กรณีดังกล่าวจะสอดคล้องกันในคดีล้มละลาย ที่ ลูกหนี้จะไม่ได้รับ
การปลดหนี้ภาษีอากร แม้ว่าจะปลดจากล้มละลายแล้วก็ตาม
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
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เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ข้าพเจ้าเห็นว่ากฎหมายไทยยังคงควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ ทาแผนได้ไม่รัดกุม เพราะในทางปฏิบัติ
จะเป็นการทาหน้าที่ของผู้ทาแผนเอง ศาลก็มักจะใช้ดุลพินิจเห็นชอบด้วยเท่านั้น
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็นด้วย เพราะจะได้มีคนกลางที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาตรวจสอบและทาความเห็น
เสนอให้ศาลพิจารณาอีกทางหนึ่ง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ข้าพเจ้าเห็นว่าควรกาหนดช่องทางเฉพาะให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้โอกาสให้ธุรกิจ
ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ ไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
ฟื้นฟูกิจการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้ สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็น ด้วย เนื่องจากเป็ นการเตรียมการล่วงหน้า และจะส่งผลให้ การพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายฟื้นฟูกิจการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ควรจะต้องรับผิดชอบในลักษณะเช่นเดียวกับบริษัททั่วไป ที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกหากกระทา
การโดยไม่สุจริต หรือเห็นได้ว่ากระทาการโดยประมาทเลิ่นเล่อ
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ข้าพเจ้าคิดว่าการให้ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือศาลของประเทศใดประเทศหนึ่งยอมรับผลของคา
พิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศ จะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีการขัดกันแห่งเขตอานาจ
รัฐ อย่างไรก็ตามหากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยจะให้ ความร่วมมือ และค่อยๆ รับวิธีการตามหลั ก
Model Law ไปใช้ในประเทศของตนให้คล้ายคลึงกัน และค่อยๆ ปรับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาจจะทา
ให้เกิดการยอมรับผลของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลอื่นๆ ได้

Final Report 196
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ข้าพเจ้าเห็ นว่ากฎหมายล้มละลายในปัจจุบันประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2483 แม้จะมีการแก้ไขมาแล้ ว
ประมาณ 7 ครั้งก็ตาม แต่ก็ไม่เหมาะสมกับ บริษัท และสังคมปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งยุคปัจจุบันเป็นยุค
ข้อมูลข่าวสาร โลกไร้พรมแดน ประกอบกับไทยจะเข้าสู่ประชาคม AEC ซึ่งจะมีตลาดเดียว นอกจากนี้กระแส
หลักเน้นเงินตามนิยม ทุนนิยม เราควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นสากล เพื่อเป็นที่ยอมรับแก่นักลงทุนทั่วไป
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมไทยโดยรวมต่อไป เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
 ในประเด็นกรณีการขอให้ล้มละลาย นอกจากจะให้อานาจเจ้าหนี้ในการร้องขอหรือฟ้องขอให้
ลู กหนี้ ล้ มละลายแล้ ว ควรให้ อานาจแก่ตั วลู กหนี้เอง ซึ่งมี ส ภาพหนี้สิ นล้ นพ้ น ตัว ให้ ยื่ นค าร้องขอให้ ตนเอง
ล้มละลายโดยขอให้จ่ายทรัพย์ของตนที่มีอยู่ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ เพื่อตนเองหลุดพ้นสภาพดังกล่าวเริ่มชีวิตใหม่
ทาให้สภาพชีวิตของลูกหนี้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ แก่สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าที่จะเป็นอยู่
ปัจจุบันที่กฎหมายล้มละลายที่ใช้มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมากกว่าที่จะทาให้ก่อ
ประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจ
o การที่ ลู กหนี้ ข อให้ ต นเองล้ ม ละลายอาจจาแนกเป็ น อาชี พ และจ านวนหนี้ เช่ น อาชี พ
ข้าราชการ ชาวไรชาวนา ขาวประมง ที่มีจานวนหนี้เท่าใด เพื่อให้เหล่านั้นเริ่มต้นชีวิตใหม่
 ในประเด็นกรณีฟื้นฟูกิจการ เมื่อศาลสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ก่อนออกจากแผน
น่าจะมีบทบัญญัติให้ลูกหนี้ชาระหนี้ตามแผนจานวนกี่เปอร์เซนต์ เพราะมิฉะนั้นเป็นการให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้
ในการใช้ประโยชน์จาก Automatic Stay มาเพื่อลดหนี้และหลีกเลี่ยงไม่ชาระหนี้ ทาให้เจ้าหนี้ต้องมาฟ้องเป็น
คาสั่งใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
 การฟื้นฟูกิจการควรจะขยายให้ลูกหนี้ในธุรกิจขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีจานวนหนี้น้อย
กว่า 10 ล้านบาทในการร้องขอได้ด้วย
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย เนื่องจากหากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการเพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้จะทาให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้
บางกลุ่ ม ตกลงกัน อัน ทาให้ เจ้ าหนี้ อื่ น อาจได้รับความเสี ยหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเท ศไทยการใช้
กฎหมายยังไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ สาหรับคนไทยไม่ค่อยมีสปิริต สังคมหลวม ชอบหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ การ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ที่กาหนดในกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการน่าจะเพียงพอในการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรแก้ไขกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการให้ครอบคลุมปัญหาต่างๆ
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ให้มากที่สุด จะดีกว่าสร้างกลไกพิเศษขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจทาให้ต้องมีองค์กรที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เสียค่าใช้จ่าย
และงบประมาณโดยใช่เหตุ
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ตามที่ข้าพเจ้าให้ประเด็นในการแก้ไขกฎหมายล้มละลายไปในข้อ 1 แล้วว่า ควรแก้ไขให้ลูกหนี้สมัครใจ
ในการร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้ เนื่องจากลูกหนี้ ทราบดีว่าตนเองมีสภาพหนี้สินเป็นอย่างไร และจะสร้าง
ความจริงใจของลูกหนี้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตน ทาให้เศรษฐกิจและสังคมน่าจะดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็
ควรมีบทลงโทษลูกหนี้ที่ยื่นคาร้องเป็นเท็จ อ้างเหตุว่าตนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งที่ตนมีทรัพย์สินแต่ไม่ชาระหนี้
หรือมีกลไกในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของลูกหนี้ด้วย
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะปัจจุบันเจ้าหนี้มีประกันนอกจากเจ้าหนี้จานอง จานา สิทธิยึดหน่วง
หรื อเจ้ าหนี้ บุ ริ มสิ ท ธิที่ บั งคั บ ได้ ทานองเดีย วกั บผู้ รับ จาน าแล้ ว ยังมี เจ้าหนี้มี ป ระกั น ตามกฎหมายพิ เศษอื่ น
มากมายที่บัญญัติขึ้นมาในภายหลัง ซึ่งมีสิ ทธิเหนือทรัพย์สินทุกประเภท และเจ้าหนี้ผู้ทรงหลักประกันตาม
กฎหมายว่าด้ว ยหลั กประกั น ทางธุร กิจ ท าให้ กฎหมายเป็น สากลและสร้างความน่ าเชื่อมั่น ให้ แก่ นักลงทุ น
มากกว่า
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพ ย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ข้าพเจ้าเห็นว่าหลักการดังกล่าวเหมาะสมแล้ว เนื่องจากลูกหนี้ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์แล้ว สมควรกาหนด
มิให้ลุกหนี้ทานิติกรรมที่สาคัญ มิฉะนั้นลูกหนี้หลีกเลี่ยงไม่ยอมชาระหนี้แต่กลับโอนทรัพย์หลบหนีไป หากลูกหนี้
สุจริตก็สามารถขออนุญาตศาลหรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้อยู่แล้ว ส่วนบุคคลภายนอกปัจจุบันยุคข้อมูล
ข่าวสารสามารถตรวจเช็คการล้มละลายได้ไม่ยาก หลักการดังกล่าวควรจะมีอยู่ต่อไปเหมาะสมแล้ว
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ปัจจุบันคดีล้มละลายมีจานวนมาก ลาพังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หน่วยงานรัฐอย่างเดียวไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ทัน ประกอบกับคดีบางประเภท หรือหน้าที่บางอย่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของรัฐไม่มีความ
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เชี่ยวชาญพอ ข้าพเจ้าเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้เอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของรัฐ
บางอย่าง เช่น การยึดประเมินราคาทรัพย์ ขายทอดตลาดทรัพย์ การว่าความในคดีต่างๆ การพิจารณาคาขอรับ
ชาระหนี้ในคดีพิเศษการวิเคราะห์แผนฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ข้าพเจ้าเห็นว่า ควรเพราะราชกิจจานุเบกษาในความเป็นจริงไม่มี ใครทราบ หรืออาจประกาศแจ้งทาง
อินเตอร์เน็ต หากไม่มีการแจ้งควรให้เจ้าหนี้ที่ไม่เสียสิทธิ เช่น ลูกหนี้ยังไม่หลุดพ้นจากหนี้ดังกล่าว
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่ งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้าพเจ้าเห็นว่า คาขอรับชาระหนี้ในดคีล้มละลายควรให้อานาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์ เช่นเดียวกับ
คาขอรั บ ช าระหนี้ ในคดีฟื้น ฟู กิ จ การ เพื่ อให้ เป็นแนวทางเดียวกัน เพราะจะท าให้ ประชาชนไม่สั บสน และ
ส่วนมากศาลจะมีคาสั่งตามเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่แล้ว นอกจากนี้ หากมีผู้เกี่ยวข้องไม่พอใจก็สามารถร้อง
ต่อศาลขอให้มีคาสั่งเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้ว
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
กติกาย่อมเป็นกติกา ข้าพเจ้าเห็นด้วยหากเจ้าหนี้ไม่ทาตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดโดยไม่ยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ภ ายในกาหนดเวลาควรตัดสิทธิเจ้าหนี้รายนั้น มิฉะนั้นจะทาให้คดีล้มละลายล่าช้า เพราะต้องผ่าน
กระบวนการประชุมเจ้าหนี้ ประนอนหนี้ หรือแบ่งทรัพย์สินชาระหนี้
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ควรมีข้อยกเว้น เพราะการที่ลุกหนี้โอนทรัพย์สินตามทางการค้าปกติ แม้กระทาภายในเวลาตามมาตรา
115 แต่บางครั้งลูกหนี้มีความจาเป็นทางการค้า มิฉะนั้นธุรกิจของลูกหนี้จะหยุดชะงักทันที เพื่อประโยชน์แก่ธุต
กิจการค้า และเศรษฐกิจโดยชอบ หากลูกหนี้มีความสุจริตโอนทรัพย์หรือกระทาใดๆ ตามทางการค้า ตามปกติ
ควรมีข้อยกเว้นไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับโอนที่สุจริตด้วย
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9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ในเมื่อให้อานาจลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในการร้องขอให้ล้มละลายเพื่อจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ใช้
ชาระสะสางบัญชี ขายทอดตลาดทรัพย์ชาระหนี้ ฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ลูกหนี้เริ่มกิจการและชีวิตใหม่ ควรยกเลิก
คาพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายน่าจะดีกว่า
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั ก เกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
การขอฟื้นฟูกิจการของไทย ส่วนมากผู้ร้องขอมักจะใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โดยหวังผลการพักชาระหนี้
การถูกฟ้องร้องคดีแพ่งแล้วทาแผนฟื้นฟูกิจการโดยเอาเปรียบเจ้าหนี้บางราย บางกลุ่ม หลักเกณฑ์ความมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว หรือการขาดสภาพคล่องน่าจะยังคงมีอยู่ แต่จะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด หรือจะใช้หลักฐานทางบัญชีหรือ
การเงิน โดยให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรับรองเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์การยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการได้
การให้โอกาสเจ้าหนี้คัดค้านก็ควรมีอยู่ เพราะเจ้าหนี้มีส่วนได้เสียกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
เมื่อได้รั บ การฟื้ น ฟู กิจ การแล้ ว การยกเลิ ก การฟื้ นฟู ค วรมีห ลั กเกณฑ์ ว่า ลู กหนี้ได้ช าระหนี้ ไปแล้ ว
เพียงใดจึงจะให้ยกเลิกได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สภาพการขอฟื้ น ฟู กิ จ การปั จ จุ บั น เป็ น การประวิ ง ถ่ ว งเวลา ในการช าระหนี้ ข องลู ก หนี้ ม ากกว่ า
นอกจากนี้การทาแผนฟื้นฟูกิจการก็เพื่อชาระหนี้เพียงบางส่วน โดยแปลงหนี้เป็นทุน หนี้รายเล็กน้อยที่ไม่มี
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ผู้ค้าประกันส่วนมากขอรับชาระหนี้กรณีใช้สิทธิไล่เบี้ยในอนาคต ซึ่งเจ้าหนี้ชั้นต้น ได้ใช้สิทธิขอรับชาระ
หนี้ไปเต็มจานวนแล้ว ในทางปฏิบัติสิทธิของผู้ค้าประกันมีสิทธิน้อยมาก เมื่อชาระหนี้ไปแล้วจึงจะมี สิทธิมาขอ
รวมสิทธิของเจ้าหนี้ชั้นต้น ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยการใช้สิทธิหลักๆ ในการฟื้นฟูกิจการไปแล้ว
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ข้าพเจ้ าเห็ น ควรให้ มีการปรับ ปรุงสิทธิของผู้ ค้าประกันที่เข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยให้ ผู้ ค้า
ประกันเข้ามาร่วมรับผิดชาระหนี้ตามแผน และระบุไว้ในแผน ผู้ค้าประกันรับผิดเพียงใด จึงปลดหนี้ให้หรือหลุด
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พ้นจากหนี้ ด้วยการให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ และกาหนดความรับผิด
ไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้น ฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
เจ้าหนี้ภาษีอากรเป็นหนี้ของรัฐ ต้องมีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อน และไม่หลุดพ้นจากหนี้หากไม่ชาระหนี้
เช่นเดียวกับการปลดล้มละลาย มิฉะนั้นทาให้ลูกหนี้ที่ค้างชาระภาษีใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อทาแผนตัด
ลดภาษีอากรลงมาชาระบางส่วน เป็นการเอาเปรียบผู้ทาธุรกิจรายอื่นซึ่งต้องชาระเต็มจานวน
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ข้าพเจ้าเห็นว่าควรปรับปรุงกฎหมายฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ภาษีอากร ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของ
รัฐอัน เป็ น ประโยชน์ โดยรวมของแผ่น ดิน ห้ ามลดหนี้ แต่ส มควรผ่อนผั นยืดเวลาช าระหนี้ออกไปได้ เพราะ
มิฉะนั้นแล้วการบังคับชาระหนี้ภาษีอากรจะไม่เป็นธรรม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ห้ามลดหนี้ภาษีอากรในแผนฟื้นฟูกิจการ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ห้ามลดหนี้ภาษีอากรในแผนฟื้นฟูกิจการ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
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ข้าพเจ้าเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติการของผู้ทาแผนในระบบจดทะเบียนยังไม่แน่นอน
น่าจะมีองค์กรควบคุมมาเกี่ยวข้อง ความรับผิดทางแพ่งก็เป็นไปในทางละเมิดแล้ว ส่วนอาญาเป็นไปตาม พ.ร.บ.
ล้มละลายฯ มาตรา 90/88 การกากับดูแลโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลยังไม่เพียงพอ สภาพปัญหา
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และศาลยังไม่เชี่ยวชาญงานบัญชีและการเงินแผนฟื้นฟูกิจการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้าพเจ้าเห็นด้วยหากมีการนาแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนฯ ตามระบบกฎหมาย
ต่างประเทศมาปรับใช้
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ข้าพเจ้าเห็นว่า วิสาหกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพื้นฐานในการเป็นอยู่ของระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ หากขาดสภาพคล่องหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวจานวนมาก จะ
ทาให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหา จึงควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ แม้
หนี้จะมีไม่ถึง 10 ล้านบาท และน่าจะมีกระบวนการฟื้นฟูแบบรวบรัดโดยให้บรรดาเจ้าหนี้ และลูกหนี้ตกลง
เตรียมแผนฟื้นฟูกิจการไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ข้าพเจ้าเห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือจะใช้กับการฟื้นฟูกิจการปกติก็ดี เพราะมีแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่
มาแล้ว จะเป็นการสมควรและรวดเร็วโดยเจ้าหนี้ไม่จาเป็นต้องร้องคัดค้ านการฟื้นฟูกิจการ กรณีลูกหนี้เป็นผู้
ร้องขออีก ทาให้คดีของศาลไม่ล่าช้าโดยไม่จาเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับคดีปัจจุบัน เจ้าหนี้ที่คัดค้านอุทธรณ์หรือ
อนุญาตอุทธรณ์เป็นจานวนมาก จนลูกหนี้ถูกยกเลิกการฟื้นฟูกิจการไปแล้ว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
กฎหมายไทยปัจจุบัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับบริษัท เป็นการเอาเปรียบเจ้าหนี้โดยการเลี่ยง
กฎหมายด้วยการก่อหนี้ในนามบริษัท แต่กรรมการไม่รับผิดชอบ ทั้งที่มีทรัพย์สินที่ได้รับประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการในนามบริษัทจานวนมาก บริษัทล้มละลายแต่กรรมการร่ารวย ควรจะกาหนดในกฎหมายให้
กรรมการของบริษัทบริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน หรือมีหนี้สิน
ล้ น พ้ น ตั ว จะต้องมีส่ วนรั บ ผิ ด ชอบในหนี้ สิ น ที่ ก่อขึ้ นดั งกล่ าวเต็ม จานวน เพราะกรรมการต้อ งแสดงความ
รับผิดชอบในการกระทาของตนที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อที่ก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทจะล้มละลาย
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้ มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
อย่ างที่ให้ ความเห็ น มาแล้ว ข้างต้น ปัจจุบันยุคข้อมูลข่าวสาร โลกไร้พรมแดน ตลาดโลกเป็น One
Market กระแสหลักทุนนิยม ทุนและสินค้ากับเงินตราต่างเคลื่อนย้ายได้ทั่วโลก ประกอบกับประเทศไทยเป็น
สมาชิกสหประชาชาติควรให้ความร่วมมือในการใช้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Uncitral) กฎหมายล้มละลาย
ของไทยควรสนั บ สนุ น และเปิ ด ให้ มี ก ารยอมรั บ ผลของค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ข องศาลใน
ต่างประเทศ ระหว่างศาลของประเทศสมาชิก เพราะการลงทุน การค้าขาย การทาธุรกิจ ปัจจุบันมีการลงทุน
หลายประเทศ โดยบริษัทเดียวกัน ไม่ว่าทาเป็นสาขากิจการ หรือกิจการร่วมทุน เป็นต้น หากให้มีห ลักการ
ดังกล่าวน่าจะเป็นการดี เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับกับนักลงทุนต่างประเทศด้วยครับ
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นายฐานิต ศิริจันทร์สว่าง
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่ เหมาะสม แต่ก็มีบ างส่วนต้องแก้ไข เช่น การปลดลูกหนี้จากการล้มละลายซึ่งตามมาตรา
81/1 ระบุว่าให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นกาหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้
ล้มละลาย เว้นแต่ (2) บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตที่ไม่มีลักษณะตาม(3) ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิบปี
คาว่าบุคคลล้มละลายทุจริต ตามมาตรา 6 หมายถึง บุคคลล้มละลายที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา
163 ถึ งมาตรา 170 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ซึ่ ง กว่ า ที่ จ ะมี ค าพิ พ ากษาว่ า บุ ค คลล้ ม ละลายมี ค วามผิ ด ตาม
บทบัญญัติดังกล่าวก็จะเกินกว่าระบบเวลาสามปีตามกฎหมาย อันทาให้บทบัญญัตินี้ไม่มีสภาพบังคับ
นอกจากนี้มีบางคดีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดาเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการประชุมเจ้าหนี้
ครั้งแรกและรายงานศาลให้ มีคาพิพากษาล้มละลายซึ่งจะเป็นระยะเวลาเริ่มต้นระยะเวลาการปลดจากการ
ล้มละลายล่าช้ามาก ทาให้ระยะเวลาที่ลูกหนี้จะพึ่งถูกปลดจากการล้ มละลายขยายออกไปโดยมิใช่ความผิดของ
ลูกหนี้
ส่วนกฎหมายฟื้น ฟูกิจการควรจะต้องมีการไต่ส วนคาสั่งก่อนว่าควรรับคาร้องหรือไม่เนื่องจากจะมี
ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ตาม มาตรา 90/12 เกิดขึ้น อันเป็นช่องทางที่ลูกหนี้ไม่สุจริตใช้เป็นช่องทางในการที่จะมิให้
ถูกบังคับคดี
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะบางครั้งการที่จะให้ เจ้าหนี้ทั้งหมดมาตกลงกันจะทาให้ลูกหนี้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่
จะปฏิบัติตามได้ แต่ทั้งนี้กลไกพิเศษนี้จะต้องมีบทบัญญัติที่คุ้มครองเจ้าหนี้ที่ไม่ได้มาร่วมตกลงด้วย เพื่อมิให้เกิด
ความเสียหาย หรือมีการตกลงที่มีลักษณะทุจริตเกิดขึ้นระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วยสาหรับสังคมในประเทศไทย เพราะเป็นช่องทางที่ ทาให้ลูกหนี้หลีกเลี่ยงในการชาระหนี้แก่
เจ้าหนี้บางรายเนื่องจากลูกหนี้จะเป็นผู้แจ้งรายชื่อเจ้าหนี้เพียงฝ่ายเดียว ทาให้มีโอกาสที่จะแจ้งไม่ครบถ้วนอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ผู้สุจริตได้ รวมทั้งเป็นช่องทางให้ลูกหนี้เกิดภาวะก่อหนี้แล้วก็เข้าสู่การฟื้นฟู
ขาดความรับผิดชอบในการใช้จ่าย
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4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็ น ด้วยเนื่ องจากในปั จจุบั น มีบุ ริมสิทธิห รือสิทธิรวมทั้งหลักประกันที่นอกเหนือจากบทนิยามของ
พ.ร.บ.ล้มละลายฯ รวมทั้งคาพิพากษาศาลฏีกา แต่เป็นสิทธิที่มีมูลค่าในตัว เช่นนี้ก็ควรจะนามาเป็นหลักประกัน
ให้กับเจ้าหนี้ได้ และถือเป็นบุริมสิทธิประเภทหนึ่ง เพียงแต่ต้องมีการให้คานิยามให้ชัดเจนรวมถึงการจัดลาดับ
บุริมสิทธิได้ด้วย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เหมาะสมแล้ว เพราะมิฉะนั้นจะต้องเป็นช่องทางให้ลูกหนี้โอนทรัพย์สินให้บุคคลภายนอกทาให้เจ้าหนี้
ที่ มี สิ ท ธิได้ รั บ ช าระหนี้ ได้ รั บ ความเสี ย หาย บุ ค คลภายนอกจะตรวจสอบสถานะของลู ก หนี้ ได้ นอกจากนี้
บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายแทนที่จะดาเนินคดีกับลูกหนี้ภายหลังให้ ได้รับการปลดสภาวะล้มละลาย
แล้วได้
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็นด้วย เนื่องจากปัจจุบันเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์มีจานวนต้องรับผิดชอบจานวนมาก ดังนั้น เป็น
เหตุให้ดาเนินกระบวนการล่าช้า บางคดีที่มีลักษณะเดียวกัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดาเนินคดีล่าช้างต่างกัน
ถึง 2 ปี ก่อนมีคาพิพากษาล้มละลาย ซึ่งผลร้ายตกแก่ลูกหนี้ ทาให้ระยะเวลาที่ควรถูกปลดจากการล้มละลาย
ขยายออกไปถึ ง 2 ปี แต่ อย่ างไรก็ ตามเอกชนที่ เข้ามาปฏิ บั ติห น้ าที่ แทนต้ องมี ความรู้ ต้ องมี ก ฎระเบี ยบที่
เคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการทุจริตเกิดขึ้น
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
เห็นด้วย เพราะบุคคลส่วนใหญ่จะมิได้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดยกเว้นสถาบันการเงินที่มีระบบ
การตรวจสอบที่ดี แต่หากมิได้มีการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบและเจ้าหนี้พิสูจน์ได้ว่าเหตุที่ ไม่ทราบเพราะมีเหตุผลที่
สมเหตุสมผล ก็ควรจะมีสิทธิอื่นคาขอรับชาระหนี้ แต่ก็ควรจะมีระยะเวลาสิ้นสุด มิฉะนั้นจะมีผลถึงการแบ่ง
ทรัพย์สิน
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ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วยเพราะศาลจะได้ใช้อานาจในการตรวจสอบและวินิจฉัยคดี
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่ เห็ น ด้ ว ย เนื่ อ งจากการประกาศโฆษณาค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาดในราชกิ จ จานุ เบกษาและ
หนั งสื อพิ มพ์ แต่ก็ไม่ใช่สื่ อที่แพร่ห ลาย ท าให้ เจ้าหนี้ซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาหรือบริษัททั่ว ไปไม่อาจทราบได้
อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเหตุที่ไม่ทราบคาสั่งมีเหตุสุดวิสัย
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ควรมี เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริต แต่บุคคลภายนอกต้องมีหน้าที่นาสืบให้เห็นถึงประเพณีทาง
การค้า และช่วงระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดว่ายังเป็นการค้าตามปกติ
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่ควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลู กหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เพราะจะมีผลกระทบกฎหมายอื่นๆ ที่จะ
ตัดสิทธิของบุคคลล้มละลาย เท่าข้อบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีผลบังคับ
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
เห็ นควรให้ มีการปรับ ปรุงเพราะเพิ่มช่องทางที่ ทาให้ลู กหนี้ผู้ไม่สุจริตและจะถูกบังคับคดีใช้ มาตรา
90/12 ที่ห้ามมิให้บังคับกับกิจการและทรัพย์สินของลู กหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันก่อให้เกิดความเสียหายแต่เจ้าหนี้
อื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรมีการไต่ส วนคาร้องก่อน แล้ วจึงพิจารณามีคาสั่ งว่าจะรับ คาร้องหรือไม่ เพื่อมิให้ ลู กหนี้ใช้เป็ น
ช่องทางในการหลบเลี่ยงกฎหมาย
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
มีปัญหาเพราะแม้ผู้ค้าประกันจะสามารถยื่นคาขอรับชาระหนี้ตามมาตรา 90/27 วรรสองก็ตาม แต่
ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหนี้จะใช้สิทธิขอรับชาระหนี้ไว้เต็ มจานวนแล้ว ดังนั้น ผู้ค้าประกันจึงไม่อาจขอรับชาระหนี้ได้
และตามมาตรา 90/60 คาสั่งของศาลจึงเห็นชอบด้วยแผนไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของผู้ค้าประกัน
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ควรให้ผู้ค้าประกันมีสิทธิขอรับชาระหนี้ แต่คาสั่งในคาขอรับชาระหนี้ควรจะระบุเงื่อนไข รวมทั้งในการ
ทาแผนก็ควรจะมีบทบัญญัติที่ให้ความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดหรือควรรับผิดเท่านั้น
จานวนตามแผน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
เนื่องจากตามกฎหมายฟื้นฟูมิได้ระบุว่าหนี้ภาษีอากรเป็นเจ้าหนี้ประเภทใดจึงแตกต่างกับคดีล้มละลาย
ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 130(6) ฉะนั้น หนี้ภาษีอากรจึงเป็นหนี้ทั่วไป มิได้มีลาดับบุริมสิทธิ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ควรจะแก้ไขโดยจัดกลุ่มหนี้ภาษีอากรให้มีบุริมสิทธิเหมือนในคดีล้มละลายทั่วไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ไม่เหมาะสม เพราะแม้มาตรา 90/58 จะให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเห็ นชอบด้วยแผนก็ตาม
ซึ่งเป็นเพียงการจัดการภายหน้าของผู้ทาแผน ทั้งยังไม่มีความแน่นอนและบางกิจการก็ยังเป็นการยากในเชิง
ธุรกิจที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลจะคาดหมายได้
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็นด้วย เพราะจะได้มีระบบการตรวจสอบว่าความเป็นไปได้หรือความสาเร็จของแผนมีเปอร์เซ็นต์
สาเร็จเพียใด และทารายงานความเห็นเสนอศาลเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. ท่ านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควรมีช่องทางพิเศษสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากปัจจุบันต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่
น้อยกว่าสิบล้านบาท แต่บางครั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีหนี้สินไม่ถึงก็ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการได้ ต้องเข้าสู่กระบวนการคดีล้มละลายทั่วไป ซึ่งไม่ทาให้ลู กหนี้สามารถฟื้นกิจการและทาธุรกิจ
ต่อไปได้ อันจะเป็นผลดีกับลูกหนี้มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการให้คานิยามของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรมีมาตราที่เป็นช่องทางดาเนินคดีสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ต่างหากจากธุรกิจขนาด
ใหญ่
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15. ท่านเห็น ด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย เพราะแสดงถึงความสุจริตของลูกหนี้ในการยื่น คาร้องขอฟื้นฟูกิจการแต่อย่างไรก็ตามศาลยัง
สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคาร้องขอฟื้นฟูกิจการว่าสมควรหรือไม่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกรณีที่ดาเนินกิจการต่อไปในลักษณะ
ประมาทเลินเล่อ อันจะเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริต และบริษัทเสียหายน้อยลง
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ต้องพิจารณาถึงกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศว่ามีลักษณะเช่นใด สอดคล้องกับของประเทศไทย
หรือไม่ ความได้เปรียบเสียเปรียบของเจ้าหนี้ลูกหนี้ว่ามีผลกระทบอย่างไรหรือไม่
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นายธนาพนธ์ ชวรุ่ง
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ควรมีการกาหนดให้ลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยความสมัครใจรวมถึงบุคคลธรรมดาด้วย
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้ กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะกฎหมายล้มละลายเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถดาเนินต่อไป
ได้
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ได้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือ สามารถชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้พอสมควร มีโอกาสพ้นสถานะการณ์
มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไปประกอบอาชีพเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศต่อไป
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย เพราะบุริมสิทธิ์อื่น ไม่สามารถบังคับได้ผลเหมือนเจ้าหนี้ มีประเด็นในมาตรา 2 แห่งพ.ร.บ.
ล้มละลาย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เหมาะสมแล้ว ถือว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการถูกพิทักษ์ทรัพย์ของผู้จะเข้าเป็นคู่สัญญาก่อน
เสมอ
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ควร โดยให้ อยู่ในการกากับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เช่น การดาเนินคดีในชั้นศาลการยึด
ทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์
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7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ไม่ควร คงให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ต้องขวนขวายตรวจสอบอยู่เสมอ มิฉะนั้นเจ้าหนี้บางส่วนอาจปิดหู
ปิดตา ส่งผลให้คดีไม่แล้วเสร็จในเวลาอันควร
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควร เพื่อความรวดเร็วในการจัดการทรัพย์สิน
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย มิฉะนั้นเจ้าหนี้อาจล่าช้า ทาให้คดียืดเยื้อ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่ควร มิฉะนั้นการจัดการทรัพย์สินจะไม่เป็นธรรมกับเจ้าหนี้อื่น
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
เห็นด้วย ภาพพจน์ของลูกหนี้ดูดีขึ้น
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
การเงินระยะการยื่นฟื้นฟูกิจการครั้ งต่อไปห่างจากครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี (แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อย
กว่า 3 ปี)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
คาสั่ งเห็ น ชอบด้วยแผนไม่มีผ ลเปลี่ยนแปลงความรับผิ ดชอบของผู้ ค้าประกัน ย่อมไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้ค้าประกัน
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขใหม่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมี ปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ปัญหาการจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนของเจ้าหนี้ภาษีอากรจะต้องคานวณผลที่ได้จากการชาระหนี้
ตามแผนของลูกหนี้ว่า หากเปรียบเทียบกับคดีล้มละลายแล้ว จะต้องได้เงินจานวนมากกว่า และถูกต้องตาม
กฎหมายด้วย
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ควรปรับลดในส่วนของดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ เพื่อให้กิจการของลูกหนี้ดาเนินต่อไปได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
เหมาะสม แต่ผู้ทาแผนอาจมีความรู้ ความชานาญ ไม่ตรงกับกิจการของลูกหนี้
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ผู้ทาแผนมีมาตรฐานมากขึ้นอีก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่ าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็นด้วย เพราะกระบวนการฟื้นฟูกิจการน่าจะซับซ้อนน้อยกว่า
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย เพื่อให้การบริหารและมีคาสั่งของศาลเป็นไปโดยรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด

Final Report 213
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
ไม่ควร เพราะกรรมการทุกคนน่าจะพยายามกอบกู้กิจการของบริษัท โดยคาดคิดว่าจะสามารถพ้น
ภาวะการขาดทุนได้
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ควรยอมรับ ผลของคาพิ พากษา คาสั่งพิ ทักษ์ทรัพ ย์ของศาลในต่างประเทศ เมื่อประเทศไทยอยู่ใน
ระดับชาติที่พัฒนาแล้ว
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นายพิสุทธ์ ศรีขจร
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ประเด็นที่ควรแก้ไข
กฎหมายล้มละลาย
- ควรเพิ่มช่องทางจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น การให้ลูกหนี้ร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้
- มีกระบวนการให้ เอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ถูกสั่งพิทักษ์ ทรัพย์
เพื่อให้คดีเสร็จไปโดยเร็ว
- ปรับปรุงกระบวนการขอรับชาระหนี้เกี่ยวกับเจ้าหนี้ต่างประเทศและการยอมรับคาพิพากษาศาลใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับคดีล้มละลายให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของโลก
- นากระบวนการทางอาญาเกี่ยวกับคดีล้มละลายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง เพิ่มอัตราโทษให้เหมาะสม
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการ
- มีกระบวนการพิ เศษให้ ธุรกิจ SME สามารถฟื้นฟู กิจการโดยไม่ต้องเต็มรูปแบบเหมือนคดีฟื้ นฟู
กิจการทั่วไป
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรอนุญาต เนื่องจากกฎหมายล้มละลายที่ใช้ในปัจจุบันเป็นกระบวนการบังคับให้ลูกหนี้ ล้มละลาย มี
ขั้นต้อนไม่ครอบคลุมปัญหาหนี้สินบางประเภทที่ลูกหนี้ควรได้รับโอกาสเริ่มต้นประกอบอาชีพหรือทาธุรกิจใหม่
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามปัญหาจะช่วยให้ได้รับความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน
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5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
หลักการตามกฎหมายล้มละลายปัจจุบันในจุดนี้เหมาะสมแล้ว
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ควรให้เอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการรวบรวมและจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์มีอานาจกากับดูแลให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ควรมีกระบวนการแจ้ งคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์แก่เจ้าหนี้เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม เนื่องจากกระบวนการ
ปัจจุบันมีข้อจากัดในการรับรู้ของเจ้าหนี้
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรใช้หลักการทานองเดียวกัน เพื่อลดขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินทั้งหลักการตรวจสอบโดยศาลใน
คดีฟื้นฟูกิจการมีความเหมาะสมแล้ว
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะจะได้มีกาหนดเวลาที่แน่ชัดในการดาเนินกระบวนการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่มีคาตอบ
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9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
หากนาหลักการร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจมาใช้ก็ควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้เป็น
บุคคลล้มละลายเหลือเพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สิน โดยควรแก้ไขหลักการอ้างคาพิพากษาให้ล้มละลายที่จากัด
สิทธิของลูกหนี้ในจุดอื่นๆ ด้วย
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ควรให้เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีฟื้นฟูกิจการมีสิทธิดีกว่าที่กาหนดในกฎหมายปัจจุบัน
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ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
เจ้าหนี้ภาษีอากรมีลักษณะต่างจากเจ้าหนี้ทั่วไป ควรให้ สิทธิและคุ้มครองผลประโยชน์ให้ดีกว่าที่มีใน
กฎหมายฟื้นฟูกิจการปัจจุบัน เช่น ห้ามลดหนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
มาตรการควบคุมการปฏิบั ติงานของผู้ทาแผน ตามระบบกฎหมายปัจจุบันของไทยอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ แต่ปัญหาในทางปฏิบัติ คือ การใช้บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง ขาดกาลังเจ้าหน้าที่ ขาดการตรวจสอบ
จากผู้มีส่วนได้เสีย
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็ น ด้วยกับ การน าแนวทางตามปั ญ หามาปรับใช้ เพราะน่าจะช่วยให้ การฟื้นฟูกิจการของลู กหนี้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ตั้งความหวังไว้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควรมีช่องทางฟื้นฟูกิจการธุรกิจ SME ต่างหาก เพราะธุรกิจประเภทนี้มีความแตกต่างจากธุรกิจ ทั่วๆ
ไป หลายอย่าง
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย เพราะหลายคดีที่ปฏิบัติดังกล่าวทาให้การฟื้นฟูกิจการประสบความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
กรรมการที่ป ระพฤติตามปั ญหาควรรับผิ ดในหนี้สิ นต่อบุคคลภายนอกด้วย เพราะเป็นการควบคุม
กรรมการอีกทางหนึ่งทาให้กรรมการต้องทาหน้าที่อย่างระมัดระวังมากขึ้น
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
หากใช้ห ลักต่างตอบแทนตอบปัญหา ข้าพเจ้าก็ไม่คัดค้านการยอมรับผลของคาพิพากษาหรือคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศ
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คุณธวัช ดำสะอำด
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
จากประสบการณ์ กระบวนการหนึ่งในคดีล้มละลายที่สาคัญ แต่มีการปฏิบัติกันอย่างงานประจาและ
ไม่ได้ให้ความสาคัญเท่าที่ควร นั่นคือ กระบวนการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ในทางปฏิบัติ กระบวนการนี้ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ จริงๆ แล้ว กฎหมายล้มละลายไม่ ใช่เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้เพียงฝ่ายเดียว
แต่ ยั งเป็ น ไปเพื่ อประโยชน์ ข องฝ่ ายลู กหนี้ ด้ว ย การที่ ลู ก หนี้ จ ะได้ รับ การช่ ว ยเหลื อใดๆ จากกระบวนการ
ล้มละลาย จะต้องตั้งอยู่ บ นพื้น ฐานว่าลูกหนี้นั้นสุ จริต การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย กฎหมายเรียกร้องให้
กรรมการต้ อ งมาตอบข้ อ ซั ก ถามด้ ว ยตั ว เอง แต่ ในทางปฏิ บั ติ ก่ อ นการล้ ม ละลายก็มั ก จะมี ก ารเปลี่ ยนตั ว
กรรมการไปแล้ว ขั้นตอนนี้จึงกลายเป็นเพียงแค่พิธี ทั้งศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้ดาเนินการอย่าง
เต็มที่ คาถามของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็เป็นรูปแบบของ Checklist ไม่มีความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงใน
แต่ละกรณี อยากให้กระบวนการนี้มีการดาเนินการอย่างจริงจัง อีกวิธีการหนึ่งที่มีประโยชน์ คือ กฎหมายควร
เปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหนี้ ผู้ เป็ น โจทก์ห รื อกรรมการเจ้าหนี้เข้ามาให้ ความช่ว ยเหลื อ เพราะเขามีข้อมูล เกี่ยวกั บ
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ หรื อ กฎหมายควรก าหนดให้ มี ก ารหมายเรีย กเข้ ามาได้ จะได้ ช่ ว ยกลั่ น กรองรวมถึ ง
ตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตของลูกหนี้ อันจะยังประโยชน์ให้บรรดาเจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในจานวนที่เหมาะสม
กว่าที่เป็นอยู่
อีกประเด็นหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากปริมาณคดี จานวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมถึง
ระดับของความยุ่งยากในแต่ละคดีแล้ว ควรกาหนดให้มี private practitioner (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มี
สถานะเป็นเอกชน) โดยเฉพาะการมอบหมายภารกิจบางประการที่ไม่ได้กระทบต่อการใช้อานาจรัฐหรือราชการ
เช่น การขายทอดตลาด การจัดทาบัญชี เป็นต้น ส่วนการใช้อานาจอย่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สิ น เห็นว่าควร
ให้เป็นอานาจของเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนเดิม บรรดาเจ้าหนี้น่าจะยินยอมโดยไม่มีปัญหา เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่
สั้นลงและโอกาสในการได้รับชาระหนี้ที่มากขึ้น
นอกจากนั้น ในการแก้ไขกฎหมาย ควรให้มีการขยายนิยามของคาว่า ลูกหนี้ทุจริตให้กว้างขึ้น มีหลาย
กรณีที่ลูกหนี้ซ่อนเร้นทรัพย์สิน กรณีเช่นนี้ ลูกหนี้ไม่ควรได้รับผลดีหรือประโยชน์จากคดีล้มละลาย โดยเฉพาะ
การปลดจากล้มละลาย
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ในด้านหนึ่ งก็จ ะช่ว ยให้ รวดเร็ วขึ้น แต่ก็ต้องคานึงถึงข้อเสี ยด้ว ย โดยเฉพาะกรณี ที่เจ้าหนี้ไม่ได้เข้า
มาร่วมทาความตกลงและต้องเสียสิทธินั้นไป มีข้อกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภ าพในการแจ้งสิทธิให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
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3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ตามกฎหมายปัจจุบันมีกรณีของผู้ชาระบัญชีร้องขอให้นิติบุคคลล้มละลาย การให้ลูกหนี้ขอให้ตนเอง
ล้มละลายโดยสมัครใจเป็นหลักการที่ดี บางครั้งลูกหนี้บริหารธุรกิจตนเองผิดพลาด ในเรื่องการค้าการลงทุน
หรือการเข้าไปเป็นผู้ค้าประกัน จึงควรที่ให้โอกาสกับลูกหนี้ในการกลับมาเป็นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ ร วมถึ งเจ้ า หนี้ ที่ มีบุ ริม สิ ท ธิ พิ เศษเหนื อทรั พ ย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้ า หนี้ ผู้ ท รงหลั กประกั น ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เมื่ อ ลู ก หนี้ ถู ก พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ แ ล้ ว เขาก็ ไม่ มี ค วามสามารถในการท านิ ติ ก รรม โดยหลั ก แล้ ว ก็ ค วรมี
มาตรการบางอย่างในการคุ้มครองบุคคลภายนอก
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ว่าควรมีการมอบหมายภารกิจให้เอกชนดาเนินการ ในประเด็นว่าควรมอบไป
ทั้งหมดหรือมอบไปเพียงบางส่วน ถ้าจะมอบไปทั้งหมดก็น่าสนใจ ตามรูปแบบของต่างประเทศ แต่ก็ต้องมีการ
แก้ไขกฎหมายทั้งกระบวนการ อาจต้องพิจารณาทบทวนและแก้ไขกฎหมายทั้ งฉบั บ แต่ทั้ งนี้ ก็ต้องมีการ
ตรวจสอบและการกากับดูแลที่ดี เช่น ในการสืบหาและรวบรวมทรัพย์สินโดยเอกชน ก็ต้องเป็นเอกชนที่เชื่อถือ
ได้ภายใต้การกากับดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐต้องสามารถให้คุณให้โทษกับเอกชนที่ได้รับมอบหมายได้
ในต่างประเทศยังมีเรือนจาเอกชน ในส่ วนของประเทศไทยก็มีการใช้กาไลข้อเท้าเพื่อควบคุมตัวบุคคล
แล้ว เอกชนเป็นผู้ลงทุน มีการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเอกชนดาเนินการทั้งหมด ด้วยวิธีนี้ได้ช่วยแก้ไขปัญหา
สังคมได้มากทีเดียว เช่น ผู้ต้องขังหญิงกาลังตั้งครรภ์ซึ่งไม่ต้องอาศัยอยู่ในเรือนจา เป็นต้น
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7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับ หรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ต้องดูว่าจะมีกระบวนการนาไปสู่การอุทธรณ์ต่อศาลได้อีกหรือไม่ ปัจจุบัน มีคาพิพากษาศาลฎีกาว่า
ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ใช่คาสั่ง ยังไม่เกิดการโต้แย้งสิทธิ จึงไม่สามารถโต้แย้งคาสั่งนั้นได้
หากกฎหมายบั ญ ญั ติ ว่ าค าสั่ งของเจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ถึ งที่ สุ ด สั งคมอาจไม่ ย อมรั บ เพราะไม่ มี ก าร
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการออกแบบระบบการตรวจสอบ ในแง่หนึ่ง การมีคาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ก็ช่วยให้กระบวนการรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในส่วนของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาลต่อคาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อาจ
เทียบเคียงรูป แบบมาจากการตรวจสอบโดยศาลต่อคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ กฎหมายกาหนดให้ ศาล
ตรวจสอบได้ในบางกรณี เท่ านั้ น ไม่ ใช่ต รวจสอบได้ในทุกกรณี หากมี การแก้ไขกฎหมายก็ควรพิ จารณาใน
ประเด็นนี้ประกอบไว้ด้วย
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ในด้านหนึ่งก็เห็นด้วย เพราะเห็นปัญหาในเรื่องนี้บ่อย ลูกหนี้ปิดบังข้อมูลเกี่ยวกั บเจ้าหนี้ การประกาศ
โฆษณาก็ไม่ได้ผลในความเป็นจริง ไม่มีใครรับทราบ โดยเฉพาะเจ้าหนี้ต่างประเทศเขาอาจยื่นคาขอรับชาระหนี้
เข้ามาเกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยตามหลักความเป็นธรรม
ว่าลูกหนี้ปกปิดข้อมูลจนทาให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์ ก็เลยอนุญาตให้ขยายเวลาในการขอรับชาระหนี้ได้ ส่วนอีก
ด้านหนึ่งที่ต้องคานึงประกอบด้วย คือ การมีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการที่ได้ดาเนินไปแล้วก่อนนั้น จะ
มีผลต่อจานวนหนี้และจานวนเจ้าหนี้อย่างไร ควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน นอกจากนั้น ควรกาหนด
หลั กเกณฑ์ว่า ด้วยเหตุอันสมควรไว้ด้วย เพื่อให้ มีความแน่นอนในการพิจารณาของศาล มิเช่นนั้น เจ้าหนี้ที่
ละเลยเพิกเฉยก็อาจเข้ามาใช้ประโยชน์จากช่องทางนี้จนก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในระบบ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
เห็ น ว่าถ้าเป็ น นิติกรรมซึ่งกระทาไปในทางการค้าปกติของลู กหนี้ ก็ไม่ควรถูกเพิกถอน มีคาอธิบ าย
กฎหมายล้ มละลายบางเล่ มกล่ าวว่าจะต้องเพิ กถอนทุ กกรณี โดยไม่ มีเหตุ ผ ล ซึ่งไม่น่ าจะถูกต้ อง ในเรื่องนี้
จาเป็นต้องพิจารณาเจตนาทุจริตของลูกหนี้ประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
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9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
จริงๆ การล้มละลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน หลายกรณีก็ไม่ได้เกิดมาจากเจตนาที่ชั่วร้ายหรือทุจริต
ของลูกหนี้ เห็นว่าควรไปแก้ไขในกฎหมายว่าด้วยการดารงตาแหน่งตามแต่ละฉบับ เช่น บางอาชีพอาจต้องขาด
คุณสมบัติหากเห็นว่าเป็นประเด็นสาคัญ หรือหากเป็นข้าราชการก็ไม่ควรต้องพ้นจากตาแหน่งเพียงเพราะเหตุ
ว่าล้มละลาย หรืออีกวิธีหนึ่ง อาจกาหนดหลักเกณฑ์ว่าการเข้าสู่ตาแหน่งจะต้องไม่เป็น บุคคลล้มละลาย แต่หาก
บุคคลใดดารงตาแหน่งนั้นๆ อยู่แล้ว การล้มละลายไม่ควรเป็นเหตุให้เขาต้องพ้นไปจากตาแหน่ง ความเข้มข้น
ของเรื่องไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงควรพิจารณากฎหมายแต่ละฉบับเป็นสาคัญ
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกั บหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
อยากให้พิจารณาในอีกมุมหนึ่ง แม้ว่าบริษัทลูกหนี้จะอยู่ในสภาพมีห นี้สินล้นพ้นตัว บางครั้งก็ยังไม่
จาเป็ นต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังพร้อมที่จะอัดฉีดเงินเพื่อพยุงบริษัทไว้โดยไม่
เลือกใช้วิธีการเพิ่มทุน เป็น ต้น แม้บริษัทจะขาดทุนสะสม แต่ก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินอยู่เป็นระยะ
แม้ว่าเจ้าหนี้จะฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย ข้อเท็จจริงดังที่ว่ามา ก็ อาจแสดงให้ศาลเห็นได้ว่าลูกหนี้ไม่ควรเข้าสู่
กระบวนการล้มละลาย
การเข้าสู่ กระบวนการที่ง่ายเกินไปโดยเฉพาะในการฟื้ นฟูกิจการของลู กหนี้ ลูกหนี้อาจใช้
ประโยชน์จาก automatic stay เพื่อกีดกันเจ้าหนี้ให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม หากจะมีการแก้ไขหลักเกณฑ์จากหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นขาดสภาพคล่องก็สามารถกระทา
ได้ เพราะมีศาลกลั่นกรองอยู่แล้วอีกชั้นหนึ่ง ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาอะไร
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ควรกาหนดให้ผู้ค้าประกันสามารถสวมสิทธิเข้ามาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ ใช้การรับ
ช่วงสิทธิตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในบางกรณี ผู้ค้าประกันก็มีความใกล้ชิดกับลูกหนี้อย่างมาก เช่น
เป็นธุรกิจครอบครัว ระบบกฎหมายควรสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมที่สุด
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิ ทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
มีความเห็นว่าควรมองเขาเป็นเจ้าหนี้ด้อยสิทธิด้วยซ้า เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้ไม่มี
ประกัน ในทางปฏิบั ติ กรมสรรพากรส่ งเจ้ าหน้าที่ มาลงมติคัดค้านตลอด ทั้ งที่ ไม่ได้ก่อให้ เกิดประโยชน์กับ
กรมสรรพากรเลย สิทธิหน้าที่ใดๆ ควรให้เป็นไปในระนาบเดียวกันกับเจ้าหนี้ทั่วไปน่าจะดีที่สุด
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการตรวจสอบอย่างไร (ผู้สัมภาษณ์ชี้แจงเรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ทาแผน) ในกรณี
ของการตั้งผู้ทาแผนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ กระบวนการตามกฎกระทรวงก็น่าจะพอใช้ได้ ทราบข่าวมาว่าเร็วๆ นี้ศาล
ฎีกาได้มีคาพิพากษาในคดีการฆ่าผู้ทาแผนโรงงานน้าตาล
ประเด็ น ที่ กั งวล คือ ค่าตอบแทนของผู้ ท าแผน อยากให้ มีการจากั ดเพดานหรือกาหนดจานวนไว้
แน่นอน อาจเทียบเคียงกับกรณีการตั้งกองทุนของสถาบันการเงิน มีการจากัดค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุ น
อย่างชัดเจน ว่าต้องมีการจ่ายเงินกันในจานวนเท่าใด ไม่เช่นนั้น ก็จะมีปัญหาเหมือนกรณีของทีพีไอ ลองไป
ศึกษากฎเกณฑ์ของ กลต. ในเรื่องนี้ดู เข้าใจว่ามีข้อยกเว้นไว้ด้วย กรณีที่มีความจาเป็นและสมควรจะต้องใช้
จ่ายเงินเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็นด้วยในหลักการ แต่ต้องตรวจสอบนิยามของคาว่า SME ให้ดี
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15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ต้องมั่นใจว่าเจ้าหนี้ทุกรายได้รับการแจ้งสิทธิเพื่อเข้ามาตกลง เห็นว่าเป็นเรื่ องในการจัดการทรัพย์สิน
คู่สัญญาสามารถตกลงกันได้ แต่ก็ควรมีช่องทางให้ศาลเข้ามาตรวจสอบข้อตกลงหรือแผนดังกล่าวด้วย อาจ
เทียบเคียงกับรูปแบบการตรวจสอบของศาลในกรณีของอนุญาโตตุลาการ เช่น แผนนั้นจะต้องไม่ขัดกับความ
สงบเรียบร้อย เป็นต้น
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ตามมาตรา 1168 มาตรา 1169 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มีการบัญ ญั ติอยู่แล้ว เห็ นว่า
กฎหมายที่มีอยู่นี้น่าจะเพียงพอแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง การที่มีกฎหมายระบุความรับผิดมากเกินไป กรรมการก็อาจ
ต้องทางานด้วยความหวาดระแวง จะพิจารณาเพียงแค่ความล้มเหลวของกิจการไม่ได้ ควรให้ความสาคัญกับ
เจตนาทุจริตของกรรมการเป็นหลัก
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
ค าสั่งและตามความร่ วมมื อกัน ในระหว่า งศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ปัจจุบัน ถ้าลูกหนี้ไม่แถลงข้อมูลก็จะไม่มีใครทราบว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ใดบ้าง หลักการในเรื่องนี้ดี แต่ก็
เชื่อได้ยากว่าเครือข่ายของเราจะมีความสามารถไปถึงจุดนั้น มีประสิทธิภาพน้อย ในขณะที่ยังไม่มีความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ ก็อาจต้องอาศัยการดาเนินการของเอกชนเข้ามาช่วย
ในคดีล้มละลายอาจนาเครือข่ายในการติดตามทรัพย์สินระหว่างประเทศของ ICC Fraud Net มาใช้
วัตถุประสงค์หลัก คือ ติดตามทรัพย์ในต่างประเทศของผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือนักธุรกิจรายใหญ่
การใช้เครื่องมือทางอาญาก็ล่าช้าและไม่ได้ผล วิธีการในทางแพ่งโดยเอกชนจึงต้องถูกนาเข้ามาเสริม ในการใช้
บริ ห าร Fraud Net จะมี ก ารหั ก ค่ าใช้ จ่ าย ในส่ ว นของคดี ล้ ม ละลาย หากเจ้ าหนี้ เขายิ น ยอมก็ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ได้ หน่วยงานในประเทศไทยที่ใช้ Fraud Net อยู่ตอนนี้ก็คือ ปปช. เกี่ยวกับกรณีของ
ซีทีเอกซ์
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นายไกรสร บารมีอวยชัย
ข้อ 1 ท่านเห็นว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
การแก้ไขกฎหมายล้ มละลายและการฟื้ นฟูกิจการของลู กหนี้ มีร่างกฎหมายของส านักงานกิจการ
ยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม อยู่แล้ว คณะวิจัยสามารถหยิบร่างกฎหมายดังกล่าวของ สกธ. มาพิจารณา
ปรับปรุงและเสนอผลักดันเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ในการพิจารณาร่างกฎหมายของ สกธ. มีการ
นา chapter 7 ของอเมริกามาเป็นต้นแบบ ในส่วนของการจัดการกิจการและทรัพย์สิน ร่างกฎหมายของ สกธ.
มีการปรับปรุงไม่ให้ลูกหนี้ต้องขาดคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งเมื่อถูกพิพากษาให้ล้มละลาย เปลี่ยนคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เป็นคาสั่งให้จัดการกิจการและทรัพย์สิน คล้ายๆ กับคาสั่งให้ชาระบัญชี กระบวนการจัดการกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้จะไม่กระทบสิทธิส่ วนบุคคลของลูกหนี้จนเกินสมควร เป็นคนละประเด็นกัน เจ้าหนี้
ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายไม่ ได้ต้องการให้เขาต้องออกจากงาน ต้องการเพียงได้รับชาระหนี้เท่านั้น การที่
ลูกหนี้ต้องออกจากงานเพราะขาดคุณสมบัติส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อน จริงๆ กฎหมายล้มละลายยังให้
สิทธิลูกหนี้ในการประกอบอาชีพ มีทรัพย์สินบางประเภทที่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องถูกรวบรวมเข้า สู่กองทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ กฎหมายมีข้อยกเว้นให้ลูกหนี้สามารถจัดการ
กิจการและทรัพย์สินได้ในระหว่างที่มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ ควรมีอานาจในการนิติกรรมบางประเภทอยู่ ไม่
ควรตีความอย่างเคร่งครัดจนเกินไป
ในร่ างกฎหมายของ สกธ. มี ก ารปรับ ปรุ งให้ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ มี อ านาจท าค าสั่ ง
คาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ได้ด้วย คณะกรรมการที่ร่วมกันทางานยกร่างกฎหมายของ สกธ. ได้สารวจสภาพ
ปัญหามาอย่างรอบด้านแล้ว สมควรที่จะนามาพิจารณาปรับปรุงต่อไป อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายดังกล่าวก็ยัง
มีเนื้อหาบางส่วนที่อาจไม่เหมาะสม ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนัก
ในร่างกฎหมายของ สกธ. ยั งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการมอบหมายให้ ภ าคเอกชนเข้ามาดาเนินการแทน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายด้วย เข้าใจว่าสามารถมอบหมายให้กระทาได้ทั้งหมด เพราะในทาง
ปฏิบัติ การดาเนินการในคดีล้มละลายไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสถานะเป็นราชการ
ปฏิบัติงานในเชิงรุกมากก็ถูกร้องเรียน ขอให้มีการโยกย้าย ฟ้องคดีอาญา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์ไม่สามารถ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สมควรที่จะเทียบเคียงรูปแบบมาจากคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์เพียงแค่กากับดูแลการดาเนินการของเอกชนให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตรงไปตรงมา ขนาดคดี
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่กว่า มีความสาคัญมากกว่า เพราะกิจการของลูกหนี้ยังดาเนินอยู่ ยัง
มีการยอมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนใหญ่
ในการพิ จ ารณาร่างกฎหมายของ สกธ. อยากให้ ค ณะวิจัยทบทวนเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องมติพิ เศษ
หลักเกณฑ์นี้เอื้อให้เกิดการ block vote (ลงคะแนนเสียงเหมือนกันตามที่ได้ตกลงกั นไว้) โดยกลุ่มเจ้าหนี้ข้าง
น้อย เมื่อมีมติอย่างไรแล้ว เจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากไม่สามารถโต้แย้งไปที่ศาลได้ ไม่เหมือนเจ้าหนี้ฝ่ายข้างน้อยซึ่ง
กฎหมายมีการคุ้มครองสิทธิไว้มากกว่า เห็นควรปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ เพราะไม่ว่าอย่างไร ศาลก็
จะเข้ามาดูแลเรื่องความเป็นธรรมอยู่แล้วในชั้นที่สุด โดยเฉพาะในขั้นตอนของการประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย
ในเรื่องการของฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ทาแผนและ
ผู้บริหารแผน ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง ต้องมีการวางประกันเป็นจานวนมาก ทั้งหลักประกันทั่ วไปและหลักประกัน
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เฉพาะคดี ผู้ทาแผนหรือผู้บริหารเมื่อเข้ามาดาเนินการแล้วก็เรียกร้องค่าใช้จ่ายจากกิจการของลูกหนี้จนคุ้มทุน
กลายเป็ น การซ้าเติมลูกหนี้อีกทางหนึ่ ง คนที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ก็ไม่แน่นอนว่าจะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่
ระบบการขึ้นทะเบียนกลายเป็นอุปสรรคซึ่ งบุคคลที่เหมาะสมไม่สามารถเข้ามาเป็นผู้ทาแผนหรือผู้บริหารแผน
ได้ คู่ความอาจยินยอมที่จะใช้คนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เนื่องจากมีความเหมาะสมกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
มากกว่า อีกประการหนึ่ง จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ยังมีการอาศัยชื่อบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้และมีการ
จ่ายค่าตอบแทนกันด้วย ถือเป็นจุดอ่อนของระบบนี้ แม้ว่าเจตนารมณ์ดั้งเดิมของกฎกระทรวง คือ ต้องการคัด
กรองบุคคลที่มีเหมาะสม แต่ความจริงแล้ว เพียงแค่คู่ความยินยอมและศาลมีคาสั่งรับรองก็น่าจะเพียงพอ เห็น
ว่าระบบจดทะเบียนไม่มีความจาเป็น ไม่มีประโยชน์ การพิ จารณาของคณะกรรมการเองก็ไม่สามารถไต่สวนไป
ถึงความประพฤติและประสบการณ์ อย่ างแท้ จริงของผู้ ขอจดทะเบี ยนได้ เพราะมีกรอบเวลาจากั ดอยู่ตาม
หลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง ต่างกับกรณีของสภาทนายความหรือการขึ้นทะเบียนขององค์กรวิชาชีพอื่นที่เมื่อมี
การขึ้นทะเบียนแล้ว เขาก็สามารถไปประกอบวิชาชีพได้เลย ไม่จาเป็นต้องได้รับการแต่งตั้งโดยศาลอีกเหมือน
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เห็นว่าขั้นตอนนี้ไม่มีความจาเป็น
ในเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีประเด็นซึ่งกฎหมายยังไม่ได้บัญญัติไว้ คือ มาตรการในการควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนและผู้บริหารแผน ควรมีกรณีใดบ้างที่สามารถถอดถอนผู้ทาแผนหรือผู้บริหาร
ออกจากการทาหน้าที่ได้
อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการให้มีการปรับปรุง คือ หากกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่สาเร็จ ควร
ให้มีการเปลี่ยนไปสู่คดีล้มละลายได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ไม่จาเป็นต้องไปเริ่มต้นใหม่ในคดี
ล้มละลายอีกรอบ การกาหนดหลักเกณฑ์ไว้เช่นนี้ คู่ความจะได้ให้ความร่วมมือกันยิ่งขึ้นในการประคับประคอง
กิจการของลูกหนี้ให้ฟื้นฟูได้สาเร็จ เพราะในช่วงเวลานี้กิจการของลูกหนี้ยังคงมีอนาคต ไม่เช่นนั้นก็จะต้องเข้าสู่
กระบวนการในคดี ล้ มละลายซึ่ งจะเป็ น ผลเสี ยแก่คู่ความทุกฝ่ าย ทาให้ ได้รับ ช าระหนี้น้อยลง นอกจากนั้ น
ยังเป็นการป้องกันการดาเนินการที่ไม่สุจริตของลูกหนี้ได้อีกทางหนึ่ง เพราะการที่ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ออกจาก
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ อาจถือเป็นชัยชนะของลูกหนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่ลูกหนี้จะเข้ าสู่คดีล้มละลาย ก็อาจมี
การยั กย้ ายถ่ายเททรั พย์ สิ น ออกไป ลู กหนี้ บ างรายใช้ป ระโยชน์ จากผลทางกฎหมายของ automatic stay
(สภาวะหยุ ด พั ก ช าระหนี้ ) ท าให้ เจ้ าหนี้ ฟ้ อ งและบั งคั บ คดี เอากั บ ทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ไม่ ได้ ในระหว่างนั้ น
ในบางกรณี ลูกหนี้ก็ยื่นขอฟื้นฟูกิจการซ้าเข้ามาอีกหลายครั้ง เพื่อกีดกันการใช้สิทธิทางกฎหมายของบรรดา
เจ้าหนี้
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ควรมีช่องทางพิเศษสาหรับลูกหนี้ประเภท SME (วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม) ตลอดกระบวนการ การแก้ไขกฎหมายเพียงแค่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ซึ่งประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ ก เข้าสู่ ก ารฟื้ น ฟู กิจ การได้โดยไม่ มีก ระบวนการอื่ น มารองรับ หลั งจากนั้ น เห็ น ว่าอาจไม่
เหมาะสม การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการไม่ควรง่ายเกินไป การจะอนุญาตให้บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบ
ธุรกิจเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการได้ตามกฎหมายของอเมริกาก็น่าจะยังไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศเราใน
ปั จจุ บั น การปฏิบั ติงานของเจ้าพนั กงานพิ ทักษ์ ทรัพย์ก็ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ เห็ นว่ากระบวนการใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับลูกหนี้ทุกประเภทได้ อย่างในอเมริกาเอง แม้ว่าบุคคลธรรมดาจะเข้าสู่การฟื้นฟู
กิจการได้ แต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ เท่านั้น การดาเนินการในคดีฟื้นฟูกิจการก็มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ในส่วนของกฎหมายไทย เห็นว่ากรณีของลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถใช้ประโยชน์จากการ
ประนอมหนี้ ในกระบวนการของคดี ล้ ม ละลายได้ อ ยู่ แล้ ว ร่างกฎหมายของ สกธ. ก็ค านึ งถึ งประเด็ น นี้ อ ยู่
เหมือนกัน สาหรับ SME ควรมีกระบวนการพิเศษต่างหากตามที่ได้กล่าวไป
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วยกับการยื่นขอให้ล้มละลายโดยสมัครใจ เหตุผลเพราะลูกหนี้ย่อมรู้สภาวะทางการเงินของตัวเอง
ดีที่สุด
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ ร วมถึ งเจ้ า หนี้ ที่ มีบุ ริม สิ ท ธิ พิ เศษเหนื อทรั พ ย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้ า หนี้ ผู้ ท รงหลั กประกั นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็ น ด้ว ยกับ การขยายนิ ย าม คาว่า เจ้าหนี้ มีประกัน ให้ กว้างยิ่งขึ้น และควรให้ ห มายความรวมถึ ง
หลักประกันทางธุรกิจด้วย เห็นว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวม ถ้าเจ้าหนี้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน เจ้า หนี้
ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ในเรื่องดอกเบี้ย ต้นทุนในการประกอบการก็จะถูกลง สินค้าที่ผลิตมาก็จะมีราคาถูก
สุดท้ายประชาชนก็จะได้ประโยชน์ เพราะเจ้าหนี้มีประกันไม่มีความเสี่ยงในการบังคับชาระหนี้ เมื่อมองทั้ง
กระบวนการแล้วย่อมก่อให้เกิดผลดีกับทุกฝ่าย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
การที่ลูกหนี้ซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์ทานิติกรรมกับบุคคลภายนอก ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับแนวคาพิพากษา
ศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ บทบัญญัติในกฎหมายไม่ได้ระบุว่าเป็นโมฆะ ควรที่จะต้องพิจารณาดู
ว่าแต่ละนิติกรรมเป็นไปโดยฉ้อฉลหรือไม่ เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายหรือไม่ บุคคลภายนอกได้ ล่วงรู้ด้วยหรือไม่
ควรต้องให้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี การจะถือว่ามีการโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ทุกคนจาเป็นต้องรู้ว่าลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วนั้น ไม่ใช่สิ่งถูกต้อง ต่างกับเรื่องการประกาศใช้กฎหมาย
กฎหมายมีพื้นฐานเรื่องความเป็นธรรม ประชาชนสามารถใช้สามัญสานึกตัดสินได้ เมื่อกฎหมายถูกประกาศใช้
แล้ว ย่อมต้องถือว่าทุกคนรับทราบแล้ว แต่การโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีใครอ่าน ไม่มีใครทราบ อีกประการหนึ่งซึ่งได้กล่าวไปก่อนแล้วว่า ลูกหนี้ยังคงมีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนิติกรรมในทางปกติการค้า นิติกรรมเหล่านี้ไม่ควรถือว่าเป็นโมฆะ
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ศาลฎีกาจะอ้างมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นสาคัญ จริงๆ บทบัญญัติในมาตรานี้
กล่าวถึงนิติกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง โดยกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องพิจารณาที่วัตถุประสงค์
ของแต่ล ะนิ ติกรรม เช่น ลู กหนี้ ซื้อรถเพื่ อน าไปใช้ในทางการค้าปกติ วัตถุป ระสงค์ ของสั ญ ญาซื้อขายก็คื อ
ต้องการได้กรรมสิทธิ์ในรถ ไม่เหมือนกับการซื้อยาเสพติดหรือซื้อปืนเถื่อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมาย นิติกรรมไม่ใช่วัตถุประสงค์ ต้องพิจารณาแยกแยะให้ชัดเจน ตามมาตรา ๒๔ ของกฎหมายล้มละลาย
บัญญัติห้ามลูกหนี้ทานิติกรรม เป็นประเด็นเรื่องความสามารถ ไม่ใช่เรื่องการเป็นโมฆะ เปรียบเทียบได้กับกรณี
ของกรรมการบริษัท หากกรรมการถูกถอดถอนอานาจเสียแล้ว กรรมการคนนั้นกระทานิติ กรรมอะไรไปก็ย่อม
ไม่ผูกพันบริษัท แต่จะผูกพันกรรมการคนนั้นเป็นการส่วนตัว ไม่มีประเด็นเรื่องความเป็นโมฆะ เมื่อลูกหนี้ถูก
พิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามามีอานาจจัดการกิจการและทรัพย์สินแทนลูกหนี้ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์กระทานิติกรรมใดย่อมผูกพันถึงกองทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่ในกรณีของลูกหนี้หากกระทานิติกรรม
ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต นิติกรรมนั้นจะไม่ผูกพัน ไม่ใช่เป็นโมฆะ
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เรื่องการมอบหมายให้ เอกชนดาเนิ นการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ตอบไปแล้ วก่อนหน้าว่า
เห็นด้วย ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้กระบวนการของคดีล้มละลายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
เรื่องการแจ้งสิทธิแก่เจ้าหนี้เป็นรายบุคคล เห็นด้วย เพราะระบบการประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น
ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าจะใช้การประกาศแบบอังกฤษ ก็ต้องให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ ที่ไม่ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ภายใน
ระยะเวลาด้วย
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เรื่องอานาจในการทาคาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เห็นด้วย ตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้า
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เจ้าหนี้ที่ไม่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ภายในกาหนด ไม่ควรถูกตัดสิทธิอย่างเด็ดขาด แบบเดียวกั บกฎหมาย
ของอังกฤษ
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8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่ควรให้มีการเพิกถอนกรณีที่นิติกรรมนั้นเป็นไปในทางการค้าปกติของลูกหนี้ เพราะตามที่กล่าวไป
แล้วก่อนหน้า ว่าขนาดศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ในบางกรณี ลูกหนี้ก็ควรทานิติกรรมในทางการค้าการปกติ
ได้ ในช่วงเวลาก่อนการมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ก็ต้องมีสิทธิในลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน ไม่ควรให้มีการเพิก
ถอนได้
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
เรื่องคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งหลังจากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เห็นด้วยว่าลูกหนี้ไม่ควร
ได้รับ ผลกระทบในการประกอบอาชีพจากคาพิพากษาดังกล่ าว แต่อย่างไรก็ตาม คาว่าล้มละลายก็มีความ
ชัดเจนในตัวเอง จริงๆ เรื่องนี้ ปั ญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายล้มละลาย กฎหมายฉบับต่างๆ เกี่ยวกับการกาหนด
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งต่างหากที่ระบุห้ามไว้ จะตามแก้ไขกฎหมายเหล่านั้นก็เป็นเรื่องยาก การแก้ไขใน
กฎหมายล้มละลายน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว แต่ถึงกระนั้น หากความคิดและทัศนคติของผู้คนในสังคมไม่
ปรับเปลี่ยน กฎหมายฉบับต่างๆ เกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งก็อาจจะไปแก้ไขเพิ่มเติมอีก
เช่ น เมื่ อศาลมีค าสั่ งให้ จั ด การกิ จ การและทรัพ ย์สิ น กฎหมายเหล่ านั้ น ก็ อ าจถื อว่าให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งขาด
คุณสมบัติได้ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ความพยายามในเรื่องนี้ก็จะไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไร
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
เรื่องการเข้าสู่กระบวนฟื้นฟูกิจการว่าลูกหนี้จะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ เห็นว่าเพียงแค่ขาดสภาพ
คล่องก็เพียงพอแล้วที่จะให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
เรื่องสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ในประเด็นนี้ต้องทาความเข้าใจควบคู่กันทั้งใน
ส่วนของกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และกฎหมายล้มละลาย มาตรา 101 เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ประเภท
ผู้ค้าประกันใช้สิทธิในอนาคตได้ กฎหมายฟื้นฟูกิจการก็ล้อเรื่องนี้มาบัญญัติไว้ด้วย กฎหมายไม่ได้ประสงค์ให้เกิด
การสวมสิทธิ จริงๆ แล้ว มาตรา 101 เป็นบทยกเว้นของหลักการการยื่นคาขอรับชาระหนี้ เพราะตามมาตรา
94 มูลหนี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนการถูกพิทักษ์ทรัพย์ คือ แม้ว่าสิทธิในการไล่เบี้ยในอนาคตยังไม่เกิด ผู้ค้าประกันก็
สามารถยื่นได้ เว้นแต่กรณีที่เจ้าหนี้ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้ว วัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ก็เป็นไป
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ตามหลักกฎหมายทั่วไป ผู้ค้าประกันย่อมมีหน้าที่ต้องชาระหนี้ ในกาหนดเวลายื่นขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้
หากผู้ค้าประกันต้องการเข้ามาเป็นเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย ผู้ค้าประกันก็ต้องรีบชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หลังจาก
นั้นจึงมายื่นขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย เมื่อเจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้แล้ว เจ้าหนี้ก็จะหมดสิทธิขอรับชาระหนี้
นั้นไป ระบบกฎหมายประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น มีการเปิดโอกาสให้ยื่นขอรับชาระหนี้ในอนาคตได้ อย่างในกรณี
ของการประนอมหนี้สาเร็จ ลูกหนี้เขาก็หลุดพ้น
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
เรื่องเจ้าหนี้ภาษีอากรในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เห็นควรให้สรรพากรดาเนินการเชิงรุก
(active) ให้มากกว่านี้ เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ประเภทอื่น สรรพากรไม่ควรปล่อ ยปละละเลยให้บุคคลมีหนี้ภาษี
อากรค้าง ผู้เสียภาษีเขามีรายได้และทรัพย์สิน ต้องรีบดาเนินการให้เรียบร้อยโดยเร่งด่วน หากจัดเก็บไม่ได้ก็ต้อง
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของสรรพากรเองที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ รั ฐ ไม่ ค วรปล่ อ ยให้ ล่ ว งพ้ น มาจนถึ ง
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือล้มละลาย
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
เรื่องการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนหรือผู้บริหารแผน ประเด็นนี้ได้ตอบไปแล้วก่อนหน้า
บุคคลดังกล่าวควรเป็นใครก็ได้ตามที่คู่ความเห็นชอบและศาลมีคาสั่งรับรอง ไม่จาเป็นต้องมีองค์กรวิชาชีพมา
กากับดูแลก็ได้ เพราะการเอาคนมาใช้ในแต่ละคดี จาเป็นต้องมีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะ หากเอาคนที่ไม่มี
ความเหมาะสมเข้ามาในกระบวนการ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ก็สาเร็จได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ TPI
ลูกหนี้มีปัญหาการเงิน ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมี ปล่อยให้คู่ความเขาจัดการกันเองจะเหมาะสมกว่า
นอกจากนั้ น ก็ มี ศ าลเข้ า มาดู แ ลอี ก ขั้ น ตอนหนึ่ ง ระบบปั จ จุ บั น ของประเทศไทย เมื่ อ มี ก ารจดทะเบี ย น
คณะกรรมการก็เผื่อใจว่าอย่างไรเสียศาลก็จะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง ฝ่ายของศาลเองก็เชื่อใจว่าผู้ทาแผนและ
ผู้ บ ริห ารได้ ผ่ านการกลั่ น กรองของคณะกรรมการมาแล้ ว สุ ดท้ ายกลายเป็ นเกี่ยงกัน แล ะได้ ผู้ ท าแผนและ
ผู้บริหารแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพเข้ามาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เรื่อง SME ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เห็นว่าควรมีช่องทางพิเศษ นอกจากกระบวนการ
ปกติตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้า
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15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เรื่อง Pre-package เห็นด้วย เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการดาเนินไปอย่างราบรื่นและตั้งอยู่บนฐานของความ
ยินยอมระหว่างกันของคู่ความ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่ บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
เรื่องความรับ ผิ ดของกรรมการบริษัท ควรต้องกาหนดให้ มีความรั บผิ ด ต้องให้ มีการเปิดเผยฐานะ
ทางการเงินอยู่เสมอ ระบบกฎหมายในประเทศเราค่อนข้างอ่อนในเรื่องนี้ คนที่ออกกฎหมายเองก็มีส่วนได้เสีย
ด้วยการเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆ การแก้ไขปรับปรุงในเรื่องนี้เป็นความคิดที่ดีมาก โดยเฉพาะในส่วนที่จะนา
ต้นแบบมาจากระบบกฎหมายของอังกฤษ
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เรื่องล้ มละลายข้ามชาติ จ าเป็ น ต้องพิ จารณาความพร้อมของประเทศเราด้ วย ดูเพี ยงหลั กการใน
กฎหมายต้นแบบยังไม่เพียงพอ ประเทศเราเสียเปรียบโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าเงิน แค่การเดินทาง
ไปมาระหว่างกันก็ก่อให้เกิด ต้นทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญ ในส่วนของกฎหมายต้นแบบไม่ปฏิเสธว่า
เป็นหลักการที่ดี แต่จะนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ก็ต่อเมื่อทุกประเทศมีความสามารถที่
เท่าเทียมกัน มิเช่นนั้น ความเป็นธรรมก็จะไม่เกิด เห็นว่าตอนนี้ประเทศเรายังไม่พร้อม
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นางพิมพ์ประไพ วิบูลย์
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ข อตอบค าถามเฉพาะในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายล้ ม ละลาย และเนื่ อ งจาก
พระราชบั ญญั ติล้มละลายเป็ น กฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานตั้งแต่ พ.ศ. 2483 โดยมีเพียงการแก้ไข
เพิ่มเติมเล็กน้อยมาโดยตลอด ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันตลอดทั้งกระบวนการ คือ
การแบ่งแยกอานาจหน้าที่ระหว่างกรมบังคับคดีกับศาล ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่ากรมบังคับคดีควรมี
หน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมทรัพย์สินเท่านั้น โดยให้กระบวนการอื่นเป็นหน้าที่ของศาล เพื่อให้
กระบวนการดาเนิ น ไปอย่ างต่อเนื่ องในทางเดียวกัน ไม่ต้องเกิดการทางานแบบย้อนไปย้อนมา และการใช้
อานาจศาลยังส่งผลให้ลูกหนี้เกรงกลัวอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าอาจจะกาหนดให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับชาระหนี้ยังเป็นหน้าที่
ของกรมบังคับคดีก็ได้ และการพิจารณาว่ากระบวนการใดจะเป็นอานาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีหรืออานาจ
หน้าที่ของศาล อาจต้องพิจารณาในรายละเอียด แต่ควรคานึงถึงการดาเนินกระบวนการที่ดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องในทางเดียว เป็นสาคัญ
การปลดจากล้มละลาย ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าไม่ควรให้ลูกหนี้ปลดจากการล้มละลายโดยอัตโนมัติ แต่
ควรปลดจากการล้มละลายด้วยคาสั่งศาลเท่านั้น เพื่อให้ลูกหนี้เกิดความกระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือใน
การเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน และเพื่อให้มีการตรวจสอบโดยศาลอีกครั้งหนึ่ง
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มี ผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ค่อนข้างเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล และได้ผลไม่ต่างจากการประนอม
หนี้ในกระบวนการล้มละลาย เพราะมีกลไกที่บังคับเจ้าหนี้รายย่อยได้เช่นกัน
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ ลูกหนี้ได้กลับไปก่อร่างสร้างตัวเร็วยิ่งขึ้น และการที่
ลู กหนี้ ส มั ครใจเข้ามาสู่ กระบวนการล้ ม ละลายเอง ท าให้ โอกาสที่ ลู กหนี้ จะให้ ค วามร่ว มมือ ในการเปิ ด เผย
ทรัพย์สินของตนมีมากยิ่งขึ้น
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4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรมตก
เป็ น โมฆะ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลภายนอกที่ เข้ า ท าสั ญ ญากั บ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต และเสี ย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เห็น ว่าหลักการเดิ มไม่เหมาะสม เพราะในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากที่บุคคลภายนอกจะทราบว่ามี
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์บุคคลที่ทานิติกรรมกับตน จึงควรคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริต
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็นด้วย เนื่องจากปัจจุบันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีภาระงานที่หนัก อีกทั้งยังมีข้อจากัดในด้านกรอบ
อัตรากาลัง และด้านกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมาก จึงเห็นด้วยถ้าจะมีเอกชนเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่เห็นว่างานที่เอกชนจะมาทาแทนนั้นควรจากัดเฉพาะในส่วน
ของการรวบรวมทรัพย์สิน และต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจในการควบคุ มการดาเนินงานของ
เอกชนด้วย
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ปัญหาที่สาคัญต่อการแจ้งคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้เป็นรายบุคคล คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้ วิธีแก้ปัญหา คือ การให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ที่ไม่ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในการยื่นขอรับชาระ
หนี้ต่อศาลได้ในภายหลังโดยการอ้างเหตุที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะจะช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทางาน แต่จะต้องมีมาตรการในการ
ทางานและต้องเลือกบุคลากรที่เหมาะสม กับสร้างกลไกเปิดโอกาสให้โต้แย้งดุลพินิจได้
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ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็ น ด้ วย เนื่ อ งจากจะท าให้ เกิดความแน่น อนชัดเจนในกระบวนการล้ ม ละลาย มิฉะนั้น แล้ ว การ
ดาเนินการต่อจากนั้นอาจเกิดอุปสรรคหรือปัญหาติดขัดตลอดเวลาสืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของตัวบุคคล
ผู้เป็นเจ้าหนี้ เช่น การนับสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมเจ้าหนี้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากจะมีการแก้ไขต้อง
แก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งกระบวนการ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
เห็นด้วย
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่เห็นด้วย เพราะกลไกของกฎหมายล้มละลายที่มีอยู่เดิมดีอยู่แล้ว เนื่องจากลูกหนี้มีทางออกด้วยการ
ขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ หากลูกหนี้ประนอมหนี้ไม่สาเร็จก็ควรจะต้องล้มละลาย
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟู ฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ

Final Report 236
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สิน เพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
เห็ น ด้ วย เพราะหากกรรมการยั งสามารถประนอนหนี้ห รือมีทางออกใด ๆ ให้ ตนหลุ ดพ้นจากการ
ล้มละลายได้ก็ควรรีบทา ไม่ใช่ไปก่อหนี้เพิ่มเติม โดยกรรมการที่ต้องรับผิดควรจากัดเฉพาะกรรมการผู้มีอานาจ
กระทาการแทนเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลัง และจากัดให้รับผิดเฉพาะหนี้ที่ก่อขึ้นเพิ่มเติมเท่านั้น
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็นด้วย
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นางสาววีณา จันทร์อารักษ์
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ผู้ให้สัมภาษณ์ขอตอบคาถามเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นควรให้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษ คือ
1. มาตรา 96(4) ไม่ค่อยถูกใช้ในทางปฏิบัติเนื่องจากมีเงื่อนเวลาและเงื่อนไขที่ซับซ้อน จึงเห็นควรให้มี
การแก้ไขให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อเป็ น ทางเลือกให้แก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายได้รับชาระหนี้เร็วขึ้น โดยถ้า
เจ้าหนี้ตีราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันมาอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐานก็ควรที่จะให้อานาจแก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ยอมรับราคานั้นได้ทันที
แต่เนื่องจากการตีราคาในลักษณะดังกล่าวเป็นไปเพื่อชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกันรายเดียว จึงต้อง
มีการจัดแนวทางการประเมินราคาทรัพย์สินที่ เป็นมาตรฐานและควรต้องมีกระบวนการในการอธิบายให้ลูกหนี้
เข้าใจในมาตรฐานในการประเมินราคาดังกล่าวเพื่อให้ลูกหนี้ยอมรับในการประเมินราคา
2. เมื่อเจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารฟ้องบังคับชาระหนี้แล้วแต่ได้รับชาระหนี้ไม่เต็มจานวนหนี้ จึงปล่อยให้คิด
ดอกเบี้ยจากจานวนหนี้ที่เหลือต่อไป เมื่อหนี้ใกล้ครบระยะเวลาการบังคับคดีก็นามาฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย
ซึ่งไม่ควรจะให้นาหนี้ในลักษณะดังกล่าวมาฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลาย หรือหากนามาฟ้องได้ก็ให้พิจารณาเฉพาะ
ต้นเงินที่แท้จริงโดยไม่ควรนาดอกเบี้ยมารวมคานวณด้วย
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
เห็นด้วยกับการมีกลไกดังกล่าว แต่ไม่ควรให้มีผลผูกพันเจ้าหนี้ ที่ไม่ยินยอมด้วย เพราะถ้าเจ้าหนี้ราย
ใหญ่ยอมรับได้เจ้าหนี้รายย่อยก็ไม่น่าจะมีปัญหา ทั้งนี้ ความสุจริตของลูกหนี้เป็นประเด็นสาคัญในการที่จะทา
ให้กลไกดังกล่าวสาเร็จผลได้ จึงควรจะมีกลไกในการตรวจสอบรัดกุม
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุ ญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความสุจริตของลูกหนี้ ดังนั้น ก่อนที่ลูกหนี้จะเข้าสู่
กระบวนการจึงต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ จึงเห็นสมควรให้มีมาตรการเพื่อจูงใจลูกหนี้ให้ความ
ร่วมมือในการเปิดเผยทรัพย์สินของตน เช่น หากลูกหนี้เปิดเผยทรัพย์สินของตนเพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
มารวบรวมได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ก็ควรให้ลูกหนี้รายนั้นได้ปลดจากการล้มละลายทันที เป็นต้น
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4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
บุริมสิทธิพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเลื่อนลอย ยากที่จะกาหนด
ว่า เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ประเภทใดบ้ า ง เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นเพื่ อ ก าหนดตั ว ทรั พ ย์ สิ น ที่ แ น่ น อน ท าให้
ปฏิบัติงานได้ลาบาก เพราะอาจจะเกิดข้อโต้แย้งกับเจ้าหนี้รายอื่ นที่หนี้ของตนไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะ
เจ้าหนี้มีประกันเหมือนกับเจ้าหนี้รายก่อนหน้า เปิดโอกาสให้มีการฟ้องร้องเพื่อโต้แย้งดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
ในเรื่องดังกล่าวได้มาก ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นหลักประกันควรต้องมีความชัดเจนด้วย
อย่างไรก็ดี ถ้าจะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้บุริมสิทธิก็สามารถใช้ช่องทางตามมาตรา 130 ในเรื่อง
การจัดลาดับการชาระหนี้ได้
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เห็นด้วย เพราะบุคคลภายนอกควรจะได้รับความคุ้มครองทั้งก่อนและหลังพิทักษ์ทรัพย์ แต่ควรจัดให้
มีกลไกตามกฎหมายในการป้องกันลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์นอกจากการฟ้องเป็นคดีอาญา เนื่องจากโทษทาง
อาญาส่วนใหญ่เป็นโทษปรับ ลูกหนี้ที่ล้มละลายอาจไม่มีทรัพย์สินเพียงพอชาระค่าปรับได้
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
- เจ้าหนี้ยังไว้ใจระบบราชการมากกว่าเอกชน จะให้เอกชนเข้ามาทั้งกระบวนการคงเป็นไปไม่ได้ ถึงแม้
จะให้ เข้ามาบางส่วน เช่น ในกระบวนการของการขายทอดตลาด ในทางปฏิบัติเจ้าหนี้ห รือธนาคารก็ยังไม่
ไว้วางใจให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการขายทอดตลาด
- ในเรื่องการตรวจสอบสืบหาทรัพย์สิน โดยปกติบุคคลภายนอกที่เข้ามาช่วยย่ อมต้องการได้เงินรับ
รางวัล แต่กรมบังคับคดีมองว่าการสืบหาทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามมาตรา 155 อยู่แล้ว การให้เอกชน
เข้ามาจัดการจึงต้องคานึงถึงเรื่องแรงจูงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย และหากจะให้เอกชนเข้ามาจะต้อง
เป็นการสืบหาทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้จริง ๆ มิใช่เข้ามาเพื่อเพิ่มภาระงานหรือเพื่อจะได้รับเงินรางวัลเพียง
อย่างเดียว
- ปัญหาอีกประการ คือ ในการทางานของเอกชนควรจะต้องมีการวางหลักประกันหรือไม่ เพื่อความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรับผิดชอบหากเกิดการผิดพลาดขึ้นโดยเฉพาะทรัพย์สินที่ยึดได้นั้นมิใช่
ของลูกหนี้
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7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
กรณีเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายอาจทาไม่ได้ เนื่องจากไม่รู้ตัวเจ้าหนี้รายอื่นได้ครบทั้งหมด แต่กรณี
ลูกหนี้ร้องขออาจจะทาได้ เพราะมีเรื่องความสมัครใจของลูกหนี้ แม้จะมีความเป็นไปได้ที่จะกาหนดให้ลูกหนี้มี
หน้าที่แจ้งรายชื่อเจ้าหนี้ แต่จะมีมาตรการอย่างไรที่จะถือว่าเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทัก ษ์ทรัพย์ มิใช่กล่าวอ้างว่า
ตนไม่ทราบคาสั่งได้ตลอด
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะง่ายต่อการทางาน เพราะปกติแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทาความเห็นในเรื่องนี้เพื่อ
เสนอศาลอยู่แล้ว ซึ่งศาลก็มีภาระงานมากอยู่แล้ว
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย เพราะชาวบ้านทั่วไปมักไม่ได้ติดตามข่าวสารหรือตรวจสอบตลอดเวลา
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีมาตรา 94(2) อยู่แล้ว ไม่ควรมีเรื่องอื่น เพราะเจ้าหนี้ที่กล่าวอ้างจะได้เปรียบ
เจ้าหนี้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
เห็ น ด้ ว ย เพราะสถานะของบุ ค คลเป็ น เรื่อ งความไว้ว างใจให้ บุ ค คลอื่ น ต้ อ งพิ จ ารณากั น เอง และ
กระบวนการควรมุ่งเน้นที่การจัดการทรัพย์สินเป็นหลัก เมื่อลูกหนี้ยังมีโอกาสทางานได้ ก็ได้เงินมาชาระหนี้ได้
เช่นกัน
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว, การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรั บผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเที ยบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
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ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใ น
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะเมื่อบริษัทล้มละลาย กรรมการชุดเดิมก็ไปตั้งบริษัทใหม่ประกอบกิจการอีก และควร
ให้กรรมการที่ก่อหนี้สินเพิ่มรับผิดในหนี้ทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นความรับผิดในทานองเดียวกันกับความรับผิด
ของหุ้นส่วนผู้จัดการ ทั้งนี้ การให้บุคคลผู้ต้องรับผิดนั้นควรกาหนดเฉพาะกรรมการผู้มีอานาจบริหารจัดการ
เท่านั้น สาหรับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีอานาจบริหารจัดการในความเป็นจริงแม้จะมิได้ เป็นกรรมการ หากต้อง
รับผิดด้วยอาจจะทาให้เกิดปัญหาในเรื่องการตรวจสอบอานาจในการบริหารจัดการได้ จึงไม่ควรกาหนดให้
บุคคลกลุ่มนี้ต้องรับผิด
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็นด้วย แต่มีสิ่งที่ต้องคานึงถึง คือ จะให้มีกลไกปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างไร จะให้เอกชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ ควรจะต้องมีการสงวนเงื่อนไขบางประการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคน
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ในชาติ และต้องหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมตรวจสอบเจ้าหนี้ต่างประเทศว่าเป็นเจ้าหนี้ที่แท้จริง โดย
ต้องพิจารณาด้วยว่าหนี้นั้นไม่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ
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นำยเสกสรร สุขแสง
1. ท่ำนเห็น ว่ำกฎหมำยล้มละลำยและฟื้น ฟูกิจกำรในปัจจุบัน เหมำะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าข้อเสียของกฎหมายล้มละลายในปัจจุบัน คือ มีกระบวนการที่ซับซ้อนมาก ไม่
เหมาะสมกับสภาพของการดาเนินธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว จึงทาให้ลูกหนี้ปรับตัวไม่ทันและต้องล้มละลาย
ไปในที่สุด และกระบวนการยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ลูกหนี้แก้ไขตนเองได้มากเท่าที่ควร โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นควร
ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษ คือ
กำรท ำนิติ กรรมในระหว่ำงที่ลูกหนี้อยู่ในกระบวนกำรล้มละลำย ควรเปิดโอกาสให้ ลูกหนี้ บุคคล
ธรรมดาได้ทานิติกรรมบ้าง มิใช่กาหนดว่าเป็นโมฆะไปทุกเรื่อง ถ้าจะป้องกัน ลูกหนี้ที่ไม่สุจริตก็ควรใช้วิธีการ
กาหนดเพดานจานวนเงินขั้นสูง หรือกาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถอนุญาตให้ทานิติกรรมได้เป็น
กรณี ๆ ไป
กำรจัดกำรทรัพย์สิน ควรเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีช่องทางในการจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ได้มากยิ่งขึ้นนอกจากการขายทอดตลาด เพราะกระบวนการขายทอดตลาดเป็นกระบวนการที่ค่อนข้าง
ล่าช้า หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ดาเนินการใด ๆ นอกจากกรอบที่กฎหมายกาหนดไว้ก็เสี่ยงต่อการถูกฟ้องตาม
มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา จึงต้องสร้างหลักประกันให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ใช้ดุลพินิจในการ
ดาเนินการเพื่อการจัดการทรัพย์สินเป็นประการอื่นได้ เช่น อาจให้มีการโอนทรัพย์สินบางอย่างให้แก่เจ้าหนี้บาง
คนได้ เป็นต้น
2. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ หำกจะมีกลไกพิเศษต่ำงหำกจำกกำรล้มละลำยและกำรฟื้นฟูกิจกำร เพื่อ
สร้ำงควำมตกลงระหว่ำงลูกหนี้กับเจ้ำหนี้บำงกลุ่มในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้ำหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพรำะเหตุใด
เห็นด้วย เพราะต้องมองที่การแก้ปัญหาของลูกหนี้เป็นหลัก จึงต้องมี การสละประโยชน์ของเจ้าหนี้
บางส่วน เพื่อให้เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ในการได้รับชาระหนี้ที่รวดเร็วขึ้นและได้รับชาระหนี้ในจานวน
ที่มากกว่าการเข้าสู่กระบวนการล้ มละลายตามปกติ แต่ข้อเสีย คือ ต้องมีเจ้าหนี้ที่ไม่พอใจในกระบวนการ
ดังกล่าวอยู่แล้ว
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3. ปัจจุบันพระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483 ไม่อนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถร้องขอให้
ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้ ท่ำนคิดว่ำควรอนุญำตให้ลูกหนี้สำมำรถยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด
เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่ลูกหนี้จะเปิดเผยทรัพย์สินของตนได้มากกว่ากรณี ที่ถูก
เจ้าหนี้ฟ้อง แต่ปัญหาในทางปฏิบัติแม้ลูกหนี้ส่วนใหญ่จะสุจริต แต่ก็ยังมีลูกหนี้ที่ไม่สุจริตถึงประมาณ 30% จึง
ควรก าหนดวิธี ก ารไต่ ส วนลู ก หนี้ ให้ ล ะเอี ย ดมากขึ้ น และก าหนดหลั ก เกณฑ์ ข องลู ก หนี้ ที่ จ ะร้อ งขอให้ ต น
ล้มละลายได้ให้ละเอียดโดยขยายกรอบของ พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 8
4. หำกจะมีกำรแก้ไขนิยำม “เจ้ำหนี้มีประกัน” ตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ ำ หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้ำหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ เพรำะเหตุใด
เห็นด้วย ในการขยายกรอบของเจ้าหนี้มีประกันให้กว้างมากยิ่งขึ้น แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
หลักประกันบางชนิดสามารถบังคับได้ยาก เช่น สิทธิยึดหน่วงโฉนด ทรัพย์สินทางปัญญา ใบประจาห้างร้าน
เป็นต้น หรือหลักประกันบางประเภทไม่คุ้มค่าที่จะบังคับ การแก้ไขนิยามของเจ้าหนี้มีประกันจึงต้องคานึงถึง
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ด้วย
5. ในกรณีที่บุคคลภำยนอกเข้ำทำนิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทำให้นิติกรรมตก
เป็ น โมฆะ ซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลภำยนอกที่ เข้ ำ ท ำสั ญ ญำกั บ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต และเสี ย
ค่ำตอบแทน ท่ำนเห็นว่ำหลักกำรดังกล่ำวนี้เหมำะสมหรือไม่อย่ำงไร
เห็นด้วย เนื่องจากควรเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่สุจริตได้ทานิติกรรมได้บ้าง แต่ ก็ควรกาหนดให้ลูกหนี้ต้อง
เสนอรายละเอียดของนิติกรรมที่ตนจะไปทาด้วยโดยผ่านการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มิเช่นนั้น
จะมิได้รับความคุ้มครอง
ส่วนบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนก็ควรได้รับความคุ้มครองด้วย โดยอาจมีรายละเอียด
ความคุ้มครองกาหนดประเภทธุรกิจ วงเงิน ผลกระทบ และความรับผิ ดให้ ชัดเจน เพื่อกัน ความรับผิดของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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6. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำควรที่จะกำหนดให้มีเอกชนเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่แทนเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่ำงไร และในส่วนใด
เห็น ด้วย เนื่ องจากมีข้อจากัดด้านความรู้ความสามารถของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การจะว่าจ้างบุคคลภายนอกให้เป็นผู้ดาเนินการก็มีค่าใช้จ่ายสูง จึงสมควรให้
มีบุ ค คลให้ มี เอกชนเข้ามาปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในส่ ว นของการรวบรวมทรัพ ย์ สิ น โดยต้ อ งมี ก ลไกให้ เจ้ าพนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์มีอานาจในการควบคุมการดาเนินงานของเอกชน และต้องคานึงถึ งค่าใช้จ่ายที่ควรจะไม่สูงเกินไป
อีกด้วย ทั้งนี้ ควรให้เอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะในกรณีที่ ลูกหนี้เป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่และมีความ
ซับซ้อนเท่านั้น
7. ท่ำนเห็นว่ำควรจะให้มีกระบวนกำรแจ้งเจ้ำหนี้ทรำบคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรำยบุคคลเพิ่มเติม
จำกลำพังเพียงกำรโฆษณำคำสั่งหรือไม่และหำกไม่มีกำรแจ้งคำสั่งให้เจ้ำหนี้ทรำบแล้ว เจ้ำหนี้ดังกล่ำวควร
มีสิทธิอย่ำงไร
ปัญหาที่สาคัญต่อการแจ้งคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นให้แก่เจ้าหนี้เป็นรายบุคคล คือ ในทางปฏิบัติไม่อาจมี
การแจ้งเจ้าหนี้ได้ครบทั้งหมด เนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้บ้าง และอาจส่งผล
กระทบต่อการคานวณสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ นาไปสู่ปัญหาความเสี่ยงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ในการทางานด้วยว่ามีการเลือกปฏิบัติแจ้งเจ้าหนี้เพียงบางคน จึงควรใช้กลไกให้เจ้าหนี้ที่ไม่ทราบประกาศคาสั่ง
ไปยื่นคาร้องที่ศาลแทน ซึ่งเป็นกลไกที่กาลังแก้ไขในกฎหมายล้มละลาย
ท่ำนเห็นว่ำ อำนำจในกำรพิจำรณำทำคำสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลำย
ควรให้เป็นอำนำจของเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับกำรฟื้นฟูกิจกำรหรือไม่ เพรำะเหตุใด
เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการทาคดีให้รวดเร็วขึ้น ลดภาระและขั้นตอนในชั้นศาล
ท่ ำ นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมำยล้ ม ละลำยตั ด สิ ท ธิ เ จ้ ำ หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค ำขอรั บ ช ำระหนี้ ภ ำยใน
กำหนดเวลำโดยเด็ดขำด เพรำะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย เพราะ อาจจะมีปัญหาความยุ่งยากในการบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของ
เจ้าหนี้มีประกัน
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8. ควรมีข้อยกเว้น ในกำรเพิ กถอนกำรโอนตำมมำตรำ 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดำเนิน กำรตำม
ทำงกำรค้ำตำมปกติหรือไม่
ควร แต่ในทางปฏิบัติสามารถแยกลูกหนี้ที่สุจริตและไม่สุจริตได้ยาก เพราะความสุจริตและไม่สุจริต
ต่างกันเพียงเส้นบาง ๆ ปัจจุบัน จึงแก้ปัญหาด้วยการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ในการพิจารณาว่าจะ
เพิกถอนหรือไม่เพิกถอนนิติกรรมใด
9. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำควรยกเลิกคำพิพำกษำให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลำยในคดีล้มละลำยเหลือ
เพียงคำสั่งจัดกำรทรัพย์สินหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ควรจะให้มีสถานะของความเป็นบุคคลล้มละลาย หาก
จะมีการแก้ไข ก็ควรจะแก้ไขในลักษณะที่ลดระดับความรุนแรง (degree) ของผลของการมีสถานะเป็นบุคคล
ล้มละลาย เช่น ไม่ต้องประกาศคาสั่งของศาลที่ให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น
10. ท่ำนเห็นควรให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้ นฟูกิจกำรของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
กำรยื่น ค ำขอฟื้ น ฟู กิ จ กำรอย่ำ งไรบ้ ำ ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , กำรคั ดค้ ำนของเจ้ำ หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภำพปัญหำในปัจจุบัน
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่ากฎหมายฟื้นฟูกิจการโดยภาพรวมยังใช้ได้อยู่ แต่ก็ยังมีปัญหาบางประการในเรื่อง
การจัดการทรัพย์สินในกรณีที่ลูกหนี้บริหารเองแล้วประวิงการชาระหนี้
11. ท่ำนเห็นว่ำสิทธิของผู้ค้ำประกันในกระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมระบบกฎหมำยไทย (กำรยื่น
ขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจกำร, อำนำจในกำรลงมติในที่ประชุม, ควำมรับผิดในทำงแพ่ง) มีสภำพปัญหำ
ในทำงปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง
มีการแก้ไขแล้วตามมาตรา 101 วรรคสอง ให้ผู้ค้าประกันรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ได้ แต่เป็นการแก้ไข
เฉพาะในส่วนของกฎหมายล้มละลาย และยังมีปัญหาในกรณีที่ผู้ค้าประกันชาระหนี้ไม่เต็มมูลหนี้ของเจ้าหนี้
จะให้รับช่วงสิทธิได้เพียงใด
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ท่ำนเห็นควรให้มีกำรปรับปรุงสิทธิของผู้ค้ำประกันที่เข้ำสู่กระบวนกำรฟื้น ฟูกิจกำรอย่ำงไรบ้ำง
เพื่อให้ผู้ค้ำประกันเข้ำมำมีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจกำร และเกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ขอตอบปัญหาดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
12. ท่ำนเห็นว่ำสิทธิของเจ้ำหนี้ภำษีอำกรตำมระบบกฎหมำยไทยในปัจจุบันมีปัญหำอย่ำงไรบ้ำง
(เช่น กำรจัดกลุ่มเจ้ำหนี้, กำรออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้ำหนี้ภำษีอำกร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้ำหนี้ภำษีอำกรในคดีล้มละลำย)
หนี้ภาษีอากรมักมีจานวนหนี้สูง เนื่องจากมีเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่สูง
ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้นฟูกิจกำรเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้ำหนี้ภำษี
อำกรให้มีควำมเหมำะสมอย่ำงไร (กำรห้ำมยืดระยะเวลำชำระหนี้, กำรห้ำมลดหนี้) เพรำะเหตุใด
ควร โดยการกาหนดเงื่อนไขในการพิจารณาบุริมสิทธิ และลาดับชั้นของบุริมสิทธิสาหรับเจ้าหนี้ภาษี
อากรในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ มิให้ต้องถูกกระทบด้วยแผน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำมำตรกำรในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟูกิจกำรตำม
ระบบกฎหมำยไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ควำมรับผิดในทำงแพ่งและอำญำ, กำรกำกับดูแลโดย
เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์หรือศำลล้มละลำย) มีควำมเหมำะสมแล้วหรือไม่ มีสภำพปัญหำในทำงปฏิบัติ
อย่ำงไรบ้ำง
ควรมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณให้ชัดเจน กาหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาต
โดยอาจกาหนดให้มีสมาคมควบคุมวิชาชีพ หรืออาจใช้องค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น สภาทนายความ
ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรหำกมีกำรนำแนวทำงในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ กำรตำมระบบกฎหมำยต่ ำ งประเทศมำปรั บ ใช้ เช่ น กำรมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือกำรมีองค์กรควบคุมวิชำชีพผู้ทำแผน (Secretary of State)
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เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. ท่ำนเห็น ว่ำวิสำหกิจธุ รกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทำงโดยเฉพำะในกำรเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร (หรือกระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรแบบ
รวบรัด) นอกจำกกำรเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรแบบเต็มรูปตำมระบบกฎหมำยปัจจุบันหรือไม่
เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
อาจมีการบั ญ ญัติขึ้นเป็ น หมวดใหม่ เพื่อเป็นช่องทางลัด (fast track) เพื่อลดขั้นตอนและประหยัด
ค่าใช้จ่าย
15. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ำมีกำรกำหนดให้ลูกหนี้สำมำรถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจกำรและขอควำม
เห็นชอบจำกบรรดำเจ้ำหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้ำก่อนยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจกำร
เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. ท่ำนคิดว่ำกรรมกำรของบริษัทที่บริหำรกิจกำรและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่ำบริษัทอยู่ใน
ภำวะขำดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สิ นของบริษัทต่อบุคคลภำยนอกหรือไม่
ขอบเขตควำมรับผิดควรมีเพียงใด เพรำะเหตุใด
ควรให้รับผิด และควรมีเพิ่มโทษทางอาญาเข้าไปด้วย เพราะถือว่ากรรมการมีบทบาทที่ต้องรับผิดชอบ
การบริ ห ารจั ดการ โดยรั บ ผิ ดเฉพาะส่ ว นที่ ตนเกี่ ยวข้ อง ทั้ งนี้ ให้ เฉพาะผู้ ที่ มีชื่ อเป็ นกรรมการรับ ผิ ด ไม่ ว่า
กรรมการผู้นั้นจะมีอานาจบริหารตามข้อเท็จจริงหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงผู้มีอานาจบริหารจัดการซึ่งไม่มีชื่อเป็น
กรรมการ แม้จะมีอานาจจัดการในความเป็นจริงก็ตาม เพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยาก
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17. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรหำกกฎหมำยล้มละลำยของประเทศไทยจะเปิ ดให้มีกำรยอมรับผล
ของคำพิพำกษำหรือคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศำลในต่ำงประเทศตำมหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตำม
คำสั่งและตำมควำมร่ วมมือกัน ในระหว่ำงศำลของประเทศสมำชิก (ทั้งนี้ เฉพำะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คำพิพำกษำหรือคำสั่งอย่ำงเดียวกันของศำลไทยด้วย)
เห็นด้วย เนื่องจากข้อเท็จจริงมีกรณีที่ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปต่างประเทศหรือมีทรัพย์สินอยู่ที่
ต่างประเทศอยู่ แล้ วแต่เจ้ าพนั กงานก็ไม่อาจท าอะไรได้ กฎหมายในเรื่องนี้เป็นมาตรฐานสากล หากมีการ
ยอมรับก็จะช่วยยกระดับกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยได้ แต่ยังมีประเด็นที่ตอ้ งพิจารณา เช่น ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง และแต่ละประเทศยังต้องมีการหวงกันอานาจอธิปไตย
ของตนอยู่ เป็นต้น
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คุณรสพร สุขสมพร

1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
เห็นว่า โดยรวมส่วนใหญ่มีความเหมาะสมดี
ประเด็นที่เห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติม
1. จานวนทุนทรัพย์ ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การปลดจากล้มละลาย 3 ปี โดยผลของกฎหมาย เห็นว่า เป็นการแก้ไขกฎหมายโดยยังไม่ได้ศึกษา
ให้ครบถ้วนถึงแนวทางปฏิบัติต่อจากนั้นและผลกระทบ ทาให้การปฏิบัติงานในเรื่องของการปลดล้มละลาย เมื่อ
ครบกาหนด 3 ปีนับแต่ศาลมีคาพิพากษาล้มละลาย ยังมีข้อขัดข้องและมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น ควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนนี้ให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย
3. ควรให้ โอกาสลู กหนี้ ส ามารถร้ องขอล้ มละลายเองได้ แต่จะต้องศึกษาข้อมูล และผลกระทบให้
รอบคอบ เพื่อให้โอกาสแก่ลูกหนี้ที่มีเจตนาสุจริตอย่างแท้จริง
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับ เจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่ากระบวนการตามพระราชบัญญัติล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการปัจจุบัน เปิด
โอกาสให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการที่ไม่ต้องล้มละลายได้อยู่แล้ว เพียงแต่คู่ความต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้ถูกต้อง และมีเจตนาที่สุจริตจริงๆ
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ แต่ควรจะต้องมี
การศึกษาอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ช่องทางนี้ในทางที่ไม่สุจริต ควรต้องศึกษาผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งทางบวกและทางลบ และศึกษาเปรียบเทียบกับ กฎหมายของต่างประเทศ โดยต้องพิ จารณาถึ ง
สภาพแวดล้อมของประเทศที่ศึกษากฎหมายนั้นๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทยด้วย
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4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ปัจจุบันนี้มีการร่างกฎหมายพิเศษขึ้น เพื่อให้เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินหลายๆ ฉบับ ซึ่งทาให้
การบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับปัจจุบันมีข้อขัดข้อง จึงเห็นว่าน่าจะมีการแก้ไขในส่วนของเจ้าหนี้
ที่จะมีสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินให้ครอบคลุมและเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น และอยู่ในบทบัญญัติเดียวกัน
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เห็นว่าหลักการเหมาะสมแล้ว เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายล้มละลายเป็นการบังคับในภาพรวม
ให้ เจ้ าหนี้ ของผู้ ล้มละลาย ลู กหนี้ ของผู้ ล้มละลาย หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องต่างๆ เข้ามาใช้สิท ธิต่างๆ ของตน
ในคดีเดียว โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้รวบรวมทรัพย์สิน จึงต้องมองผลกระทบในภาพใหญ่
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เห็ น ว่าควรกาหนดให้ มีเอกชนเข้ามาปฏิบั ติห น้ าที่ แทนเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ ทรัพย์ได้ แต่ต้องศึกษา
เปรียบเทียบให้ดี ยังไม่สามารถระบุว่าอย่างไร หรือในส่วนใดได้
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เ ป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
เห็นว่าควรมีกระบวนการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ แต่ไม่ควรมีผลต่อกระบวนการล้มละลายให้ต้องสะดุด
หรือล่าช้าไป เพราะเหตุจากการแจ้งเจ้าหนี้
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและภาระการนาคดีให้ศาลพิจารณา ซึ่งคู่ความที่ไม่เห็นด้วยกับ
คาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถยื่นคาร้องคัดค้านต่อศาลได้
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
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เห็นว่าควรมีช่องทางสาหรับเจ้าหนี้ที่สุจริต และมีเหตุผลสมควรมีโอกาสยื่นขอรับชาระหนี้ได้ แต่กรณีนี้
ต้องมีข้อกาหนดที่ชัดเจนและไม่เปิดกว้างเกินไป มิฉะนั้นจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายล้มละลายที่
ต้องให้การจัดการเกี่ยวกับกระบวนการล้มละลายเป็นไปในภาพรวมและต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว และควร
ให้เป็นอานาจศาลในการพิจารณา
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
เห็นว่าควรมี แต่จะต้องมีคาจากัดความ คาอธิบายที่เข้าใจได้ชัดเจนและขอบเขตไม่กว้างเกินไป เพื่อมิให้
เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงการชาระหนี้ หรือให้เปรียบเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
เห็นว่ายังไม่ควร เพราะกระบวนการตามพระราชบัญญัติล้มละลายให้โอกาสลูกหนี้ที่จะไม่ถูกพิพากษา
ล้มละลายด้วยการขอประนอมหนี้อยู่แล้ว มีความเห็นว่าแม้ว่ายกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายคงไม่ช่วย
ในเรื่องสถานะของลูกหนี้ เพราะว่าจะมีการแก้ไขกฎหมาย หรือข้อกาหนดอื่นตามมาได้อยู่ดี
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
เห็นว่าควรมีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาและเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของต่างประเทศ ขณะนี้ กรมบั งคั บคดีกาลังศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายล้ มละลาย
ทั้งในส่วนของการล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับ ผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
เห็นว่าตามกฎหมายยังมีช่องว่างสาหรับผู้ค้าประกันที่ชาระหนี้แทนไป ในการที่จะเรียกร้องจากลูกหนี้
ขณะนี้กรมบังคับคดีได้ตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาและพิจารณาแก้ไขกฎหมายล้มละลาย และได้มีการพิจารณา
ในประเด็นผู้ค้าประกันด้วย
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Final Report 253
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
ควรให้ผู้ค้าประกันที่ได้ชาระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว มีสิทธิในการได้รับชาระหนี้ และมีสิทธิออกเสียง
พิจารณาในคดีได้
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
กรณีหนี้ภาษีอากร เป็นหนี้ภาครัฐ การพิจารณาจึงค่อนข้างยุ่งยากกว่าหนี้อื่นๆ แต่การให้สิทธิพิเศษ
อาจทาให้เกิดปัญหาได้
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
เห็นว่าหนี้ภาษีอากร แม้เป็นหนี้ภาครัฐ แต่หากมีข้อกาหนดที่เคร่งครัดเกินไป เช่น ห้ามยืดระยะเวลา
ชาระหนี้ ห้ามลดหนี้ จะมีผลต่อการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งหากฟื้นฟูกิจการไม่สาเร็จต้องล้มละลายก็จะมีผลให้ลูกหนี้
ไม่สามารถชาระหนี้ภาษีได้ หรือได้น้อยลง
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรื อไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง สามารถจะพัฒนาให้มีการควบคุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็นว่าควรมีการศึกษาและนามาปรับใช้ เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็นว่าควรมีช่องทางโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้กรมบังคับคดีได้ตั้งคณะทางานศึกษาแก้ไขกฎหมายอยู่
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15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นว่าในปัจจุบันนี้ ลูกหนี้ได้ดาเนินการในลักษณะนี้อยู่แล้วก่อนที่จะขอฟื้นฟูกิจ การ ส่วนจะกาหนดไว้
ในกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่ายังไม่จาเป็น เพราะจะเป็นการกาหนดที่เคร่งครัดเกินไป ขาดความยืดหยุ่น
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่ว นรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
คิดว่าควรต้องมีการศึกษากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ของประเทศไทย) ศึกษาผลกระทบในหลายๆ
ด้านก่อน รวมทั้งศึกษากฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบด้วย
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
มีความเห็นว่าต้องดูสภาพแวดล้อม ผลกระทบของประเทศเป็นหลัก เพราะขณะนี้กระแสเรื่องนี้
ค่อนข้างแรง ฉะนั้น ประเทศไทยจะอยู่เฉยไม่ได้ ถูกบังคับโดยปริยายที่จะต้องพิจารณาการเปิดให้มีการยอมรับ
ผลของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law ตามประเด็นคาถาม

Final Report 255
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
คุณพุฒิพงษ์ หุ่นโตภาพ
1. ท่ำนเห็น ว่ำกฎหมำยล้มละลำยและฟื้น ฟูกิจกำรในปัจจุบัน เหมำะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมประเด็นใดเป็นพิเศษ
คำตอบ กฎหมายล้มละลายของไทยถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยมาโดยตลอดแต่หลักการอาจจะ
ไม่สอดรับกับระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย หากถามว่าควรแก้ไขประเด็นใดบ้างนั้น ต้องแยกพิจารณาในส่วน
ล้มละลาย และส่วนฟื้นฟูกิจการ
(1) ประเด็นว่ำกฎหมำยล้มละลำยควรมีหรือไม่ หรือหากไม่มี หรือมีแล้ว การพิทักษ์ทรัพย์
ชั่วคราวและการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดควรมีหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้มีแนวคิดว่าควรนาเรื่องการชาระกิจการหรือ
การปรับโครงสร้างหนี้โดยให้ภาครัฐเข้ามาดูแลในส่วนนี้มาใช้ แต่สาระสาคัญจะต้องมีการเจรจาในเรื่องหนี้ และ
ให้เจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้ามาจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกหนี้ เพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาว่าผลที่ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้จะได้รับจากมาตรการดังกล่าวเป็นอย่างไร จะต้องเลือกว่าจะให้ประโยชน์กับทางเจ้าหนี้และลูกหนี้มาก
น้อยเพียงใด
(2) ประเด็นกำรเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำย เนื่องจากตัวเลขต่างๆ ที่ปรากฏในกฎหมาย
ล้มละลายของไทยนั้นเราบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายแม่บท และไม่บัญญัติให้สามารถออกกฎหมายลาดับรองมา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขดังกล่าวได้ เช่น จานวนหนี้ที่ถือว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะใช้ “กฎหมายอนุบัญญัติ” หรือ “กฎหมายลาดับรอง” มาใช้เพื่อให้สอดคล้อง
กับกับความแปรผันของดัชนีผู้บริโภค ซึ่งในทุกๆ 3 ปี กฎหมายอเมริกาจะเปลี่ยนแปลงตัวเลข จะเห็นได้ว่าการ
ใช้กฎหมายอนุบัญญัติเช่นนี้ทาให้เกิดความสะดวกโดยที่ไม่จาเป็นต้องไปแก้กฎหมายให้ยุ่งยาก หากประเทศไทย
จะนามาใช้อาจจะกาหนดให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกกฎกระกรวง หรือประกาศ
กระทรวง กาหนดจานวนหนี้ที่จะสามารถเข้าสู่กระบวนการล้มละลายใหม่ในทุกๆ 3 ปี
นอกเหนื อ จากการก าหนดให้ จ านวนหนี้ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสภาวะเศรษฐกิ จ
ประเด็นว่า จานวนหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นควรจะต้องกาหนดเป็นจานวนเท่าใด ในข้อนี้จะต้อง
มายึดโยงกับนักเศรษฐศาสตร์ว่าควรจะต้องใช้ทุนทรัพย์เท่าใด หากถามภาครัฐซึ่งมองว่าคดีล้มละลายปัจจุบันมี
จานวนมาก ภาครัฐจะมีแนวคิดว่าควรจะปรับเพดานหนี้ให้มากขึ้นเพื่อลดจานวนคดีในศาล หากทาเช่นนี้ก็ไม่ได้
เป็นการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด เช่น กาหนดเพดานหนี้ 10,000,000 บาท คดีก็จะถูกดาเนินกระบวนพิจารณา
ตามปกติ กล่าวคือ พิจารณาในศาลแขวง หรือศาลแพ่ง ก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขระบบเศรษฐกิจเลย ทั้งนี้หากคิด
กลับกันโดยเปลี่ยนจากเพิ่มเพดานหนี้เป็นลดเพดานหนี้ลงจะดีหรือไม่ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเพดานหนี้ตาม
กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาแล้วจะอยู่ที่ 400,000 บาท ถึง 500,000 บาท (15,000 ดอลล่าสหรัฐ ถึง
16,000 ดอลล่าสหรัฐ) เท่านั้น ที่กฎหมายล้มละลายกาหนดจานวนหนี้ต่า เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถเข้า
มาเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ หากถามว่าประเทศไทยสามารถเอามาตรการดังกล่าวมาใช้ดีหรือไม่ ผู้ให้
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สั ม ภาษณ์ ม องว่า อาจจะไม่ เหมาะสมกั บ ประเทศของเราสั ก เท่ าใด เนื่ อ งจากวัฒ นธรรม ประเพณี ก ารค้ า
คุณภาพของคนในประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศไทยต่างกัน ถ้าพิจารณาจากวัฒนธรรมไทยที่นามาตรการ
เช่นนั้นมาใช้จะเกิดปัญหาที่เรียกว่า NPL (Non-Performing Loan) ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินนอกระบบแล้วไม่
สามารถชาระหนี้เยอะขึ้น อาจมีขอปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้แล้ว แต่เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้แล้วธนาคารก็จะไม่
ยอมปล่อยสินเชื่อซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวม สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อยู่ดี ดังนั้น
การกาหนดตัวเลขจานวนหนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ของนักเศรษฐศาสตร์
(3) ประเด็นกำรล้มละลำยของลูกหนี้ที่เป็นข้ำรำชกำร กฎหมายล้มละลายของประเทศไทย
หากลู ก หนี้ ถู ก พิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลายแล้ ว ย่ อ มขาดคุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น ข้ า ราชการ และถู ก ไล่ อ อกในที่ สุ ด
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้หรือบรรดากลุ่มเจ้าหนี้ที่จะฟ้องบีบบังคับให้ข้า ราชการชาระหนี้ ซึ่งหากไม่
ชาระหนี้ตนก็ตกเป็นบุคคลล้มละลายและต้องออกจากราชการในที่สุด ในจุดนี้กฎหมายล้มละลายควรได้รับการ
แก้ไขหรือไม่ จึงต้องย้อนมาสู่คาถามที่ว่า การเป็นข้าราชการเมื่อเป็นหนี้แล้วไม่ต้องชาระหนี้หรือ ? คาตอบคือ
ข้าราชการก็ต้องชาระหนี้ เหมือนกับ บุ คคลทั่วๆไป อีกทั้งประมวลจริยธรรมของของข้าราชการก็กาหนดให้
ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน เพราะฉะนั้น เราควรต้องพิจารณาว่าเราควรจะแก้ปัญหาในจุด
นี้อย่างไร เนื่องจาก ปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้กันได้ง่าย เพียงแค่ขอสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถยนต์ก็
เป็นหนี้แล้ว ข้าราชการจึงสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นหนี้ อีกทั้งยังโดนกระบวนการล้มละลายที่บังคับจนส่งผลถึงเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ผลกระทบที่จะตามมาอีกชั้นหนึ่ง คือ เมื่อบุคคลตกอยู่ใน
สภาวะบังคับเช่นนั้น ก็อาจกระทาการทุจริตได้ ดังนั้น จึงต้องแก้ทั้งกฎหมายล้มละลาย ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน ประมวลจริยธรรม พระราชบัญญัติของกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องกระบวนพิจารณาในส่วนนี้
(4) ประเด็นควำมสำมำรถของบุคคลำกรในกำรวิเครำะห์ว่ำอะไรคือหนี้สินล้นพ้นตัว สิ่งที่
เป็ น ปั ญ หาสื บ ต่ อกัน มายาวนาน คื อ หากบุค คลใดมีห นี้สิ นมากกว่าทรัพ ย์สิ น บุค คลดังกล่ าวย่อมมีห นี้สิ น
ล้นพ้นตัวตามบทสันนิษฐานของกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วควรพิจารณาถึงความสามารถในการชาระหนี้
ว่าประสบปัญหา หรือขาดสภาพคล่องถึงจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายมากกว่าพิจารณาที่ตัวส่วนต่างระหว่าง
หนี้สินและทรัพย์สิน แต่ทั้งนี้วิธีแก้ปัญหาคือการให้ ความรู้แก่บุคคลากรที่ทาหน้าที่ในส่วนนี้ ซึ่งอันที่จริงนั้น
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยได้เปิดช่วงให้พิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ได้ แต่บุคคล
กรไม่ได้ห ยิบ ยกมาใช้ ยกตัวอย่ างเช่น พระราชบัญ ญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กาหนดให้ส ามารถนา
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเข้ามาร่วมพิจารณาคดีได้ แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่นามาใช้ เพราะบุคคลากรของเรา
เห็ นว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาในส่วนนั้น อาจเนื่องมากจากหลายปัจจัย เช่น จานวนบุคคลากร
จานวนเจ้าหนี้ และจานวนลูกหนี้ ทาให้บุคคลากรทางานไม่ทันหรือมีความยากลาบากในการทางาน สุดท้ายก็
เลือกวิธีที่ง่ายที่สุด กล่าวคือ พิจารณาแค่จานวนทรัพย์สินกับจานวนหนี้สินว่าอย่างใดมีมากกว่ากัน ซึ่งหาก
หนี้สินมีมากกว่าทรัพย์สิน ก็ย่อมตกอยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่ามีสถานะหนี้สินล้นพ้นตัว
จากการพิจ ารณาการมีห นี้สิ นล้ นพ้นตัวด้วยการเทียบจานวนหนี้สิ นและจานวนทรัพย์สิ น
ข้างต้น จึงเกิด “ช่องว่าง” ขึ้น กล่าวคือ ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลการจะพิจารณาว่านิติบุคคลใดมีหนี้สินล้นพ้นตัว
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นั้น พิจารณาจาก “งบดุล” ซึ่งบุคคลากรของรัฐไม่มีความชานาญในการตรวจสอบงบดุลเสีย เท่าใดนัก เช่นนี้
ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงอาจตกแต่งบัญชีให้ส ามารถเข้าเงื่อนไขทางกฎหมายว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว และยื่นคาร้อง
ขอให้ตนล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการได้
ในกรณีที่ลูกหนี้ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ต้องทาการปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ใน
ส่วนของภาครัฐคงไม่มีบุคคลากรที่จะเข้าไปตรวจสอบในส่วนนี้ แต่ประเด็นปัญหา คือ กระบวนการพิจารณาคดี
ล้ ม ละลายของเราไม่ มี วิ ธี ก ารตรวจสอบ Match Balance ระหว่ า งบรรดาเจ้ า หนี้ ด้ ว ยกั น สุ ด ท้ า ยแล้ ว
ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบก็ตกอยู่ที่ศาล ศาลเองก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากศาลมีปริมาณาคดีมากพอ
อยู่แล้ว หรือ จะให้สันนิษฐานว่าคู่ความไม่สุจริตก็จะขัดต่อหลักความเป็นกลางของศาล เช่นนั้น “ความสุจริต”
ของลูกหนี้ในการยื่นคาขอล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการได้โดยง่าย โดยการวางแผนทางการเงินและทางบัญชีมา
อย่างดี คือ “ช่องว่าง” ที่จะต้องแก้ไข
นอกจากนี้กฎหมายล้มละลายไทยไม่มีการป้องปรามการประทาความผิดซ้าในกรณีที่ลูกหนี้ยื่น
ขอให้ตนล้มละลายโดยทุจริต เช่น วันนี้ยื่นต่อศาลขอให้ตนล้มละลายศาลไม่อนุญาตตามคาขอ วันรุ่งขึ้นลูกหนี้ก็
สามารถยื่นคาร้องขอเช่นเดิมได้อีก ซึ่งในทางกฎหมายสามารถอาจพิจารณาได้ว่าการที่ลูกหนี้ยื่น คาร้องขอ
ดังกล่าวติดๆกันเป็ นไปได้ว่าลูกหนี้ไม่สุจริต แต่ในทางปฏิบัติแล้วการยื่นคาร้องขอให้ ล้มละลายแล้ วถูกศาล
ยกคาขอ ต่อมาลูกหนี้มายื่นคาร้องขอใหม่ สานวนจะถูกเปลี่ยนไปให้ผู้พิพากษาองค์คณะใหม่พิจารณา โดยที่
ลูกหนี้ใช้ประโยชน์จากกระบวนการทางกฎหมายที่จะแสดงพยานหลักฐานใหม่ บัญชีตัวเลขไม่เหมาะสมก็
ตกแต่งใหม่เพื่อที่จะให้ตนได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ อย่างไรก็ดี กฎหมายล้มละลายไทยได้กาหนดให้
การ Automatic Stay ในส่วนของการฟื้น ฟูกิจการ เริ่มต้นตั้งแต่ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ แต่ไม่ใช่ในกรณี
ล้มละลาย ถ้าเช่นนั้น หากลูกหนี้ต้องการที่จะประวิงเวลาชาระหนี้ก็ยื่นขอฟื้นฟูกิจการหลายๆครั้งเพียงเท่านี้ก็
สามารถที่จะยืดเวลาที่จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้
2. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ หำกมีกลไกพิเศษต่ำงหำกจำกกำรล้มละลำยและกำรฟื้นฟูกิจำกร เพื่อสร้ำง
ควำมตกลงระหว่ำงลูกหนี้กับเจ้ำหนี้บำงกลุ่มในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพันเจ้ำหนี้
อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย
คำตอบ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วย ในทางปฏิบัติแล้วคดีฟื้นฟูกิจการหรือคดีทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์
ของผู้ประกอบธุรกิจคือการ Hair Cut หนี้ ซึ่งกระบวนการง่ายๆ คือ “การสร้างหนี้เท็จ” แม้กฎหมายล้มละลาย
จะจัดให้ลูกหนี้ที่สร้างหนี้เท็จให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายโดยทุจริต แต่ต้อ งตระหนักไว้ว่า บุคคลากรที่ตรวจสอบ
หนี้เท็จนั้นไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะแยกแยะได้ว่าหนี้ใดเป็นหนี้เท็จและหนี้ใดเป็นหนี้ที่แท้จริง ทาให้เกิด
ความเสียหายเจ้าหนี้ที่แท้จริงได้ ยกตัวอย่างเช่น ลูกหนี้ทาสัญญากู้ยื มเงินเทียมกับหนึ่งจานวน 100,000,000
บาท เพียงเท่านี้ หนึ่งก็จะเป็นเจ้าหนี้ที่มีสัดส่วนหนี้มากกว่าเจ้าหนี้คนอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการใช้สิทธิในที่ประชุม
เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ที่แท้จริงย่อมได้รับความเสียหายจากการกระทาของลูกหนี้ หรือลูกหนี้อาจใช้วิธีการปรับงบดุล
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เช่น บริษัทลูกหนี้ ไปกู้ยื มเงิน บริษัทในเครือของตน อาจให้ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้ นดาเนินการ เช่นนี้ จากที่
บริษัทลูกหนี้มีทรัพย์สินก็จะกลายเป็นมีหนี้สิน ซึ่งการปรับแต่งงบดุลในลักษณะนี้ชอบทั้งกฎหมาย และชอบ
ด้วยการบัญชี ซึ่งเราไม่ควรปล่อยให้การกระทาดังกล่าวของลูกหนี้ส่งผลต่อเจ้าหนี้ที่แท้จริง ดังนั้น ต่อให้ลูกหนี้
สร้างหนี้เท็จในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะติดขัดในเรื่องความสามารถของ
บุ คคลากร อีก ทั้ งกฎหมายยั งมี ช่ องโหว่ในเรื่อ งการปรับ แต่งงบดุล ที่ ท าให้ ลู ก หนี้ อ าศั ย ช่อ งว่างที่ ช อบด้ว ย
กฎหมายนี้กระทาการให้เจ้าหนี้เสียหาย
ดังนั้ น ในประเด็น คาถามนี้ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ จึงไม่ เห็ นด้ว ย การตกลงกั บเจ้าหนี้แค่บ างคน เป็ นเพีย ง
บุคคลสิทธิ ผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ร่วมตกลงด้วยเท่านั้น การจะให้ผลของข้อตกลงดังกล่าวผูกพันเจ้าหนี้ คน
อื่นๆที่สุจริตและเสียค่าตอบแทนนั้น จะเป็นการทาให้บุคคลดังกล่าวเสียหาย
3.ปัจ จุบัน พระรำชบัญ ญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483 ไม่อนุญ ำตให้ลูกหนี้สำมำรถร้องขอให้
ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจได้ ท่ำนคิดว่ำควรอนุญำตให้ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัคร
ใจได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด
ค ำตอบ ในประเด็น นี้ จะต้องแบ่ งเป็ น กรณี ล้ ม ละลาย และ ฟื้ น ฟู กิจการ ในส่ วนของฟื้ น ฟู กิจการ
กฎหมายได้กาหนดให้ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นบริษัทซึ่งมีหนี้สิน 10,000,000 บาท ขึน้ ไป สามารถยื่นคาร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ หากเป็นล้มละลายจะต้องเป็นเจ้าหนี้เท่านั้นที่สามารถร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย
ได้ ในประเด็นนี้เมื่อย้อนไปพิจารณาในปี พ.ศ. 2434 มีการแก้ไข พระราชบัญญัติกู้ยืมหนี้สิน ร.ศ. 110 เหตุผล
แห่งการแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการค้าและเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ผลที่เกิดขึ้น คือ สถาบัน
การเงิน ไม่ป ล่ อยกู้ เพราะกลัว ว่าหากฟ้องล้มละลายลูกหนี้แล้ วหนี้ดังกล่ าวจะเป็นหนี้สูญ การแก้กฎหมาย
ดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจฝืดเคือง จนต่อมามีการตราพระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 โดยนาแบบอย่างมาจาก
กฎหมายล้มละลายอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้นอนุญาตให้เจ้าหนี้เท่านั้นที่สามารถร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า การอนุญาตให้เจ้าหนี้เท่านั้นที่สามารถร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้ ยัง
สามารถใช้ในประเทศไทยได้อยู่ เพราะพฤติกรรมของคนไทยยังเปลี่ยนจากสมัยเดิม แต่หากพฤติกรรมของคน
ไทยเปลี่ยนบริบทอาจเปลี่ยนไป เราได้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอยู่แล้ว
4. หำกจะมีกำรแก้ไขนิยำม “เจ้ำหนี้มีประกัน” ตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. 2483 รวมถึง
เจ้ ำ หนี้ บุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศษเหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ทุ ก ประเภท และเจ้ ำ หนี้ ผู้ ท รงหลั ก ประกั น ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
หลักประกันทำงธุรกิจ ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ เพรำะเหตุใด
คำตอบ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าไม่ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิยาม เจ้าหนี้มี
ประกัน เนื่องจาก ตามคาถามนั้น เจ้าหนี้มีประกันหมายถึงเจ้าหนี้มีประกันในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น
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แต่กฎหมายไทยมีเป็นร้อยฉบับ ซึ่งกฎหมายเหล่ านั้นจะกาหนดในทานองว่า “ให้บุคคล...เป็นเจ้าหนี้มีประกัน
ตามกฎหมายฉบับ นี้ ” โดยผู้ย กร่างกฎหมายมักจะตราให้ เจ้าหนี้ตามกฎหมายที่ตนร่างเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
ดังนั้น จึงไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะหลีกหนีการตีความคาว่า “เจ้าหนี้บุริมสิทธิ” และ “เจ้าหนี้สามัญ ” เนื่องจาก
กฎหมายต้องขับเคลื่อนตามสังคมจึงเป็นไปได้ยากที่จะบัญญัติให้ครอบคลุมทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กฎหมายล้มละลาย ถ้าหากจะบัญญัติในส่วนรายละเอียดก็อาจทาได้โดยการตรากฎหมายลูกบท และให้อานาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้บั ญญัติหนี้บุริมสิทธิขึ้นมา โดยอาจ
นากฎหมายกลุ่มคอมมอลลอว์มาใช้เป็นแบบอย่าง กล่าวคือ บัญญัติเรียงลาดับหนี้เป็นข้อๆ โดยละเอียด เช่น
หนี้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หนี้ตามกฎหมายแรงงาน หนี้ค่าปลงศพ เป็นต้น กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์
แนะนาว่าถ้าหากจะแก้ไขปัญหาในเรื่องเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ก็ควรทาโดยออกเป็นกฎหมายลาดับรอง เพื่อง่ายต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากสามารถบัญญัติเพิ่มเติมได้เรื่อยๆ
5. ในกรณี ที่บุคคลภำยนอกเข้ำทำนิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทำให้นิติกรรม
ตกเป็ น โมฆะ ซึ่ ง อำจส่ ง ผลต่ อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลภำยนอกที่ เ ข้ ำ ท ำนิ ติ ก รรมกั บ ลู ก หนี้ ที่ สุ จ ริ ต และเสี ย
ค่ำตอบแทน ท่ำนเห็นว่ำหลักกำรดังกล่ำวนี้เหมำะสมหรือไม่อย่ำงไร
คำตอบ ในเรื่องผลของคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นจุดแยกของอานาจจัดการทรัพย์สิน สิ่งที่ต้องพิจารณา
คือ ลูกหนี้สุจริตหรือไม่
(1) กรณี ลูกหนี้ ไม่สุจริต ยกตัวอย่างเช่น ลูกหนี้เช่นแชร์ลูกโซ่ ฉ้อโกงประชาชน ปกติหาก
ลูกหนี้ล้มละลายและศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ ลูกหนี้ย่อมไม่สามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองได้อีก
หากยกเลิกหลักการดังกล่าวแล้ว ลูกหนี้ก็จะสามารถสร้างแชร์ลูกโซ่ได้ใหม่โดยใช้ระยะเวลาไม่น าน และจะ
ส่งผลต่อสังคมอย่างมหาศาล ซึ่งลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้สมควรต้องได้รับโทษทางอาญา
(2) กรณีลูกหนี้สุจริต เนื่องด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เป็นกฎหมายที่
ตราขึ้ น มาเป็ น เวลานานซึ่ งในครั้ งที่ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายนั้ น อาจเป็ น ไปได้ ว่ ามองลู ก หนี้ ที่ ถู ก ศาลพิ พ ากษาให้
ล้ ม ละลายและได้ ท านิ ติ ก รรมกั บ บุ ค คลภายนอกจะต้ อ งท าไปโดยทุ จ ริ ต เท่ า นั้ น นอกจากนี้ ล องพิ จ าณา
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช 2483 มาตรา 165 ซึ่งกาหนดให้ลูกหนี้ที่ขอสินเชื่อเกินกว่า 100 บาท
โดยไม่แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบลูกหนี้มีความผิด และมีโทษทั้งจาคุกและปรับ ซึ่งสังคมในปัจจุบัน การที่ลูกหนี้ใช้บัตร
เครดิตซื้อสินค้าถือเป็นการขอสินเชื่อตามนัยยะมาตราดังกล่าวแล้ว หากพิจารณาเพียงแต่เจตนาของลูกหนี้
ลูกหนี้อาจไม่ทราบเลยว่าตนได้กระทาความผิด แต่ด้วยการกระทาแล้วต้องด้วยบทสันนิษฐานตามกฎหมาย ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วคนไทยมักไม่ทราบว่าการที่ตนใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการเป็นการขอสินเชื่อทางหนึ่ง ใน
มุมมองของนักกฎหมายย่อมมองว่าการกระทาของลูกหนี้ครบองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน
เมื่ อ ฟ้ อ งไปเช่ น นี้ อ ย่ า งไรเสี ย ลู ก หนี้ ก็ ต้ อ งถู ก พิ พ ากษาให้ มี ค วามผิ ด และต้ อ งรั บ โทษอย่ างแน่ น อน หาก
เปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าและบริการด้วยเงินสดไม่กี่ร้อยบาท เหตุใดจึงสามารถทาได้และไม่มีความผิดทั้งๆ
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ที่สาระสาคัญก็ไม่ได้ต่างกันกับการซื้อสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตแต่อย่างใด เหตุใดการใช้บัตรเครดิตจึงมี
ความผิดและมีโทษทางอาญาไปได้
ดังนั้น ในประเด็นนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์จึงให้คาแนะนาว่าควรพิจารณาของลูกหนี้ว่าสุจริตหรือไม่
ก่อน เพื่อที่จะได้ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมสอดรับกับความเป็นจริง
ในส่วนของการประกาศคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธว่า
คาสั่งดังกล่าวต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีอื่นที่สังคมในปัจจุบันยอมรับได้ว่าเป็นการ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นวิธีนี้จึงสามรถใช้ได้อยู่ การจะใช้วิธีอื่น ผู้ให้สัมภาษณ์ยังมองไม่เห็นในจุดนี้
ในประเด็น ที่ ว่าควรให้ สั ญ ญาบางอย่าง เช่น สั ญ ญาทางการเงิน เป็ น ต้น ควรได้รับ ความ
คุ้มครองหรือไม่ ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าในกรณีที่หนี้ดังกล่าวเกิดก่อนลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้สามารถ
แปลงหนี้ใหม่ได้ เมื่อเจ้าหนี้ไม่แปลงหนี้ใหม่และไม่มายื่นขอรับชาระหนี้ก็ไม่สมควรได้รับชาระหนี้ แต่หากเป็น
กรณี ที่ห นี้ นั้นเกิดภายหลั งคาสั่ งพิทักษ์ ทรัพย์ เจ้าหนี้ส ามารถได้รับช าระหนี้อยู่แล้ ว ดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้อง
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายขึ้ น มาคุ้ ม ครองสั ญ ญาดั ง กล่ า วเป็ น กรณี พิ เศษแต่ อ ย่ า งใด แต่ จ ะแปลงหนี้ โ ดยวิ ธี ใดก็ มี
หลากหลายวิธีตามแต่เจ้าหนี้จะเลือกใช้
6. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำควรที่จะกำหนดให้มีเอกชนเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่แทนเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่ำงไร และในส่วนใด
คำตอบ ในเรื่องของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ การดาเนินการที่จะให้ เอกชนเข้ามาดาเนินการด้าน
บริการสาธารณะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เอกชนทานั้นจะให้คุณหรือให้โทษบุคคลเป็นกรณีๆไปหรือไม่ หากเป็น
ลักษณะที่ให้คุณ หรือให้โทษกับบุคคลเป็นการทั่วไป (กฎ) ย่อมทาได้ แต่หากการกระทานั้นกระทบสิทธิเป็น
รายบุคคลแล้ว (คาสั่งทางปกครอง) ควรจะต้องสงวนการกระทาดังกล่าวให้แก่เจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้เนื่องจาก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ดูแลจัดการทรัพ ย์สินของลูกหนี้ซึ่งต้องมีความ
รับ ผิดชอบในระดับ หนึ่ ง หากเทีย บกับ กฎหมายล้มละลายของสหรัฐ อเมริกา ผู้ จัดการทรัพย์สิ น คือ ทรัส ตี
(Trustee) ของสานักงานทรัสตีทาหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ หากเอาเรื่องนี้ของสหรัฐอเมริกามาใช้กับ
ประเทศไทยทั้งๆ ที่กฎหมายทรัสตีของไทยถูกยกเลิกไปแล้วนั้น ก็จะทาได้ แต่อานาจในการยอมรับหรือปฏิเสธ
หนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของทรัสตีนั้นมีลักษณะเป็นคาสั่งทางปกครอง ดังนั้น ในส่วนนี้จึงไม่อาจให้เอกชนทา
หน้าที่ในส่วนนี้ไม่ได้ เนื่องจากหากให้เอกชนเป็นผู้ออกคาสั่งดังกล่าว เอกชนอาจเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้ องได้ ซึ่ง
เอกชนจะไม่ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539
เหมือนกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แต่อย่างไรก็ดี แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว แต่ก็อาจถูกฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เช่นกัน ซึ่ง
เกิดปัญหาทางกฎหมายในทางปฏิบัติอีกว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไม่กล้าทาหน้าที่ของตนเพราะกลัวจะ
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ถูกฟ้อง แม้ในทางตาราเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสามารถยกพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
มาตรา 146 ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ก็ตาม สุดท้ายภาระหน้าที่จึงตกแก่ศาล
หากให้เอกชนมาทาหน้าที่ดังเช่นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ปัญหาที่ตามมา คือ การทุจริต
ยกตังอย่างเช่น ลูกหนี้กับเจ้าหนี้สร้างหนี้เทียมขึ้นมา ก็ให้สินบนกับเอกชนที่มีอานาจยอมรับหรือ ซึ่งหากเป็น
เช่นนี้ย่อมสร้างความเสียหายอย่างแน่นอน
ดังนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์จึงขอสรุปความเห็นว่า อานาจในการสั่งยอมรับหรือปฏิเสธคาขอรับชาระ
หนี้ของเจ้าหนี้ควรจะต้องสงวนไว้ให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ส่วนการตัดสินใจดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพเพียงใด
นั้น เป็ น หน้ าที่ของกรมบั งคับคดีที่จะต้องบริหารจัดการบุคคลากรของตน แต่ในส่ วนหน้าที่ในการรวบรวม
จัดการทรัพย์สิน อาจให้เอกชนทาหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยพิจารณาจากกฎหมายปกครองเป็นหลัก
7. ท่ำนเห็นว่ำควรจะให้มีกระบวนกำรแจ้งเจ้ำหนี้ทรำบคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรำยบุคคลเพิ่มเติม
จำกลำพังเพียงโฆษณำคำสั่งหรือไม่และหำกไม่มีกำรแจ้ งคำสั่งให้เจ้ำหนี้ทรำบแล้ว เจ้ำหนี้ดังกล่ำวควรมี
สิทธิอย่ำงไร
คำตอบ กระบวนการขอรับชาระหนี้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาในการขอรับชาระหนี้ แต่อยู่ที่การแจ้ง
เจ้าหนี้ถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ วิธีการแก้ปัญหาในความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ คือ เมื่อครบระยะเวลาที่สามารถ
ยื่นขอรับชาระหนี้ได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ควรสาเนาคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ทุกราย และส่งสาเนา
ดังกล่าวให้ เจ้าหนี้ทุกคนได้มีโอกาสตรวจสอบหนี้ที่เจ้าหนี้คนอื่นยื่นขอรับช าระ พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายให้
เจ้าหนี้แต่ละรายสามารถโต้แย้งหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นได้ ซึ่ งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องพิจารณาตัดสินทั้ง
คาขอรับชาระหนี้ และคาโต้แย้ง เพียงเท่านี้กระบวนการขอรับชาระหนี้ก็จะมีการตรวจสอบ และกลั่นกรอง
ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบจะไม่ตกอยู่กับเจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพียงผู้เดียว แต่เจ้าหนี้ก็มีหน้าที่ตรวจสอบ
ด้ว ย ในกรณี เจ้าพนั กงานพิทักษ์ ทรัพ ย์ เห็ นว่าเอกสารที่เจ้าหนี้และลู กหนี้ ส่ งมาไม่เพี ยงพอก็ส ามารถเรียก
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่ยื่นขอรับชาระจากเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นๆ ได้ หากบุคคลใดไม่พอใจก็โต้แย้งคาสั่ง
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 146 และหากไม่พอใจอีกก็โต้แย้งมาที่ศาล
ฎีกา
*** ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตั้งคาถามต่อไปโดยยกตัวอย่างว่า หากทนายความเรียกค่าว่าความ 100,000,000
ล้านบาท มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ค่าว่าความจะมีมูลค่ามากขนาดนี้ ซึ่งทนายความดังกล่าวเป็นเป็นเจ้าหนี้ค่า
ว่าความของลูกหนี้ และยื่นขอรั บชาระหนี้ ซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ยอมรับคาขอรับชาระหนี้
ดังกล่าวโดยไม่มีการโต้แย้ง จะเห็นได้ว่าค่าว่าความคดีเดียวเช่นนี้ เป็นการสร้างหนี้เท็จที่ผ่านการซักฟอกโดย
อาศัยกระบวนการล้มละลาย ซึ่งกฎหมายไม่ได้กาหนดให้มีการโต้แย้งแต่อย่างใด การที่ปล่อ ยให้มีสิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้นย่อมส่งผลร้ายต่อเจ้าหนี้รายอื่นๆ หนี้เทียมที่ลูกหนี้สร้างขึ้นมีมูลค่าสูงย่อมทาให้เจ้าหนี้รายนั้นมีสิทธิออก
เสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้มากตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่าควรให้เจ้าหนี้ได้มีโอกาสโต้แย้งหนี้ของ
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เจ้าหนี้ รายอื่น ซึ่ งแน่ น อนว่าย่ อมทาให้ เสีย เวลาในกระบวนการขอรับ ช าระหนี้มากขึ้น ตามไปด้ว ย แต่ผู้ ให้
สัมภาษณ์เห็นว่าจะส่งผลดีต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างแน่นอน
ท่ำนเห็นว่ำ อำนำจในกำรพิจำรณำทำคำสั่งยอมรับหรือปฏิเสธคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลำย
ควรให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับกำรฟื้นฟูกิจกำรหรือไม่ เพรำะเหตุใด
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ขอตอบคาถาม
ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ที่กฎหมำยล้มละลำยตัดสิทธิเจ้ำหนี้ที่ไม่ยื่นขอรับชำระหนี้ภำยในกำหนดเวลำ
โดยเด็ดขำด เพรำะเหตุใด
ผู้ยกร่างกฎหมายในปี พ.ศ. 2551 ก็ยังคงหลักการดังกล่าวไว้ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วย เนื่องจากหนี้ไม่ได้
สิ้นไป หนี้ยังคงมีอยู่ แต่ต้องกาหนดกติกาให้ชัดเจน ผู้ให้สัมภาษณ์ยกความเห็นเกี่ยวกับการยื่นขอรับชาระหนี้
ภาครัฐ แนวความเห็นที่หนึ่งมองว่าไม่ต้องยื่นขอรับชาระหนี้ก็ได้ เนื่องจากกฎหมายจัดให้เป็นหนี้บุริมสิทธิซึ่งได้
ความคุ้มครองอยู่แล้ว แต่แนวความเห็นที่สองว่าไม่ว่าจะเป็นหนี้ของภาครัฐหรือภาคเอกชน อย่างไรเสียก็ต้อง
ยื่นขอรับชาระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลายด้วย หากไม่ยื่นเข้ามาหนี้ต้องสูญไป ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยกับแนว
ความเห็นที่สอง หากพิจารณาต่อไปว่าหนี้ที่สูญไปแล้วจะมีหนทางที่จะหลับคืนมาได้หรือไม่ กฎหมายเดิมได้
กาหนดให้ กรณีที่ลูกหนี้พ้นจากการล้มละลาย หนี้ที่ไม่ยื่นขอรับชาระหนี้เจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องร้องเอากับ
ลู กหนี้ ได้อีกครั้ ง ซึ่งกรณี นี้ เป็ น การออกจากการล้ มละลายโดยเทคนิค หรือในกรณี ที่ ศาลกลั บ คาพิ พ ากษา
ศาลชั้นต้น คนที่ไม่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ก็สามารถยื่นเข้ามาได้ มูลหนี้ไม่สูญจนกว่าจะสิ้นอายุความ ปัญหาคือ
การยื่น ขอรับ ชาระหนี้จะต้องกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อป้องกันกรณี เจ้าหนี้ไม่ยอมยื่นขอรับชาระหนี้
เพราะรอดูสถานการณ์ก่อน หนี้ใดไม่มีปัญหาก็ยังไม่ยื่น หนี้ใดที่มีปัญหาก็ยื่นขอรับชาระหนี้เข้าไปก่อน แล้วค่อย
รอโอกาสยื่น หนี้ ที่ ยังไม่ได้ยื่ น เข้ามา เทคนิ คนี้ใช้มากในทางปฏิ บัติ เช่น ในเรื่องฟื้ นฟูกิจการ หากผู้ท าแผน
ต้องการให้แผนผ่าน ก็จัดเจ้าหนี้ให้ครบตามที่กฎหมายกาหนด แล้วกาหนดในแผนว่าจะให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
เต็มจานวน เมื่อมีประชุมเจ้าหนี้ในทางปฏิบัติเจ้าหนี้ที่ได้รับชาระหนี้เต็มจานวนตามแผนมักไม่มาประชุมเจ้าหนี้
ด้วยตนเอง แต่จะส่งตัวแทนมาซึ่งไม่ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้เลย เช่นนี้ ผู้ทาแผนสามารถนัดแนะกับ
เจ้าหนี้รายอื่นๆ เพื่อกลั่นแกล้งเจ้าหนี้รายดังกล่าวโดยให้มติออกมาว่าให้การชาระหนี้เหลือเพียงร้อยละ 10
เท่ านั้ น ตัว แทนที่ มาประชุม แทนเมื่อไม่ท ราบข้อ เท็ จจริงใดๆ ก็ไม่ส ามารถที่ จะต่อสู้ ได้ ในที่สุ ดเจ้าหนี้ราย
ดังกล่าวที่เดิมได้รับชาระหนี้เต็มจานวนต้องแพ้มติที่ประชุมเจ้าหนี้และได้รับชาระหนี้เพียงร้อยละ 10 เจ้าหนี้ที่
ถูกเอาเปรียบนี้จะโต้แย้งต่อศาลล้มละลายก็ไม่สามารถทาได้ ดังนั้น หากให้โอกาสเจ้าหนี้สามารถยื่นขอรับชาระ
หนี้ไดเรื่อยๆ ก็จะพบกับปัญหาตามตัวอย่างที่กล่าวมานี้
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8.ควรมี ข้อ ยกเว้น ในกำรเพิ กถอนกำรโอนตำมมำตรำ 115 ในกรณี ที่ ลู กหนี้ ได้ ดำเนิ น กำรตำม
ทำงกำรค้ำตำมปกติหรือไม่
ตอบ คาว่า Doing Business ตามกฎหมายอเมริกามีข้อย่อ ยเยอะแยะมากมาย ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ขอ
ยกตัวอย่างคาพิพากษาศาลฎีกาเรื่องหนึ่งว่า การประกอบกิจการธรรมดาการค้า แม้ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์
การจัดตั้งนิติบุคคล ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามธรรมดาการค้าซึ่งรับรองได้ เพราะฉะนั้น หากผู้ให้สั มภาษณ์ไป
กู้ยืมเงินเพื่อน เช่น นี้จะเป็น กรณี Doing Business หรือไม่ คาตอบคือ ใช่ และ หากจะทาให้ไม่ใช่ได้ห รือไม่
คาตอบ คื อ ไม่ใช่ ได้ เหมื อนกั น สรุป แล้ ว คื อ การกู้ยื มเงิน จะวางอยู่บ นวัต ถุป ระสงค์ อะไรก็ได้ ยากแก่ก าร
ตรวจสอบ ดังนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์จึงไม่เห็นด้วย เพราะเป็นเรื่องจาเป็นที่จะต้องวางกรอบไว้อย่างชัดเจน
อนึ่ง การกู้ยืมเงิน โดยปกติแล้วผู้กู้ก็จะไม่ชี้แจงว่าตนกู้ยืมเงินเพื่ออะไร และเพื่อใคร ในทางปฏิบัติ
กรรมการบริษัทจึงบอกแก่ผู้ให้กู้ว่า จะนาเงินกู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อการผลิตสินค้า และพอขายสินค้าได้ก็จะนาเงิน
มาชาระหนี้ ซึ่งกรรมการกจะยักยอกเงินดังกล่าวไป
9. ท่ำนเห็นว่ำควรยกเลิกคำพิพำกษำให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลำยในคดีล้มละลำยเหลือเพียง
คำสั่งจัดกำรทรัพย์สินหรือไม่
คำตอบ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าควรให้มีการพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายอยู่ เพราะยังมี
ลูกหนี้ที่ทุจริต ทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษในเชิงค่าเสียหาย (Damage Punishment) ซึ่งเปรียบเทียบได้
กับการลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตคอรัปชั่น ควรจะต้องลงโทษในทางแพ่งด้วย เพราะในทางอาญาโทษไม่หนัก
หนาจนสามารถปรามบุคคลดังกล่าวได้ นักการเมืองไม่กลัวโทษทางอาญา แต่กลัวจะโดนยึดทรัพย์ ดังนั้น หาก
ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบจะมีปัญหา เพราะจุดมุ่งประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย คือ เรื่องทรัพย์สิน
ถ้ามองในแง่มุมของร่างกฎหมายล้ มละลาย ปี พ.ศ. 2551 แน่นอนว่าลู กหนี้ ที่ทุจริตต้องได้รับการ
ลงโทษ แต่สาหรับลูกหนี้ที่ไม่ทุจริต เราควรลงโทษเขาหรือไม่ ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่า ผู้ที่ประกอบกิจการแล้ว
ล้ มเหลวเราควรปล่ อยให้ เขาประกอบกิจ การเช่น เดิมหรือไม่ คาตอบ คือ “ไม่” หลั กการนี้เป็น เรื่องของ
ความสามารถในการประกอบการ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่อาจยอมรับกฎหมายในปัจจุบันได้ เช่น ลูกหนี้ค้าเหล็กไม่
ประสบความสาเร็จ ลูกหนี้ จึงยื่นแผนฟื้นฟูกิจการว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตเหล็กของตนให้ดีขึ้น และขอ
ตั้งตนเองเป็ น ผู้ทาแผน เช่น นี้ การฟื้นฟู ดังกล่ าวย่อมเป็นการฟื้ นฟูที่ไร้ประสิทธิภ าพ แม้ความเห็ นของผู้ให้
สัมภาษณ์จะดูเหมือนกีดกันการประกอบการค้า แต่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าอย่างไรเสียก็ ไม่ควรให้คนที่ประกอบ
กิจ การล้ ม เหลวมาประกอบกิ จ การอย่ างเดิ มอี ก โดยน าหลั กเรื่องการป้ อ งกัน การกระท าความผิ ด ซ้ามาใช้
ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลที่เลวร้ายยิ่งกว่า เราสามารถกาหนดเงื่อนไขทางกฎหมายได้ว่า เมื่อลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการแล้ว
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ลูกหนี้ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปนี้ ในระยะเวลาเท่านี้ หากฝ่าฝืนทาก็ต้องได้รับโทษ ซึ่งการวางเงื่อนไข
เช่นนี้เป็นแนวคิดของประเทศอังกฤษ
ในแง่ของการลงโทษลูกหนี้ ปัญหากฎหมายล้มละลายของไทย หรือเราไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนโทษ
ภายหลังที่ศาลมีคาพิพากษาได้ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมาย
ล้มละลายอังกฤษ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยกับแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้อานาจอัยการสามารถแก้ไข
โทษได้ กาหนดเงื่อนไขได้ แม้คาพิพากษาจะถึงที่สุดไปแล้ว แต่ถ้าในแนวทางของประเทศอังกฤษศาลจะเป็นผู้มี
อานาจกระทาการดังกล่าว แต่หากจะนามาปรับใช้กับประเทศไทยแล้ว ผู้ ให้สัมภาษณ์เห็นว่าอาจยึดแนวทาง
ของประเทศอังกฤษ เนื่องจากคนไทยจะไว้วางใจให้ศาลเป็นผู้ใช้อานาจมากกว่าอัยการ (เราควรดูบริบทของ
สังคมว่าควรใช้กฎหมายแบบใด)
10. ท่ำนเห็นควรให้มีกำรปรับปรุงก”หมำยว่ำด้วยกำรฟื้นฟูกิจกำรของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
กำรยื่น ค ำขอฟื้ น ฟู กิจ กำรอย่ำ งไรบ้ ำง (เช่ น หลักเกณฑ์ เรื่องหนี้สิ น ล้ น พ้ น ตั ว, กำรคัด ค้ำ นของเจ้ำ หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภำพปัญหำในปัจจุบัน
คำตอบ กฎหมายฟื้นฟูกิจการของไทยควรแยกออกต่างหากจากกฎหมายล้มละลาย ซึ่งการนามาอยู่
รวมกันทาให้กฎหมายฟื้นฟูกิจการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรา
นามาเป็ นต้น แบบ กล่าวคือ การใช้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐเมริกาเป็นไปเพื่อให้ กิจการของ
ลูกหนี้สามารถดาเนินต่อไปได้ แต่กฎหมายล้มละลายของไทยกลับมีวัตถุประสงค์ Hair Cut หนี้ของลูกหนี้ให้
มากที่สุดเท่าที่จะได้
เมื่อเราน ากฎหมายฟื้น ฟู กิจ การมาใช้ผิ ดวัตถุประสงค์เช่นนี้ ท าให้ ทุกสิ่งผิ ดเพี้ ยนไปหมด กล่ าวคือ
ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/3
อนุมาตราต่างๆ ไม่สามารถบอกถึงรายละเอียดกิจการของลูกหนี้ได้เลยว่าลูกหนี้ควรจะฟื้น ฟูกิจการหรือไม่ ซึ่ง
เงื่อนไขตามมาตราดังกล่าวเป็นแค่แบบฟอร์มเท่านั้น ไม่มีสถาบันใดรับรอง หรือตรวจสอบ ดังนั้น แค่ลูกหนี้ทา
ครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดลูกหนี้ก็ได้รับการ Automatic Stay แล้ว
กฎหมายฟื้นฟูกิจการของไทยมีปัญหาแทบจะทั้งหมด ในประเด็นว่าการยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการนั้นควร
จะให้นิยามการมีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างไร หนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน หรือลูกหนี้ขาดสภาพคล่องทางเงิน ในข้อนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า เพียงแค่ลูกหนี้ขาดสภาพคล่องทางการเงินก็เพียงพอที่จะยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการได้แล้ว แต่
ก็จ ะมีปั ญ หาต่อมาในเรื่องช่องทางการเข้าสู่ กระบวนการล้ มละลาย และฟื้น ฟูกิจการ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศสหรั ฐอเมริกาแล้ว กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ ยื่น คาขอจาเป็นที่จะต้องเลื อก
ช่องทางที่จะเข้ามา กล่าวคือ จะยื่นขอชาระบัญชีตาม Chapter 7 หรือ ขอฟื้นฟูกิจการตาม Chapter 11 ผู้ยื่น
คาขอสามารถใช้ช่องทางทั้งสองช่องทางพร้อมๆ กันได้ ซึ่งตรงข้ามกับกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย ซึ่ง
กรณีเช่นนี้เป็นช่องว่างทางกฎหมาย อีกทั้งเทคนิคทางธุรกิจมากมาย ซึ่งบุคคลากรที่ทาหน้าที่จัดการทรัพย์สิน
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ของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายของไทยก็ไม่มีรู้ความสามรถทางด้านการเงิน การบริหาร ทาให้ไม่สามารถ
ตามเทคนิคทางธุรกิจได้ทัน ดังนั้ น ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทาให้การฟื้นฟูกิจการไม่ประสบความสาเร็จนั่นเอง
ในทางปฏิบัติกฎหมายฟื้นฟูกิจการไม่ได้อยู่ในสายตาของนักธุรกิจ กฎหมายฟื้นฟูกิจการเป็นแค่หนทางในการ
เจรจาหนี้สินเท่านั้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หนี้ในภาครัฐทั้งหมด จะต้องได้รับการชาระก่อนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพราะ จะได้ไม่ต้อง
ข้องเกี่ยวกับกิจการที่มีการเจรจาจัดเตรียมกันก่อน
11. ท่ำนเห็นว่ำสิทธิของผู้ค้ำประกันในกระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมระบบกฎหมำยไทย (กำรยื่น
ขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจกำร, อำนำจในกำรลงมติในที่ประชุม, ควำมรับผิดในทำงแพ่ง) มีสภำพปัญหำ
ในทำงปฏิบัติอย่ำไรบ้ำง
ค ำตอบ ในเรื่ อ งผู้ ค้ าประกั น จริ งๆ แล้ ว ควรตั ด ผู้ ค้ าประกั น ออกไป กล่ าวคื อ ตามหลั ก กฎหมาย
ค้าประกัน แปลงหนี้ใหม่โดยหลักผู้ค้าประกันต้องให้ ความเห็นชอบแก่หนี้ที่ แปลงใหม่นั้น แต่กฎหมายฟื้นฟู
กิจการหากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติให้แปลงหนี้ใหม่แม้ผู้ค้าประกันไม่ได้ให้ความเห็นชอบก็ต้องผูกพันตนตามมติ
ดังกล่าว เช่น นี้ จึงขัดกับหลักกฎหมายแพ่ง ดังนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ จึงเห็นว่า ควรเอาผู้ค้าประกันออกไปจาก
กระบวนการและนาหลักประกันอื่ นเข้ามาแทนที่ เช่น เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ หรือกระทาการใดก็ได้ที่ไม่ใช่การค้า
ประกัน ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือ “การแปลงสภาพหนี้” โดยเปลี่ยนสถานะจากผู้ค้าประกันให้กลายเป็นเจ้าหนี้เงินกู้
ให้หมด แต่จะให้เป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่ก็เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
12. ท่ำนเห็นว่ำสิทธิของเจ้ำหนี้ภำษีอำกรตำมระบบกฎหมำยไทยในปัจจุบันมีปัญหำอย่ำงไรบ้ำง
(เช่น กำรจัดกลุ่มเจ้ำหนี้, กำรออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้ำหนี้ภำษีอำกรในคดีล้มละลำย)
คำตอบ ปัญหาในข้อ 12 นี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาในข้อ 10 ได้หรือไม่ ถ้าแก้ได้ข้อ 12 นี้
ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ ตามร่างกฎหมายล้มละลาย ปี พ.ศ. 2551 กาหนดว่า ลูกหนี้ต้องใช้หนี้
ภาษีอากรจนครบจานวน แต่สามารถผ่อนชาระได้แต่ไม่เกิน 5 ปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการกระทาเช่นนี้ ยังมี
ช่องโหว่ทางกฎหมาย เนื่องจากว่า ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่มีอานาจเจรจาตัดทอนยอดหนี้ภาครัฐได้ เมื่อกฎหมาย
ล้มละลายของไทยอยู่ในลักษณะของพระราชบัญญัติ ดังนั้น หากจะมองว่ากฎหมายล้มละลาย จะมีสถานะ
เหนือกว่าพระราชบัญญัติฉบับอื่นผู้ให้สัมภาษณ์มองว่ายังไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะมีคาพิพากษาศาลฎีกาจะยอมรั บ
ว่า หนี้ภาษีอากรไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหนี้บุริมสิทธิ ดังนั้น เจ้าหนี้ภาษีอากรจึงเป็นเจ้าหนี้สามัญที่จะต้อง
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ได้รับการจัดสรรทรัพย์สินเท่ากับเจ้าหนี้สามัญก็ตาม แต่สิ่งที่รองรับ แต่คาถามคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบหนี้
ภาครัฐเหล่านี้ไม่ได้ร่วมตกลงด้วยแต่ผลกลับผูกพั นหนี้ของหน่วยงานดังกล่าว การที่จะลดทอนหนี้ได้หรือไม่
กฎหมายไม่ได้ให้อานาจไว้เลย มี เพียงคาพิพากษาศาลฎีกาที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นที่รองรับ ซึ่งคาพิพากษา
ไม่ใช่กฎหมายจึงไม่อาจผูกพันบุคคลโดยทั่วไปได้ ทางที่ดีควรให้กระทรวงการคลังเข้ามามีอานาจอนุมัติด้วย
หรือเห็นชอบกับมติที่ประชุมเจ้าหนี้ด้วย
การก าหนดให้ ก ารออกคะแนนเสี ยงชอบหรือ ไม่ ช อบอย่างไรมั น ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายขั ด กับ หลั ก
ยกตัวอย่างเช่น โดยหลักการจัดสรรปันส่วนทรัพย์สินของลูกหนี้ในกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้
ในลาดับเดียวกัน จะต้องได้รับชาระหนี้เท่ากัน หากมีเ จ้าหนี้ 10 ราย ยื่นคาขอรับชาระหนี้เข้ามาในคดีฟื้นฟู
กิจการ ภารกิจ คือ ต้องแบ่งกลุ่ มเจ้ าหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้ 10 ราย ต้องได้รับเท่ากัน แต่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าการ
แบ่งกลุ่มเจ้าหนี้จะต้องมีกี่กลุ่ม ดังนั้น ผู้ทาแผนจึงสามารถที่จะแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ออกเป็นกี่กลุ่มก็ได้ ซึ่งในกรณี
เช่นนี้หากแบ่งเจ้าหนี้ 10 ราย ออกเป็น 10 กลุ่ม 9 กลุ่ม ได้รับชาระหนี้เต็มจานวน และอีก 1 กลุ่มที่ได้รับชาระ
หนี้แค่ร้อยละ 10 ก็สามารถทาได้โดยไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่อย่างใด เจ้าหนี้กลุ่มที่ได้รับชาระหนี้
ร้อยละ 10 ก็ไม่อาจทาสิ่งใดได้ ทาได้เพียงคัดค้านเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติทากันเช่นนี้ (ในทางตารานั้นชอบด้วย
กฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติมันไม่ชอบและไม่เป็นธรรมกับเจ้าหนี้ ผู้ทาแผนสามารถแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ได้อย่างอิสระ
เช่น เจ้าหนี้ในหนี้ค่าไม้ ค่าปูน และค่าหิน คนทั่วไปอาจมองว่าก็เป็นหนี้กลุ่มการก่อสร้างเหมือนกัน แต่หากผู้ทา
แผนจะทาให้แตกต่างก็ทาได้ แทนที่จะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก็แยกกลุ่มตามชนิดของวัตถุที่ซื้อ)
13. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำมำตรฐำนในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟูกิจกำรตำม
ระบบกฎหมำยไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ควำมรับผิดในทำแพ่งและอำญำ, กำรกำกับดูแลโดย
เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์หรือศำลล้มละลำย) มีควำมเหมำะสมแล้วหรือไม่ มีสภำพปัญหำในทำงปฏิบัติ
อย่ำงไร
ค ำตอบ กฎหมายในเรื่ อ งนี้ มี ค วามเหมาะสมดี อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ในทางปฏิ บั ติ บุ ค คลากรของเราไม่ มี
ความสามารถเพียงพอที่จะดูแลกิจการของลูกหนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น สายการบินเอ ประสบปัญหาจึงยื่นขอฟื้นฟู
กิจการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีความสามารถทางด้านการบิน หรือการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่
เพียงพอที่จะเข้าไปดูแลกิจการได้ หากมีคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอเข้าไปดูแล แต่ก็ไม่สามารถต้านมติ
ของบอร์ดบริหารของสายการบินเอ ได้อยู่ดี โดยสรุปแล้วประเทศไทยยังไม่สามารถทาได้
ตามสถิติคดีฟื้น ฟูกิจการในแต่ละปี มีประมาณ 10 เรื่อง ซึ่งทั้ง 10 เรื่องเป็นบริษั ทขนาดใหญ่ทั้งสิ้ น
เพียงแค่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลก็แทบจะได้รับอันตรายจากผู้มีอิทธิพลอยู่แ ล้ว ดังนั้น
ในความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ จึงยังมองไม่เห็นทางที่บุคคลกรของรัฐจะสามารถเข้าไปดูแลกิจการแทนได้
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ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรหำกมีกำรนำแนวทำงในกำรกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ทำแผนคดี
ฟื้นฟูกิจกำรตำมระบบกฎหมำยต่ำงประเทศมำปรับใช้ เช่น กำรมีผู้ตรวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือกำรมีองค์กรควบคุมวิชำชีพผู้ทำแผน (Secretary of State)
คำตอบ เราไม่สามารถนาแนวทางตามกฎหมายล้มละลายประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในประเทศไทย
ไม่ได้ การให้ เอกชนควบคุมกันเองมีแต่จะทะเลาะเบาะแว้งไม่มีวันจบ และจะมีคดีสาขาเกิดขึ้นอีก มากมาย
ยกตัวอย่างเช่น รัฐเขมรัฐมีเหมืองเพชรอยู่ ประชาชนในรัฐไม่ทราบถึงเรื่องนี้ ผู้บริหารเหมืองเพชรก็ไม่อยากเสีย
อานาจในการบริหาร หากประชาชนรู้ก็อยากที่จะเข้าไปรับประโยชน์จากเหมือนเพชรนี้ ย่อมเกิดการแย่งชิง
ผลประโยชน์กันแน่นอน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากนาแนวทางของกฎหมายล้มละลายประเทศสหรัฐอเมริกาเข้า
มาปรับใช้ย่อมเกิดปัญหาว่า หากเจ้าหนี้รายนี้ไม่พอใจ อีกฝ่ายก็โต้แย้ง และนาคดีฟ้องร้องสู่ศาลเป็นคดีสาขา
มากมายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
14. ท่ำนเห็นว่ำวิสำหกิจธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium Enterprise :
SME) ควรมีช่องทำงโดยเฉพำะในกำรเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร (หรือกระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรแบบ
รวบรัด) นอกจำกกำรเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรแบบเต็มรูปตำมกฎหมำยปัจจุบันหรือไม่
คำตอบ ผู้ให้ สั มภาษณ์ เห็ นว่า ควรลดจานวนทุนทรัพย์ในการขอเข้าฟื้นฟูกิจการตามปกติลง แนว
ทางการปฏิ บั ติสาหรับ SME ก็จะคล้ายคลึงกับกรณีองค์กรขนาดใหญ่ที่กล่าวไว้ในข้อ 13 แต่รายละเอียดจะ
แตกต่างในเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กล่าวคือ องค์กรขนาดใหญ่จะใช้บอร์ดบริหาร แต่ SME
จะบริการจัดการโดยเจ้าของกิจการตัวจริง
ในเรื่องอานาจการต่อรองนั้น SME มีอานาจในการต่อรองน้อย ดังนั้น เมื่อ SME ขอสินเชื่อกับธนาคาร
ธนาคารอาจปล่อยเชื่อให้ SME ได้ เนื่องจาก ไม่เห็นหนทางว่าจะได้รับชาระหนี้ ดังนั้น รัฐจึงควรจะต้องเข้ามา
ช่วยเหลือในส่วนนี้ เพราะสถาบันการเงินไอยากจะปล่อยสินเชื่อแม้ว่าจะเป็นจานวนน้อยก็ไม่อยากจะปล่อยต้อง
เรียกหลักฐานเอกสารกันเยอะ แต่หากเป็นบริษัทขนาดใหญ่เพียงแค่เซ็นชื่อในสัญญาก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้
เช่น จัดให้มีกองทุนค้าประกันการให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน เป็นต้น
15. ท่ำ นเห็ น ด้ วยหรือไม่ ถ้ำมีก ำรก ำหนดให้ ลูกหนี้ สำมำรถเตรียมแผนฟื้ น ฟู กิจกำรและควำม
เห็นชอบจำกบรรดำเจ้ำหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้ำก่อนยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจกำร
คำตอบ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า หากนาหลักการดั งกล่าวมาใช้กับประเทศไทย อาจเกิดปัญหาว่า เราไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าเจ้าหนี้คนใดเป็นเจ้าหนี้ที่แท้จริง และเจ้าหนี้คนใดไม่ใช่เจ้าหนี้ที่แท้จริง เนื่องจากการ
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เตรียมแผนฟื้นฟูกิจการ และการให้เจ้าหนี้บางส่วนเห็นชอบล่วงหน้าอาจมีการทุจริตสร้างหนี้เท็จขึ้นได้ เช่นนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์จึงไม่เห็นด้วยในส่วนนี้
16. ท่ำนคิดว่ำกรรมกำรของบริษัทที่บริหำรกิจกำรและก่อหนี้วันเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่ำบริษัทอยู่ภำวะ
ขำดทุ น และมี ห นี้สิ น ล้น พ้ น ตั ว ควรจะต้ องมีส่ วนรับ ผิด ในหนี้ สิน ของบริ ษั ท ต่อบุ ค คลภำยนอกหรือ ไม่
ขอบเขตควำมรับผิดควรมีเพียงใด เพรำะเหตุใด
คำตอบ คาพิพากษาศาลฎีกาในปี พ.ศ. 2506 ได้วางแนวทางในเรื่องนี้ว่า ให้ลงโทษผู้แทนนิติบุคคลใน
กรณีดังกล่าวได้ แต่ปัญหาคือ เราไม่มีกฎหมายบัญญั ติให้ลงโทษเช่นนั้นได้ ดังนั้น กฎหมายล้มละลายจึงลงโทษ
ผู้แทนนิติบุคคลได้ไม่กี่มาตราซึ่งในทางปฏิบัติผู้แทนนิติบุคคลก็รอดพ้นจากการลงโทษแทบจะทั้งหมด ดังนั้นเรา
ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสารบัญญัติกาหนดให้ลงโทษผู้แทนนิติบุคคล และแก้ไขกฎหมายวิธีสบัญญัติด้วย
เนื่องจากในส่วนของการนาพยานหลักฐานเข้าสืบการกระทาความผิดของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัญชีที่ยื่นมา
เป็นเท็จ ผู้ทาแผน (ผู้แทนนิติบุคคล) ส่วนใหญ่แล้วมักจะพ้นจากความรับผิด โดยให้ข้อโต้แย้งเพียงว่าตนไม่ได้
เป็ น ผู้ ท าพยานหลั กฐานเหล่ านั้ น แต่ผู้ ได้ รับ ผลร้ายในเรื่องนี้จ ะเป็ นพนั ก งานบั ญ ชีที่ เป็ น ผู้ ท าเอกสารแทน
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะนาผู้ทาแผนมาลงโทษจึงเป็นไปได้ยาก ยกตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษ พนักงาน
อัยการมีอานาจนาสืบลงโทษผู้แทนนิติบุคคล แต่ผู้แทนก็อ้างได้ว่าเขาเป็นเพียงผู้บริหารและไม่มีทางทราบได้เลย
ว่าพนักงานล่างๆของตนจะทาเอกสารเท็จ
17. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรหำกกฎหมำยล้มละลำยของประเทศไทยจะเปิดให้มีกำรยอมรับผล
ของคำพิพำกษำหรือคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศำลในต่ำงประเทศตำมหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตำม
ค ำสั่ ง และควำมร่ ว มมื อ กั น ในระหว่ ำ งศำลของประเทศสมำชิ ก (ทั้ ง นี้ เฉพำะประเทศที่ ย อมรั บ ผล
คำพิพำกษำ หรือคำสั่งอย่ำงเดียวกันของศำลไทยด้วย)
คำตอบ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วย เพราะแต่ละประเทศใช้ระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศเยอรมันไม่สามารถยอมรับคาพิพากษาของประประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เพราะประเทศเยอรมัยใช้
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ลงโทษผู้กระทาความผิดด้วยการกระทาและไม่มีความรับผิดของนิติบุคคล แต่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ลงโทษโดยระบบ Damages Punishment ซึ่งค่าสินไหมทดแทน
จะมีมากมายมหาศาล และยอมรับให้นิติบุคคลมีความรับผิด หากเจ้าหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกายื่นขอรับชาระ
หนี้ย่อมต้องมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้มากกว่าเจ้าหนี้ในประเทศเยอรมันแน่นอน เช่นนี้เจ้าหนี้ของ
ประเทศเยอรมันย่อมเสียเปรียบเจ้าหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ดังนั้นด้วยเหตุที่แต่ละประเทศมีระบบ
กฎหมายที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้กฎหมายทีใช้ในแต่ละประเทศแตกต่างกันไปด้วย
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อาจารย์สมชาย จุลนิติ์
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ผู้ให้สัมภาษณ์ขอไม่ตอบคาถาม
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากอาจเกิดความสมยอมกันและทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ
ส่วนการให้ศาลเข้ามาตรวจสอบข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้ จะเกิดปัญหาว่าศาลจะทราบความสุจริตได้
อย่างไร วิธีแก้ปัญหาควรให้เจ้าหนี้อื่นมีส่วนในการไต่สวน และมีสิทธิให้ความเห็นหรือคัดค้านด้วย
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ถ้าขืนให้ได้ อาจกระทบเรื่องการใช้สิทธิโดยสุจริต ไม่เห็นด้วย
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรให้คลุมถึงด้วย
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ปัญหาที่ต้องถูกตั้งคือ เราจะแยกได้อย่างไรว่าเป็นหนี้ในทางธรรมดาการค้า
ถ้ าจะคุ้ ม ครองเจ้ า หนี้ ในทางธรรมดาการค้ าต้ อ งท าอย่ า งรั ด กุ ม โดยมี ข้ อ ควรพิ จารณาและควรมี
มาตรการคือ
1.ต้องให้เจ้าหนี้ที่อ้างพิสูจน์ว่าเป็นหนี้ในทางธรรมดาการค้า
2.ระยะเวลาเป็นครั้งคราวหรือถี่ ลักษณะยังไงที่จะถือว่าเป็นทางธรรมดาการค้าได้
3.ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่รู้อยู่ฝ่ายเดียว อาจก่อให้เกิดความสมรู้กันได้
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4.ความสุจริตของลูกหนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วยกับการสร้างข้อยกเว้น แต่ได้เสนอทางแก้ไขไว้ คือ กาหนดบทสันนิษฐานว่า
เจ้าหนี้รู้ถึงคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ให้เจ้าหนี้สามารถสืบหักล้างได้
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ไม่ เห็ น ด้ ว ย เพราะ ล่ อแหลมต่ อ การใช้ อ านาจ ควรแก้ เพิ่ มอั ต ราก าลั งมากกว่ า เอกชนไม่ มี ก รอบ
ระเบียบเช่นข้าราชการ เนื่องจากเป็นอานาจมหาชนมากกว่า สุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายหากเอกชนปฏิ บัติไม่
ชอบ จะไม่มีระเบียบควบคุมเช่นเดียวกับข้าราชการหรือบุคคลในนามข้าราชการ
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดัง กล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
สมควรที่สุด เอาเท่าที่ทราบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบแค่ไหนเอาเท่าที่ทราบ
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
กรณีฟื้นฟูกิจการมีเจตนารมณ์ให้กระบวนการดาเนินการโดยรวดเร็ว แต่ล้มละลายเป็นเรื่องกระทบ
สิทธิบุคคล กระทบกองทรัพย์สินของลูกหนี้ การให้ศาลตรวจสอบจึงดีกว่า
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป เช่น ในบังคับคดีมีประเด็นมาตรา 323 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งเรื่องเงินค้างจ่าย มีกรณีผู้จัดการมรดกพึ่งรู้ว่ามีเงินค้างจ่ายอยู่ศาล แต่ผู้จัดการมรดกรู้ว่าเกิน 5 ปีแล้ว โดย
ก่อนหน้านี้คู่ความที่ถูกตั้งผู้จัดการมรดกสาบสูญไม่สามารถมาขอรับเงินได้ ศาลตีความให้ประโยชน์คู่ความว่า 5
ปี ต้องนับแต่วันที่ผู้จัดการมรดกทราบ ไม่ใช่นับแต่วันที่ขอรับได้
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ควรมีบทสันนิษฐาน แล้วให้เขาหักล้าง
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9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่ควร เพราะเป็นบทแทรกแซงทาให้บุคคลใช้ความระมัดระวังในการดาเนินธุรกรรมมากขึ้น
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญ หาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
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ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ควรให้โอกาสเขา เพราะ ในเมื่อเราให้ความสาคัญกับ SME อยู่แล้ว และบางครั้ง SME ธุรกิจยังดาเนิน
ต่อไปได้ ไม่จาเป็นต้องเข้าล้มละลายเสมอไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ควร เพราะ เจ้าหนี้มีโอกาสพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการอย่างรอบคอบก่อน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ควรให้ รับ ผิ ดด้วย ผู้มีชื่อต้องรับ ผิดด้วยอยู่แล้ว มีอานาจบริห ารที่แท้จริง แต่ต้องเป็นกรรมการที่มี
อานาจที่แท้จริงและทราบถึงความเสียหายด้วย จึงควรรับผิด
แม้จะเป็นกรรมการที่ไม่มีอานาจบริหาร แต่รับรู้การบริ หารงานที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ต้องรับผิด
ด้วย (ไม่ได้ทักท้วงหรือโต้แย้งคัดค้าน)
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่ งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ตามแนวคิดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มา แต่ต้องคานึงถึงความเท่าเทียมทั้งอานาจตุลาการและการ
คุ้มครองคู่ความ ตลอดจนการคุ้มครองวิชาชีพกฎหมายอื่นๆ ด้วย
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นางรื่นวดี สุวรรณมงคล
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
1. คาขอประนอมหนี้ ขาดสาระสาคัญบางอย่าง ซึ่งกรมบังคับคดีเสนอแก้กฎหมาย 5 ประเด็นแล้ว ซึ่ง
มีกรอบต่างประเทศพอสมควรไม่ว่าจะเป็นของ UNCITRAL หรือ WORLD BANK ซึ่งไทยอยู่อันดับที่ 58 จาก
89 ซึ่งโจทย์ที่สาคัญสุดคือ
1.1. วินัยของลูกหนี้ในเรื่องการยื่นคาขอล้มละลายของลูกหนี้
1.2. ควรดูสภาพสังคม ไม่ควรเอารูปแบบต่างประเทศเข้ามาโดยไม่คานึงสภาพสังคม
1.3. ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วยให้มี แต่ถ้าจะมีควรจากัดประเภทของหนี้ ไม่ควรให้เกิด Free
Rider ไม่ควรเอาหนี้ครัวเรือน
เนื่องจากไม่สามารถนาเงินมาได้ทาให้ขาดวินัยทางการเงิน ส่วนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการควร
ให้ SME ที่มีโอกาสฟื้นฟูกิจการ
2. การให้เครดิตต่อเนื่องในช่วงลู กหนี้ล้มละลาย ต่างประเทศมี ส่วนของไทยมีแค่ส่วนการฟื้นฟูกิจการ
เท่านั้น ส่วนล้มละลายไม่ปรากฏ แต่ก็ต้องคานึงให้เป็นมาตรฐานของ UNCITRAL แต่ต้องดูความเหมาะสม
3. ช่องพิเศษประหยัด สะดวกให้ SME ฟื้นฟูกิจการ ไม่ควรใช้ 10 ล้านบาท ถ้าไม่ใช่ SME เอาคงเดิม
4. ข้อจากัดจานวนคนไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายต้องการ เช่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีไม่พอ
5. เงื่อ นไขการยื่ น ค าร้ องขอควรใช้เงื่อ นไขอื่น เช่ น ขาดปั ญ หา Cash Flow หรือ Illiquidity และ
ประเด็นเรื่องทุนทรัพย์ 1 ล้านบาทบุคคลธรรมดา กับ 2 ล้านบาทนิติบุคคล ไม่เยอะแล้วในปัจจุบัน แต่ก็มีแง่มุม
ว่าอาจจะซ้าเติมคนหากปรับทุนทรัพย์
6. การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการล้มละลาย การใช้ข้อมูลประชาชนให้เป็นประโยชน์ อาจใช้เลข
บัตรประชาชนค้นหาข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงของบุคคลที่ 3 ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่ 3 เช่น ควรนา
ระบบ DSI มาใช้หรือไม่ ให้ถามได้เลย หรือการดูบัญชีที่ผิดสังเกต และการอัพเดทสถานะบุคคลล้มละลายควร
ทาอย่างไรและใครจะเป็นหน่วยงานหลักที่นาไปรับผิดชอบ
7. อัตราโทษทางอาญาในพระราชบัญญัติล้มละลายฯ
8. การฟื้นฟูกิจการ มีปัญหา คือ งานของผู้ทาแผนกลายเป็นงานตายตัว การให้ใบอนุญาตผู้ทาแผน
หรือผู้บริหารแผนเราควรตรวจดูจริงจังหรือไม่
9. กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ เวทีนานาชาติควรให้ความสาคัญกับอาเซียนเป็นหลัก รวมถึงการนา
คาพิพากษาศาลต่างประเทศมาบังคับใช้ ควรดูความเหมาะสมด้วย
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้ นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
เห็ น ด้วย เพราะ สมเหตุสมผลกับ เจ้าหนี้ฝ่ายข้างน้อย สอดรับกับภาพใหญ่ ที่ทุกวันนี้ศาลไกล่ เกลี่ ย
แต่ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อสังเกต คือ
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1. วินัยทางการเงินของลูกหนี้
2. หนี้สินทุกประเภททาได้หรือไม่
3. ใครจะเป็นผู้รับหน้าที่ส่วนนี้
4. บุคคลธรรมดาใช้ได้หรือไม่
5. ค่าใช้จ่ายหรือราคา
6. ความพร้อมของประเทศ
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย แต่ต้องพิจารณาความสุจริตของลูกหนี้ และเอาเฉพาะบางประเภท ตัดหนี้ครัวเรือนออก
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ต้องตอบรับกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เห็นด้วย ถ้าให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ทุกฝ่ายโดย
พร้อมเพรียงกัน แต่อาจมีปัญหาการประเมินราคา
ค าถามคื อ โจทก์ ภ าครั ฐ ต้ อ งยื่ น ขอเฉลี่ ย ทรั พ ย์ เช่ น ปปส.ยึ ด ทรั พ ย์ ต้ อ งมาขอเฉลี่ ย ทรั พ ย์ ในคดี
ล้มละลายเช่นนั้นหมดสิทธิได้รับชาระหนี้ ควรกาหนดเพิ่ม เนื่องจากไม่มีกฎหมายและเป็นองค์กรของรัฐ
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ไม่เหมาะสม ควรยกเว้นให้ เพราะหากฝ่าฝืนกลายเป็นภาระของผู้ทานิติกรรม เนื่องจากทุกวันนี้การ
เข้าถึงข้อมูลยังไม่ดีมาก รัฐยังไม่มีช่องทางให้เข้าถึงตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ไม่ขัดข้อง เพราะ กรมต้องกากับอยู่ดี และหากให้ทาต้องไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจ แต่ปัญหาคือ
ความไว้วางใจ ความเป็นกลาง ทุนทรัพย์ที่นามาใช้อาจต้องนามาจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ อาจทาให้โอกาส
การชาระหนี้ของเจ้าหนี้น้อยลง
ส่วนการสืบทรัพย์ ลูกหนี้มักเลี่ยงไม่บอกว่ามีอะไรบ้าง ควรหาวิธีการบังคับ อาจใช้มาตรการทางอาญา
เข้าว่าก็ได้
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7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
มีประเด็นว่าอาจเป็นการประจานลูกหนี้ แต่เห็นว่าควรให้มี แต่ควรให้ยื่นไม่ทันภายในกาหนดสองเดือน
ต้องขอศาลจะดีกว่า
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดี ล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
แก้กฎหมายแล้ว ควรให้มี แต่ตัวแทนลูกหนี้ค้านอยากให้ศาลสั่งมากกว่า
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ควรให้มี
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
เห็นด้วย ควรเปิดช่อง แต่ปัญหาคือความสุจริตของบุคคลภายนอกพิจารณาอย่างไร จะเอาวิญญูชนมา
พิจารณาหรือไม่ และขอบเขตทางการค้าปกติอยู่ตรงไหน
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ควรคงไว้ มิให้เกิดการใช้ช่องทางโดยทุจริต ความศักดิ์สิทธิ์ของการใช้อานาจจะหมดไปหากยกเลิก แต่
สถานะควรผ่อนในกฎหมายอื่นมากกว่า เช่น คุณสมบัติอื่นๆ
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการอย่างไรบ้าง (เช่น หลักเกณฑ์เรื่องหนี้สินล้นพ้นตัว , การคัดค้านของเจ้าหนี้ เป็น
ต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ผู้ทาแผนกับผู้บริหารแผนควรตรวจสอบอย่างไร ไม่ควรทางานเป็นงานตายตัว และเปิดช่อง SME
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม , ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ควรต้องให้ ปรับให้เหมือนกฎหมายล้มละลาย ให้สวมสิทธิแทนเจ้าหนี้ได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ควรให้สิทธิบางอย่างคล้ายกฎหมายล้มละลาย แต่อาจจะไม่ให้ทั้งหมด
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ควรเข้าไปตรวจสอบดูบ้าง
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็ น ด้ ว ย โดยเสนอแนวทางเดี ย วกั บ คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ออก
ใบอนุญาตให้ที่ปรึกษาทางการเงิน ควรออกเป็นใบประกอบวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คาถามที่เคยตั้งจากกฎกระทรวงเรื่องผู้ทาแผน เป็นปัญหาเรื่องจริยธรรม งบการเงินของเขา สุจริตใน
การดาเนินการ ควรทาเป็นใบอนุญาต ควรเก็บค่า License หรือไม่
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็ น ด้ ว ย Fast Track ช่ องทางที่ ด าเนิ น การต้ องค านึ งถึ ง 3 หลั ก การ คื อ 1.รวดเร็ว 2.สะดวก 3.
ประหยัด ปัญหาคือ ใครเป็น SME ซึ่งแนวความคิดปัจจุบัน คือ พิจารณาถึงผู้ขึ้นทะเบียน และจะเอานิติบุคคล
อย่างเดียวหรือเอาบุคคลธรรมดาด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย อานวยความสะดวก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
เห็นด้วยในหลักการ แต่ควรไปดูกฎหมายหลักก่อนหรือไม่ว่ากฎหมายหมายเหล่านั้นคุ้มครองพอหรือยัง
ควรตอบโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติบริษัท(มหาชน)จากัด ฯก่อนในเรื่อง
Fiduciary Duty กับ Duty of Care มาก่อน ก่อนจะมาถึงกฎหมายล้มละลาย แต่จะมาดูตรงนี้อาจจะทับซ้อน
อานาจกัน
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่วมมือกันในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ยอมรับผลคา
พิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เห็นด้วยควรรับ
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อาจารย์เพ็ง เพ็งนิติ
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
คดีอาญาล้มละลาย ตั้งแต่ตั้งกรมบังคับคดีมามีคดีอาญามากี่เรื่อง การให้คดีอาญาล้มละลาย ต้องสร้าง
คุก สร้างห้องขังใต้ศาล มีผู้คุม และเขาทาธุรกิจแต่บกพร่องไปใส่โซ่ตรวนเขาเหมาะสมรึเปล่า
คดีอาญาไม่คุ้มที่จะให้อยู่กับศาลล้มละลาย และไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ในทางธุรกิจ ควรให้ไปอยู่กับ
ศาลอาญา ไม่ใช่ศาลล้มละลาย เนื่องจากคดีน้อย
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
อาจารย์เห็นว่ามีกระบวนการฟื้นฟูกิจการรับรองอยู่แล้ว กลัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ฮั๊วะและฉ้อฉลกัน ทาให้
เจ้าหนี้เสียเปรียบ จะให้ศาลตรวจสอบ ศาลก็ไม่อาจรู้ได้ เว้นแต่ถ้าจะมีต้องมีกฎหมายเรียกให้มีส่วนร่วม คล้ายๆ
กับฟื้นฟูกิจการ
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ทาได้ ไม่ต่างจากที่เจ้าหนี้มาฟ้อง แต่ต้องใช้การตั้งตัวแทนเจ้าหนี้บางคนเพื่อคัดค้านอีกฝ่ายหนึ่งได้
เช่นเดียวกับการที่เจ้าหนี้ฟ้องแล้วถอนตัวออกไป และต้องพิจารณาความสุจริต
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรให้แก้ เพราะคล้ายคลึงกับการค้าประกัน จานอง จานา เปิดกว้างได้ เพราะพัฒนาตามกฎหมาย
หลักประกัน
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5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ควรคุ้มครองผู้สุจริต และเสียค่าตอบแทน เพราะบางครั้งคู่สัญญาทาไปเพราะไม่รู้ แต่ภาระการพิสูจน์
ต้องอยู่กับเขาด้วย
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หากเอาเอกชนเข้ามา จะมีปัญหาเรื่องความสุจริต ไม่ควรให้
มี แต่ถ้าเฉพาะอย่างควรได้ เช่น ขายทอดตลาด แต่ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแล
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ควรอย่างยิ่ง ถ้ามีรายชื่อกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต้องแจ้งทุกราย
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ต้องมีเหตุเป็นข้อยกเว้น กรณีไม่ทราบจริงๆ แต่ภาระการพิสูจน์ต้องตกอยู่กับผู้ขอ และควรกาหนดวัน
สิ้นสุด มิเช่นนั้นจะไม่จบ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
ควรคุ้มครอง ภาระการพิสูจน์ควรตกอยู่กับเจ้าหนี้ แต่ต้องพิจารณาว่าทางการค้าปกติคืออะไร อาจจะ
ใช้การพิจารณาว่าธุรกิจที่ลูกหนี้ทาอยู่ในปัจจุบัน
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9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ผู้ให้สัมภาษณ์เคยโต้แย้งเรื่องระยะเวลาการปลดล้มละลายที่ใช้ระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากระยะเวลาไม่
นาน ลูกหนี้ถูกฟ้องก็จะรับไป สุดท้ายก็ปลดล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินให้ยังไม่ทัน
แบ่ง ลูกหนี้ก็ได้รับการปลดจากล้มละลาย กลายเป็นว่าล้างมลทินให้เจ้าหนี้
แต่ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ มี ค วามเห็ น ว่ าควรยกเลิ ก แต่ ค วรใช้ ก รณี ลู ก หนี้ สุ จ ริ ต แต่ ถ้ าลู ก หนี้ เป็ น บุ ค คล
ล้มละลายโดยทุจริตควรมีคาพิพากษาให้ล้มละลายเหมือนเดิม
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ควรให้มีเหมือนกัน
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มคี าตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

Final Report 283
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ถ้ารับรองสรรพากรก็รอ แต่ถ้าคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมในทางมหาชนก็ควรให้ และเป็นรายได้ของรัฐ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ควรจะตรวจสอบ ควรเป็นระบบวิชาชีพ บางครั้งผู้ทาแผนกาหนดค่าจ้างตัวเอง ควรมีคนตรวจสอบ
ตอนผู้สัมภาษณ์ทาคดีฟื้นฟูกิจการคดีแรก มีผู้ทาแผนมาขอให้สั่งเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งยกคาร้อง และให้ที่ประชุม
เจ้ าหนี้ อ นุ มั ติ ส่ ว นการให้ ค ณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ หากเป็ น บริษั ท ในตลาด
หลักทรัพย์ก็ควรให้เขา
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ไม่มีคาตอบ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
มีโอกาสทาได้อยู่แล้ว ปกติเขาเตรียมเสร็จก็ยื่นให้ขอได้เลย เขาทากันเยอะแยะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ควรให้รับผิด ส่วนกรรมการที่รับผิดควรเป็นผู้มีอานาจบริหาร มีชื่อ และควรดึงผู้มีอานาจบริหารในทาง
พฤตินัยมาด้วย ควรให้อานาจสอบสวนแบบอาญาด้วยคล้ายๆ ตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุน ให้ร่วมรับผิดในทาง
แพ่งด้วย
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ควรมี ควรร่วมมือต่างประเทศกัน และกัน แต่ควรคุ้มครองเจ้าหนี้ไทยมากกว่าด้วย เพราะบางครั้ง
ความรู้ในต่างประเทศคนในประเทศเราเอื้อมไปไม่ถึง
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คุณณัฐนันท์ อัศวเลิศศักดิ์
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ไม่มีคาตอบ
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
กลไกพิ เศษ เพื่ อท าความ ตกลงระห ว่ า งลู ก ห นี้ กั บ เจ้ า ห นี้ บ างกลุ่ ม ไม่ ใช่ เจ้ า ห นี้ ทั้ งห ม ด
แต่กลับให้มีผลผูกพันเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วมตกลงด้วย เป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ที่เหลือ อีกทั้งไม่
ปรากฏว่า มีความจาเป็นใดที่จะต้องสร้างกลไกเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ จึง
ไม่เห็นด้วยกับกลไกพิเศษ อย่างไรก็ตาม โดยที่คาถามมิได้แสดงรายละเอียดของกลไกพิเศษ หากสามารถแสดง
ให้เห็นความจาเป็นของการมีกลไกพิเศษซึ่งมีความโปร่งใส สร้างความยุติธรรมให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะ
กลุ่ม มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนเหมาะสม ก็อาจเห็นด้วยกับกลไกพิเศษ
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
การกาหนดให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้
เพราะจะทาให้ลูกหนี้มีโอกาสจะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้ และการที่ลูกหนี้ร้องขอเองจะช่วยลดภาระ
ของเจ้าหนี้ในการฟ้องร้องคดีทั้งด้านค่าใช้จ่ายและการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และทาให้กระบวนการพิจารณาของ
ศาลรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม การนาหลักการนี้มาใช้จะต้องมีมาตรการที่สามารถคัดกรองเฉพาะลูกหนี้ที่สุจริ ต
เท่านั้ นเพื่อป้องกันลูกหนี้จากการแสวงหาประโยชน์โดยไม่สุจริต และยังต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่
เจ้าหนี้ด้วยเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่ มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
การแก้ ไขนิ ยาม “เจ้ า ห นี้ มี ป ระกั น ” ให้ รวมถึ ง เจ้ า ห นี้ บุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เศษ เห นื อท รั พ ย์ สิ น
ทุ ก ประเภท และเจ้ า หนี้ ผู้ ท รงหลั ก ประกั น ตามหลั ก การของร่ า งกฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
ไม่ เหมาะสม เพราะท าให้ เจ้ า หนี้ ทั่ ว ไปเสี ย เปรี ย บเนื่ อ งจากไม่ อ าจทราบหรื อ ตรวจสอบได้ ว่ า ลู ก หนี้
มี “เจ้าหนี้มีประกัน” ทั้งหมดเท่าใด และทรัพย์สินที่คงเหลือในการเฉลี่ยทรัพย์เพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั่วไปเป็น
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จานวนเท่าใด นอกจากนั้น อาจเป็นช่องทางให้เกิดการถ่ายเททรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้า หนี้บาง
รายหรือบางกลุ่มได้
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เ ข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
การกาหนดให้นิติกรรมที่บุคคลภายนอกทากับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นโมฆะเป็นหลักการที่
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ไม่สมควรให้ก่ อหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้
เดิม ในส่วนของบุ คคลภายนอกก็จะได้ไม่เกิดความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชาระหนี้จากลู กหนี้ซึ่งเป็นคนมีห นี้สิ น
ล้นพ้นตัวอีก ส่วนปัญหาการที่บุคคลภายนอกไม่รู้ว่าลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ สามารถแก้ไขได้ด้วยการ
เผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายนอกทราบหรือสามารถตรวจสอบได้สะดวก หลายช่องทาง เพื่อให้บุคคลภายนอก
ทราบและจะได้ไม่เข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ ในปัจจุบัน กรมบังคับคดีมีเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
โดยที่ อ านาจหน้ าที่ ข องเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ จ ะมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ข องลู ก หนี้ เจ้ า หนี้
บุคคลภายนอก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นการใช้อานาจของรัฐ และมีความรับผิดในฐานะเจ้าพนักงานซึ่งมี
กฎหมายและวินัยควบคุมการดาเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย การที่จะให้เอกชนเข้ามาปฏิบัติ
หน้ าที่แทนเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงไม่เหมาะสมเนื่องจากเอกชนมิได้มีส่ว นยึดโยงกับภาครัฐ และมิได้มี
กฎหมายควบคุมการทาหน้าที่ของเอกชน จึงไม่สมควรให้มีอานาจหน้าที่ที่จะกระทบสิทธิของลูก หนี้ เจ้าหนี้
และบุคคลภายนอก แต่หากให้เอกชนเข้ามาช่วยดาเนินการบางส่วนหรือขั้นตอนภายใต้การควบคุมดูแลของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อแบ่งเบาภาระ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นซึ่งหากสูงเกินไปหรือเป็นกรณีที่ไม่มีความจาเป็น ก็จะกระทบต่อจานวนเงินที่เจ้าหนี้จะได้รับชาระด้วย
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
การจะกาหนดให้มีการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลไม่น่าจะแก้ไขปัญหาการที่
เจ้าหนี้ไม่ทราบคาสั่งฯ ได้ทั้งหมด เพราะย่อมขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของรายชื่อและสถานที่ติดต่อเจ้าหนี้ อีก
ทั้งจะเป็นการเพิ่มภาระแก่เจ้าหน้าที่ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ จึงไม่เห็นด้วยกับหลักการ
ดังกล่าว และในปัจจุบันก็มีเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีให้บริการอยู่แล้ว หากยังไม่เพียงพอแก่การเผยแพร่คาสั่งก็
ควรที่จะเพิ่มหรือพัฒนาช่องทางที่ให้เจ้าหนี้สามารถตรวจสอบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าร ะหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
การเพิกถอนการโอนทรัพย์สินตามมาตรา 115 มีหลักการเป็นการคุ้มครองบรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้
ไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันและกัน โดยหากการโอนดังกล่าวเกิดจากเจตนาของลูกหนี้ที่มุ่งให้เจ้าหนี้คนหนึ่ง
ได้เปรียบเจ้าหนี้คนอื่นแล้ว ศาลสามารถเพิกถอนการโอนได้ ส่วนการที่จะกาหนดข้อยกเว้นสาหรับกรณีที่ลูกหนี้
ได้ดาเนินการทางการค้าปกติไว้ในมาตรานี้เห็ นว่า เป็นคนละกรณีกันการนามากาหนดไว้จะทาให้เกิดความ
สับ สนและไม่สอดคล้องกับหลักการของมาตรา 115 เนื่องจากการค้าปกติไม่มีความชัดเจนว่ามีความหมาย
อย่างไร ความสัมพัน ธ์ระหว่างลูกหนี้ และผู้ค้าเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเมื่อไร อย่างใด จะถือเป็นเจ้าหนี้ตามนัย
มาตรา 115 หรือไม่ ฯลฯ จึงเห็นว่า หลักการในมาตรา 115 เหมาะสมอยู่แล้วและมีความยืดหยุ่นปรับใช้กับ
กรณีต่างๆ ได้ดีกว่าการกาหนดเป็นข้อยกเว้นข้างต้น โดยหากสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ค้าไม่เป็นเจ้าหนี้
ตามมาตรา 115 หรือการที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินให้แก่ผู้ค้ามิได้เกิดจากเจตนาที่จะให้ผู้ค้าได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น
กรณีก็จะไม่เข้ามาตรา 115 การโอนก็ไม่ถูกเพิกถอน
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
โดยที่ ไม่ มี ร ายละเอี ย ดและผลของค าสั่ งจั ด การทรั พ ย์ สิ น ในชั้ น นี้ จึ งเห็ น ว่ า การเสนอให้ ย กเลิ ก
คาพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายเหลือเพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบว่า
จะเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และระบบเศรษฐกิจอย่างไร มีการคุ้มครองบุคคลภายนอกอย่างไร รวมทั้งต้อง
คานึงถึงความสอดคล้องกับ หลักการของกฎหมายล้มละลายด้วย หากผลการพิจารณาไม่สามารถตอบโจทก์
ข้างต้นได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม ก็ไม่ควรนาหลักการดังกล่าวมาใช้หรือไม่
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่ น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่ น หลั ก เกณฑ์ เรื่ องหนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว , การคั ด ค้ า นของเจ้ า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ไม่มีคาตอบ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ไม่มีคาตอบ
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน,ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดยเจ้า
พนัก งานพิ ทักษ์ ท รั พ ย์ห รือศาลล้มละลาย) มี ค วามเหมาะสมแล้ว หรื อไม่ มีสภาพปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ
อย่างไรบ้าง
ไม่มีคาตอบ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
การเปิดโอกาสให้ลู กหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความเห็นชอบของเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้
ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ น่าจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินกระบวนการฟื้นฟูฯ ให้รวดเร็วขึ้น และ
เป็นช่องทางให้เจ้าหนี้ลูกหนี้ได้หารือและเห็นชอบร่วมกัน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ

Final Report 290
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
การที่กรรมการบริษัทบริหารกิจการและก่อหนี้เพิ่มเติมทั้งที่รู้ว่าบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุนและมีหนี้สิน
ล้ น พ้ น ตั ว ไม่ น่ าจะเป็ น สาเหตุ ที่ จ ะท าให้ ก รรมการต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในหนี้ สิ น ของบริ ษั ท ต่ อ บุ ค คลภายนอก
เนื่องจากสถานะการเงินและหนี้สินของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของธุรกิจและปัจจัยอื่ นๆ และ
การก่อหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจช่วยฟื้นฟูสภาพการเงินของบริษัทก็ได้ แต่หากกรรมการบริหารบริษัทด้วย
ความผิดพลาดทาให้บริษัทล้มละลาย เช่น การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ การกระทาโดยทุจริต หรือกระทาการนอก
วัตถุประสงค์ของบริษัท ฯลฯ ก็เป็นเหตุที่สมควรที่จะกาหนดความรั บผิดของกรรมการในกรณีเช่นนี้ไว้ ทั้งนี้
มาตรการที่จะนามาใช้ควรมีการกาหนดองค์ประกอบความผิดที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่กรรมการ
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่วมมือกันในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ยอมรับผลคา
พิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
ไม่มีคาตอบ
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อาจารย์ไพโรจน์ วายุภาพ
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิ จการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
ต้องแยกว่าล้มละลายกับฟื้นฟูกิจการ
เหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากเจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ทั่วถึง พอดีที่จะให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
แต่ส่ วนของล้ มละลาย มาตรา 81/1 พระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย ปลดล้ มละลาย 3 ปี ทาให้ เจ้าหนี้
เสียหาย ระยะเวลา 3 ปีเพียงพอที่จะให้รวบรวมทรัพย์สินได้หรือยัง เหมาะสมหรือไม่ ทาไมแต่เดิมเขาคิด 10 ปี
จุดนี้กลายเป็นว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐาน เพราะเป็นเรื่องชาระบัญชี ควรเคลียร์บัญชีฝ่ายเจ้าหนี้บังคับให้
เจ้าหนี้เคลียร์บัญชีภายใน 3 ปี
ส่วนกฎหมายฟื้นฟูกิจการเหมาะสมอยู่แล้ว
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะ ผู้ที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วยผูกพันด้วย ผิดหลัก หรือแม้แต่ให้ศาลรับรองให้จะใช้สิทธิ
โดยบทอะไร ไม่มีกฎหมายรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตาม
การที่จะผูกพันเจ้าหนี้รายใด เขาต้องมีสิทธิที่จะพิจารณา บางครั้งเจ้าหนี้แค่ยินยอม แต่ไม่ได้ร่วมตกลง
หากเขาไม่ได้ร่วมตกลงเขาเสียสิทธิฟ้องคดีไม่ได้ อายุความสะดุดหยุดลง เนื่องจากบางครั้งเจ้าหนี้จะรอดูทีท่า
แต่ต้องมีบทบัญญัติคุ้มครอง ต้องพิจารณาว่าเจ้าหนี้รายนี้ผูกพันด้วยมั้ย และเป็นผูกพันในแง่ใด ในแง่ Positive
คือ การได้รับชาระหนี้ ในแง่ Negative คือ สิทธิการฟ้องคดี
ค าถามคื อ เมื่ อ ลู ก หนี้ มี ห นี้ ห ลายราย ท าไมมี เจ้ าหนี้ บ างรายไม่ ต กลงด้ ว ย เมื่ อ เขาไม่ ร่ว มตกลงก็
หมายความว่าเขาไม่พอใจ
คาถามต่อมาคือ มีเจ้าหนี้รายใดที่พอใจแต่ไม่ร่วมตกลงด้วยหรือไม่
ดังนั้น คาว่าตกลงควรคิดถึงทั้งทาง Positive และทาง Negative
หากกรณีที่เขาไม่ตกลงด้วยและเขาได้รับชาระหนี้เต็มจานวน ผู้ให้สัมภาษณ์สนับสนุนให้มีบทบัญญัติ
เช่นนี้ มีเจ้าหนี้บางประเภทที่ได้รับชาระหนี้เต็มจานวนอยู่แล้ว เช่น เจ้าหนี้มีประกัน ดังนั้น สิ่งที่ต้องไปคิดคือจะ
มีมาตรการอะไรคุ้มครองเจ้าหนี้อื่นไม่ให้เสียหาย
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
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การเข้าสู่กระบวนการโดยไม่รอการฟ้อง เข้าไปเอง หากให้ร้องขอ เจ้าหนี้ไปยื่นคาขอรับชาระหนี้ ให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์บังคับ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วย
ควรให้มี แต่ควรดูมาตรา 7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบด้วย การฟ้องคดีเป็น
สิทธิการนิ่งของเจ้าหนี้อย่างหนึ่ง การแก้ไขปัญหาคือ เรื่องการชิงโอกาส ควรมีบทบัญญัติให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิก่อน
เว้นแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมให้ร้องขอและเขาไม่ฟ้องด้วย หรืออาจให้สิทธิเจ้าหนี้คัดค้านด้วย หากเจ้าหนี้คัดค้าน ควร
จะเสียสิทธิให้ลูกหนี้ร้องขอไม่ได้ เพราะต้องมีการชาระหนี้ การชาระหนี้ไม่ใช่บังคับให้เจ้าหนี้ต้องรับชาระหนี้
เนื่องจากเป็นนิติกรรมสองฝ่ายและเป็นนิติกรรมที่ต้องมีผู้แสดงเจตนาเป็นผู้รับ คือ เจ้าหนี้
แต่ เหตุ ผ ลแต่ เดิ ม ไม่ ให้ ลู กหนี้ มี สิ ท ธิยื่ น ค าร้อ งขอให้ ต นเองล้ มละลาย เพราะ การฟ้ องคดี เป็ น การ
ตัดสินใจของฝ่ายเจ้าหนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า แม้เพิ่มเงื่อนไขตามมาตรา 9 ให้ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
แต่ความสุจริตของลูกหนี้จะแก้ไขไม่ได้ เพราะว่า การเข้าสู่ระบบล้มละลายต้องการเคลียร์บัญชี ต้องการชาระ
หนี้ แต่การชาระหนี้ไม่ใช่การชาระเต็มจานวน
4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรแก้
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพ ย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ใช้หลักโมฆะ เพราะ ใช้หลักความสามารถในการทานิติกรรมการจาหน่ายจ่ายโอน อีกฝ่ายจะรู้ไม่ รู้ไม่
สาคัญ เมื่อสองฝ่ายไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สิน
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ควรพิจารณาว่า เจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่อะไรบ้าง ในฟื้นฟูกิจการไม่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า กรมบังคับคดีควรรับงานจากเอกชน ไม่ใช่ให้เอกชนรับงานจากตน

Final Report 293
ภาคผนวก 2 บทสัมภาษณ์เชิงลึก
ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อานาจไม่ควรให้โดยสภาพ แต่ถ้าเป็นเรื่องการบริการในสานักงานควรให้
เอกชนทาได้ ช่องทางหนึ่งคือการขายทอดตลาด แต่อาจารย์ไม่เห็นด้วย
ในกรณีที่ให้ทาแทนอะไรเป็นอานาจเจ้าพนักงานรัฐจะตัดปัญหาข้อพิพาท ถ้าให้เอกชนทาแก้ปัญหาข้อ
พิพาทไม่ได้ เช่น การส่งหมาย
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
เหมือน Class Action ควรจะให้แจ้งให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบ เพื่อให้เขามีสิทธิได้รับชาระหนี้
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่เห็ น ด้ว ย เนื่ องจากเป็ น ผู้ ป ฏิบั ติงาน ถ้าเป็ นเจ้าพนักงานพิ ทักษ์ ทรัพย์ของศาล ไม่ควรให้ แต่ถ้า
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ใช่เจ้าหนี้ที่ของศาลก็ควรให้
ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
ไม่ควร ตามหลักการเคลียร์บัญชี
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
คาถามคือ ยุติธรรมหรือไม่ การเขียนข้อยกเว้นรายกรณี เป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจน ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่งั้นจะมี
ข้อยกเว้นเต็มไปหมด
มาตรา 115 มีทางที่ดีอยู่แล้วคือ การขอรับชาระหนี้ ถ้าให้มีคือผิดหลักการขอรับชาระหนี้
ควรเขียนเป็นข้อยกเว้น ผู้ไม่ต้องขอรับชาระหนี้ เช่น ให้เป็นสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าหนี้มีประกัน
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
ไม่เห็นด้วย เพราะ หากมองเรื่องสถานะ เดี๋ยวสถานะก็แก้ตามอีก ว่ามีคาสั่งจัดการทรัพย์สินให้กระทบ
สิทธิ และเมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเท่ากับวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดี จะวกกลับมามีคาสั่งจัดการ
ทรัพย์สินอีกไม่ได้
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10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ไม่ค่อยมีแล้ว ไม่มีปัญหา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่ขอตอบ แต่ควรดูกฎหมายค้าประกันฉบับใหม่
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรีย บเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
ควรรับรองสิทธิเจ้าหนี้ภาษีอากรเพิ่มขึ้น
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้,การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
ไม่มีคาตอบ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้ม ละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ควรเอา แต่ต้องคิดองค์กรเจ้าภาพ อาจให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบ
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
ไม่มีคาตอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟู กิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ไม่ควรเขียนเป็นกฎหมาย เนื่องจากมีความรวดเร็วอยู่แล้ว ทางปฏิบัติมีการขอกันอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
ไม่เห็นด้วย อย่างมากควรเป็นอาญามากกว่า
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
โดยสภาพทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ทนายความซึ่งเป็นวิชาชีพทนายความในประเทศไทยเสียเปรียบ
เสียหายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจะส่งเสริมเฉพาะลอว์เฟิร์มให้รับงานได้ ไม่เห็นด้วย
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อาจารย์วิรัตน์ วิศิษฎ์วงศกร
1. ท่านเห็น ว่ากฎหมายล้มละลายและฟื้น ฟูกิจการในปัจจุบัน เหมาะสมหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใดเป็นพิเศษ
1.1 เพื่อประโยชน์ ของคู่ความและการพิจารณาคดี การมีระบบการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่น เช่น
ระบบไกล่เกลี่ยที่ชัดเจนเช่นเดียวกับในคดีแพ่งทั่วไป ตามความสมัครใจและความเห็นชอบของศาล
1.2 กฎหมายล้มละลายเดิมเป็นกฎหมายสั่งห้ามพ่อค้าและชนชั้นกลาง ไม่ควรให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้
มีอาชีพรายได้ไม่แน่นอนเข้าสู่ระบบดังกล่าว ซึ่งต้องมีกฎหมายจัดการทรัพย์สินเป็นพิเศษ แยกจากกฎหมาย
ล้มละลาย เช่น ผู้มีอาชีพเกษตรกร
1.3 กฎหมายปั จ จุ บั น ไม่ ส่ งเสริม ให้ ลู กหนี้ กลั บ ไปด าเนิ น ชีวิตตามปกติได้ (Fresh Start) เนื่อ งจาก
มาตรา 109 กาหนดกองทรัพย์สินกว้างเกินไป เน้นการบังคับคดีเช่นเดียวกับหลักทางคดีแพ่งทั่วไปหากไม่แก้ไข
จะเป็นอุปสรรคที่จะไม่มีลูกหนี้อยากเข้าสู่ระบบล้มละลายโดยสมัครใจ
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีกลไกพิเศษต่างหากจากการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เพื่อ
สร้างความตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่มในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ โดยให้มีผลผูกพัน
เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย เพราะเหตุใด
ตามปกติ การตกลงหรื อปรั บ โครงสร้างหนี้ น อกศาล สามารถท าได้ ภ ายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ กฎหมายอื่ น
นอกเหนือจากกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ และมีผลผูกพันเฉพาะเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ร่วมตกลงด้วย น่าจะ
เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ดังกล่าวได้ จึงไม่เห็นด้วยกับวิธีดังกล่าว
แต่อาจมีกลไกพิเศษเป็นกฎหมายให้มีมาตรการบังคับให้ลู กหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่ระบบการเจรจา หาก
ตกลงไม่ได้จึงให้เข้าสู่ระบบศาลตามกฎหมายล้มละลายฟื้นฟูกิจการต่อไปได้
3. ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่อนุญาตให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้
ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ ท่านคิดว่าควรอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
โดยสมัครใจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ลูกหนี้เป็นบุคคลที่ทราบดีว่าตนมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพียงใด การเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ยื่นคาร้องเองโดย
สมัครใจ ทาให้การรักษามูลค่ากองทรัพย์สินของลุกหนี้ทาได้รวดเร้วขึ้น เพียงแต่ต้องมีระบบตรวจสอบให้โอกาส
เจ้าหนี้คัดค้านและผ่านการไต่สวนโดยศาล ทั้งต้องกาหนดระยะเวลามิให้ลูกหนี้ยื่นคาร้ องขอได้หลายครั้งในช่วง
ระยะเวลานับจากคดีก่อนเสร็จสิ้น
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4. หากจะมีการแก้ไขนิยาม “เจ้าหนี้มีประกัน” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
เพื่ อให้ รวมถึงเจ้ า หนี้ ที่มี บุริ มสิทธิ พิ เศษเหนื อทรั พย์สิ น ทุ กประเภท และเจ้าหนี้ ผู้ทรงหลักประกัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เนื่อจากปัจจุบันตามบทนิยาม มาตรา 6 “เจ้าหนี้มีประกัน” จากัดไว้เพียง 4 ประภท ไม่รวม
การประกันส่วนบุคคล ไม่รวมทรัพย์หลักประกันของบุคคลภายนอก หรื อบุริมสิทธิพิเศษประเภทอื่น ทาให้การ
คุ้มครองเจ้าหนี้มีประกันดังกล่าวแตกต่างจากเจ้าหนี้มีประกันในทางแพ่ง และเป็นการคุ้มครองลูกหนี้ที่มีมูลหนี้
มีมีหลักประกันทางแพ่งไม่จาต้องเข้าสู่ระบบล้มละลายโดยไม่จาเป็น
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าทานิติกรรมกับลูกหนี้ที่ถู กศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะทาให้นิติกรรม
ตกเป็น โมฆะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อสิทธิของบุค คลภายนอกที่เข้าทาสัญ ญากับลูกหนี้ที่สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ท่านเห็นว่าหลักการดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ควรมีบทบาทยกเว้นมาตรา 22 ให้ชัดเจนว่าผู้ถูกพิทักษ์ ทรัพย์สามารถทานิติกรรมใดได้เองบ้าง เช่น
นิติกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีพ และมีกฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทน
6. ท่านมีความเห็นว่าควรที่จะกาหนดให้มีเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร และในส่วนใด
ควรมี ผู้ จั ด การทรัพ ย์ สิ น (Trustees) เอกชนมาทาหน้าที่ ของเจ้าพนัก งานพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์ เพื่ อให้ การ
จัดการทรัพย์มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่คัดเลือกและ
กากับดูแลผู้จัดการทรัพย์สินดังกล่าวแทนศาล
7. ท่านเห็นว่าควรจะให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าหนี้ทราบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม
จากลาพังเพียงการโฆษณาคาสั่งหรือไม่และหากไม่มีการแจ้งคาสั่งให้เจ้าหนี้ทราบแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวควร
มีสิทธิอย่างไร
ควรมี เพื่อให้ สอดคล้องกับคาขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ หากไม่มีการแจ้งเจ้าหนี้ทราบ มิให้
ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ดังกล่าว
ท่านเห็นว่า อานาจในการพิจารณาทาคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธ คาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
ควรให้เป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เพราะเหตุใด
เห็นด้วย เพื่อให้การสั่งคาขอรับชาระหนี้รวดเร็วขึ้น
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ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ ก ฎหมายล้ ม ละลายตั ด สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ม่ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
กาหนดเวลาโดยเด็ดขาด เพราะเหตุใด
เห็น ด้วย เพื่อมิให้การขอรับชาระหนี้ดาเนินไปโดยล่าช้า แต่ควรมีข้อยกเว้ นให้เจ้าหนี้ที่มีเหตุการณ์
พิเศษหรือเหตุสุดวิสัย ยื่นคาขอได้อย่างช้าก่อนการแบ่งทรัพย์สินที่สุด
8. ควรมีข้อยกเว้น ในการเพิ กถอนการโอนตามมาตรา 115 ในกรณี ที่ลูกหนี้ได้ดาเนิน การตาม
ทางการค้าตามปกติหรือไม่
มาตรา 115 เป็นกรณีลูกหนี้โอนหรือกระทาการใดๆ ทาให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ในช่วงเวลาที่ลุก
หนี้น่าจะอยู่แล้วว่าตนเองมีหนี้สินล้นพ้นตัว ข้อกล่าวอ้างว่าเจ้าหนี้รับประโยชน์ตามทางการค้าปกติ เพื่อให้
ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นไม่มีเหตุผลอ้างอิงได้ ทั้งเจ้าหนี้ผู้ถูกเพิกถอนซึ่งได้รับความเสียหายสามารถขอรับชาระหนี้
ตามมาตรา 92 ได้อยู่แล้ว จึงไม่ควรมีข้อยกเว้นดังกล่าว
9. ท่านมีความเห็นว่าควรยกเลิกคาพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีล้มละลายเหลือ
เพียงคาสั่งจัดการทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร
กฎหมายล้มละลายมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก่อนพิพากษาล้มละลายเพื่อให้โอกาสลูกหนี้ในการประนอมหนี้
หากสั่งจัดการทรัพย์สินอย่างเดียวต้องแยกกฎหมายเป็นสองทาง โดยเน้นการเริ่มต้ นคดีว่า หากลูกหนี้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวให้สั่งจัดการทรัพย์สินอย่างเดียว โดยยึดทรัพย์แบ่งเจ้าหนี้ หากลูกหนี้เป็นผู้มีรายได้ประจา และใน
อนาคตแน่นอนให้สั่งจัดการทรัพย์สินโดยวิธีประนอมหนี้
แต่คาว่า “บุคคลล้มละลาย” ยังปรากฎอยู่ในกฎหมายอื่น การยกเลิกคาดังกล่าวจึงควรพิจารณาให้
รอบคอบ
10. ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การยื่น ค าขอฟื้ น ฟู กิ จ การอย่า งไรบ้ า ง (เช่น หลั กเกณฑ์ เรื่อ งหนี้ สิน ล้น พ้ น ตัว , การคั ดค้ านของเจ้า หนี้
เป็นต้น) รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
การฟื้นฟูกิจการยังคงจากัดเฉพาะลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด และสหกรณ์แห่งนิติ
บุคคลอื่น และบุคคลธรรมดาควรมีโอกาสเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการหรือธุรกิจของตนได้ ทั้งไม่ควรมีข้อจากัดยอดหนี้
ส่วนหลักเกณฑ์หนี้สินล้นพ้นตัว เหมาะสมแล้ว เพราะแนวฎีกายังนาข้อสันนิษฐานมาใช้บั งคับตาม
มาตรา 8 ได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
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11. ท่านเห็นว่าสิทธิของผู้ค้าประกันในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามระบบกฎหมายไทย (การยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ, อานาจในการลงมติในที่ประชุม, ความรับผิดในทางแพ่ง) มีสภาพปัญหา
ในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
กรณี ลู กหนี้ ฟื้น ฟูกิจการในขณะที่ ธรรมดาลู กหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันลู กหนี้ไม่ได้รับการคุ้มกันตาม
มาตรา 90/12 กรรมการจึงอาจถูกฟ้องล้มละลายเพื่อบีบบังคับชาระหนี้ และทาให้การฟื้นฟูกิจการไม่สาเร็จใน
เวลาย่อมได้
ท่านเห็นควรให้มีการปรับปรุง สิทธิของผู้ค้าประกันที่เข้าสู่ กระบวนการฟื้น ฟูกิจการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ค้าประกันเข้ามามีส่วนร่วมในคดีฟื้นฟูกิจการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เทียบตามกฎหมายล้มละลายมาตรา 45 วรรคสอง 57 (ประนอมหนี้) กรณีฟื้นฟูกิจการหากกรรมการ
ยอมเข้ามาประกันหนี้ตามแผนด้วย ควรได้รับสิทธิคุ้มกันตาม มาตรา 90/12 ด้วย เว้นแต่มีการผิดชาระหนี้ตาม
แผน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
12. ท่านเห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
(เช่น การจัดกลุ่มเจ้าหนี้, การออกเสียง, แผนฟื้นฟูฯ ซึ่งผูกมัดเจ้าหนี้ภาษีอากร, เปรียบเทียบกับสิทธิของ
เจ้าหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย)
เจ้าหนี้ภาษีอากรซึ่งเป็นเจ้าหนี้ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีบุริมสิทธิในการได้รับชาระหนี้มักถูกตัด
หนี้จากผู้ทาแผน เนื่องจากไม่มีอานาจต่อรองในขั้นทาแผน
ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้ นฟูกิจการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษี
อากรให้มีความเหมาะสมอย่างไร (การห้ามยืดระยะเวลาชาระหนี้, การห้ามลดหนี้) เพราะเหตุใด
สมควรแก้ไขกฎหมายคุ้มครองหนี้ภาษี อากรดังกล่าว และเนื่องจากฎหมายภาษี อากรมีหลายประเภท
ควรปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับกฎหมายภาษีอากรแต่ละประเภท
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. ท่านมีความเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการตาม
ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ระบบจดทะเบียน, ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา, การกากับดูแลโดย
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เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย) มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ยังไม่มีมาตรฐานทางวิชาชีพที่ชัดเจนการกากับดูแลทางศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยังไม่ชัดเจน
เป็นเพียงการกากับดูแลตามข้อพิพาทในคดีเท่านั้น
ท่านมีความเห็นอย่างไรหากมีการนาแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟู
กิ จ การตามระบบกฎหมายต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ เช่ น การมี ผู้ ต รวจสอบ (Examiner) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการมีองค์กรควบคุมวิชาชีพผู้ทาแผน (Secretary of State)
เห็นด้วย ควรมีองค์กรควบคุมวิชาชีพหรือผู้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ กาหนดวิธีปฏิบัติและ
การควบคุมวิชาชีพ การแต่งตั้ง และการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ทาแผนมีมาตรฐานทางวิชาชีพที่ดี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
14. ท่านเห็น ว่าวิสาหกิจธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:
SME ควรมีช่องทางโดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
รวบรัด) นอกจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปตามระบบกฎหมายปัจจุบันหรือไม่
ด้วยข้อจากัดของกฎหมายปัจจุบันเกี่ย วกับยอดหนี้ 10 ล้าน และจากัดประเภทของนิติบุคคลที่เข้าสู่
การฟื้นฟูได้ ทาให้กิจการขนาดเล็ก (SME) ไม่มีโอกาสฟื้น ฟูกิจการได้ สมควรแก้ไขกฎหมายให้ฟื้นฟูได้ แต่ไม่
จาต้องดาเนินกระบวนการเต็มรูปแบบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการกาหนดให้ลูกหนี้สามารถเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการและขอความ
เห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เห็นด้วย แต่คงใช้ได้เฉพาะในกรณียื่นฟื้นฟูกิจการโดยสมัครใจ และเป็นกิจการขนาดเล็ก (SME) โดยนา
หลัก debtor in possession (dip) ของอเมริกามาใช้ด้วย โดยให้สิทธิลูกหนี้ทาแผนและบริหารกิจการได้ต่อไป
หลังยื่นขอฟื้นฟูกิจการ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีคาตอบ
16. ท่านคิดว่ากรรมการของบริษัทที่บริหารกิจการและก่อหนี้สินเพิ่มเติมทั้งที่รู้อยู่ว่าบริษัทอยู่ใน
ภาวะขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะต้องมีส่วนรับผิดในหนี้สินของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
ขอบเขตความรับผิดควรมีเพียงใด เพราะเหตุใด
กรรมการที่รู้อยู่แล้วว่าบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัว ยังสร้างความเสียหายให้แก่กองทรัพย์สินของบริษัท
ลูกหนี้โดยก่อหนี้สินเพิ่มเติม อาจต้องรับผิดต่อบริษัทลูกหนี้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1169 ส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ถ้ามิใช่การกระทาโดยปราศจากอานาจหรือนอกเหนืออานาจ ก็ไม่
ต้องรับผิดส่วนตัว เว้นแต่เป็นการกระทาผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น ต่อหนี้โดยไม่สุจริต
17. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจะเปิดให้มีการยอมรับผล
ของคาพิพากษาหรือคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลในต่างประเทศตามหลัก Model Law เพื่อให้บังคับตาม
คาสั่งและตามความร่ วมมือกัน ในระหว่างศาลของประเทศสมาชิก (ทั้งนี้ เฉพาะประเทศที่ ยอมรับ ผล
คาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างเดียวกันของศาลไทยด้วย)
เนื่องจากกฎหมายล้มละลาย มาตรา 177, 178 ไม่สามารถรองรับการจัดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี
ล้มละลายข้ามชาติได้รับประโยชน์สูงสุดสามารถดาเนินกระบวนการพิจารณาและอาจเป็นอุปสรรคต่อการค้า
การลงทุน ระหว่างประเทศ การยอมรับ หลักการ Cross-Borden Insolvency และให้ ศาลชานัญพิเศษ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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ภาคผนวก 3
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
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ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 4
การจัดการหนี้โดยสมัครใจ
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สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดที่ ๒/๑ กระบวนพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การจั ด การหนี้
โดยสมัครใจ เป็นอีกหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพื่อให้ลูกหนี้บุคคล
ธรรมดาที่มีเงินได้ประจาสามารถร้องขอจัดการหนี้สิน ของตนเองได้โดยสมัครใจ พร้อมกับการเสนอแผน
จัดการหนี้เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยมีผลผูกพันเจ้าหนี้ที่ไม่เห็นชอบด้วยแผนจัดการ
หนี้ดังกล่าวได้ อันจะเป็นการเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ให้กลับสู่ภาวะปกติด้วยขั้นตอนที่
รวดเร็ว ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีศาลเป็นผู้พิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ผู้ได้รับ
ผลกระทบตามแผนจัดการหนี้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มี
บทบัญญัติว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ย วกับการจัดการหนี้โดยสมัครใจ ซึ่งเปิดโอกาสให้ ลูกหนี้บุคคล
ธรรมดาที่มีเงินได้ประจาได้เสนอแผนจัดการหนี้สินของตนเองเพื่อให้เจ้าหนี้มีส่วนร่วมในการพิจารณา
และให้มีผลผูกพันเจ้าหนี้ที่ไม่เห็นชอบด้วยแผนเช่นว่านั้นได้ อันเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการจัดการ
หนี้สินของลูกหนี้ที่ง่าย ประหยัด และรวดเร็ว โดยมีศาลเป็นผู้พิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้
ทุกรายในการบังคับใช้แผนจัดการหนี้เช่นว่านั้น ดังนั้น สมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์อันเป็นทางเลือกในการ
จัดการหนี้สินให้แก่ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ประจา จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการหนี้
โดยสมัครใจ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
“หมวด ๒/๑”
กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการหนี้โดยสมัครใจ
ส่วนที่ ๑
การเริ่มต้นกระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจ
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“มาตรา ๘๗/๑ ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๗/๒ อาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้โดยสมัครใจได้
ตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้
กระบวนพิจารณาส่วนใดที่มิได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเฉพาะ ให้นาบทบัญญัติในหมวด
อื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๗/๒ ลูกหนี้ที่อาจยื่นคาร้องตามความในหมวดนี้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ลูกหนี้นั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชาระหนี้ได้ โดยเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือ
หลายคนเป็นจานวนที่อาจกาหนดได้แน่นอนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม
(๒) ลูกหนี้นั้นมีรายได้ประจาเป็นค่าตอบแทนจากการทางานไม่ว่าในรูปแบบใด โดยมี
อัตราที่แน่นอนหรือมีความเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๕ ในแต่ละเดือน
(๓) ลูกหนี้ไม่ได้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้ตกเป็น
บุคคลล้มละลายโดยทุจริต
(๔) ในระยะเวลาห้าปีก่อนยื่นคาร้อง ลูกหนี้ต้องไม่เคยถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
(๕) หากลูกหนี้เคยยื่นคาร้องตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้มาก่อน หากที่ประชุมเจ้าหนี้
เห็นชอบด้วยแผนจัดการหนี้ จะต้องพ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่แผนจัดการหนี้ฉบับก่อนครบกาหนด
แต่หากแผนจัดการหนี้ตามคาร้องไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ ระยะเวลาสามปีให้นับแต่
วันที่ถือว่าคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้สิ้นสุดลง
มาตรา ๘๗/๓ คาร้องตามมาตรา ๘๗/๑ ต้องแสดงให้ชัดแจ้งถึง
(๑) ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้
(๒) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ทั้งหมด และจานวนหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละราย
(๓) จานวนและที่มาของรายได้ประจา
(๔) รายจ่ายของลูกหนี้และบุคคลผู้อยู่ในอุปการะทั้งหมด
(๕) บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของลูกหนี้และคู่สมรส ตลอดจนภาระติดพันเหนือ
ทรัพย์สินนั้น
(๖) คารับรองว่าลูกหนี้จะไม่ก่อหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณาและดาเนินการ
ตามแผนจัดการหนี้ เว้นแต่เป็นหนี้ที่จาเป็นสาหรับการดารงชีพตามปกติของลูกหนี้และครอบครัว
มาตรา ๘๗/๔ ลูกหนี้จะต้องเสนอแผนจัดการหนี้ไปพร้อมกับคาร้องขอ โดยจะต้อง
กาหนดเงื่อนไขให้ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้ภาษีอากร เจ้าหนี้ในมูลหนี้อย่างอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะกาหนดให้ต้องชาระ เช่น เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน เป็นต้น หรือเจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่เกิดจาก
ความทุจริตฉ้อโกงของลูกหนี้ เต็มจานวนภายในระยะเวลาตามแผน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
เจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่จาเป็นต้องชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นเต็มจานวน
แผนจัดการหนี้จะต้องแสดงจานวนรายได้ประจาแต่ละเดือนของลูกหนี้ที่คงเหลือภาย
หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจานวนและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว จานวนเงินที่จะนามาชาระ
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนจัดการหนี้ วิธีการและลาดับการชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละราย และจานวน
เงินที่เจ้าหนี้แต่ละรายนั้นจะได้รับชาระหนี้เมื่อครบกาหนดเวลาตามแผนจัดการหนี้ โดยอาจกาหนดให้
ลูกหนี้ชาระหนี้โดยตรงแก่เจ้าหนี้หรือให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นคนกลางในการรับเงินเพื่อจัดสรร
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ให้แก่เจ้าหนี้ก็ได้ และอาจกาหนดแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ออกเป็นหลายกลุ่มได้บนพื้นฐานหลักการที่เป็นธรรม
และเจ้าหนี้ในกลุ่มเดียวกันจะต้องได้รับการชาระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน
มาตรา ๘๗/๕ ลูกหนี้ต้องวางเงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจานวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมกับ
คาร้องขอเข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้
มาตรา ๘๗/๖ เมื่อศาลสั่งรับคาร้องขอแล้ว ให้ดาเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวเป็นการด่วน
โดยศาลต้องไต่สวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๗/๒ ถ้าได้ความจริงและมีเหตุอันควรเชื่อว่า
ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอโดยสุจริต ให้ศาลมีคาสั่งรับแผนจัดการหนี้ มิฉะนั้นให้ยกคาร้อง
นับแต่วันที่ศาลสั่งรับคาร้องขอจนถึงวันที่แผนจัดการหนี้มีผลบังคับ ตามมาตรา ๘๗/๘
หรือวันที่ถือว่าคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๘๗/๙ ห้ามมิให้เจ้าหนี้ฟ้อง
หรือดาเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อบังคับชาระหนี้
โดยให้ถือว่าอายุความแห่งสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้สะดุด
หยุดลง
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาและดาเนินการตามแผนจัดการหนี้
มาตรา ๘๗/๗ เมื่อศาลมีคาสั่งให้รับแผนจัดการหนี้ไว้พิจารณาแล้ว ให้ศาลแจ้งคาสั่ง
พร้อมส่งแผนจัดการหนี้ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยพลัน แล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กาหนด
วันนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนจัดการหนี้ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งและได้รับ
แผนจัดการหนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลาการจัดประชุมเจ้าหนี้ออกไปอีกไม่เกิน
๒ เดือน โดยจะต้องประกาศ วัน เวลา และสถานที่ นัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่าง
น้ อยหนึ่ งฉบั บ ไม่น้ อยกว่าสองครั้งห่ างกัน ไม่ เกิน เจ็ดวัน กับให้ ส่ งส าเนาประกาศแก่เจ้าหนี้ ที่ อยู่ใน
แผนจัดการหนี้ตามรายชื่อในคาร้องของลูกหนี้ ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ด้วยค่าใช้จ่าย
ของลูกหนี้เอง
มาตรา ๘๗/๘ ในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนจัดการหนี้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมอาจเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงแผนจัดการหนี้ได้โดย
ความยินยอมของลูกหนี้ และให้แผนจัดการหนี้มีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้
เจ้าหนี้ทุกคนซึ่งเข้าร่วมประชุมมีสิทธิในการออกเสียงลงมติได้
การให้ความเห็นชอบในแผนจัดการหนี้ต้องกระทาโดยมติพิเศษของที่ประชุมเจ้าหนี้ แต่
หากเป็นการลงมติในเรื่องอื่นๆ ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นควรให้ขอความเห็นจากที่ประชุมเจ้าหนี้
ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเจ้าหนี้ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เจ้าหนี้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่เห็นชอบด้วยแผนจัดการหนี้ดังกล่าวอาจคัดค้านได้หาก
เห็นว่าการประชุมเจ้าหนี้หรือการลงมติดังกล่าวฝ่าฝืนต่อขั้นตอนแห่งบทบัญญัติในหมวดนี้ หรือเห็นว่า
ตนได้รับการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้อย่างไม่เป็นธรรม โดยขอให้เจ้าพนักงานพิทั กษ์ทรัพย์บันทึกข้อ
คัดค้านรวมทั้งเหตุแห่งการคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม
ในกรณีที่มีความจาเป็นทาให้การพิจารณาแผนจัดการหนี้ไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนจัดการหนี้ในคราวแรกได้ หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควรโดย
ได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีดุลพินิจสั่งให้เลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณา
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แผนจัดการหนี้ออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ คราว โดยการประชุมคราวถัดไปนั้นจะต้องไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่
วันที่มีการประชุมในคราวที่เลื่อนออกไป และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศ วัน เวลา และสถานที่
นัดประชุมคราวถัดไปในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ด้วยค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ แต่
ไม่จาเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นรายบุคคลอีก
มาตรา ๘๗/๙ ในกรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยแผนจัดการหนี้ หรือการ
พิ จ ารณาแผนจั ดการหนี้ ไม่ อ าจด าเนิ น การให้ เสร็จ สิ้ น ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้ในมาตราก่ อ นได้ ให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานให้ศาลทราบภายใน ๗ วัน และให้ถือว่าคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการ
จัดการหนี้สิ้นสุดลงในวันที่ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบหรือวันที่มีการประชุมคราวสุดท้ายแล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๗/๑๐ ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม เจ้าหนี้ ล งมติ เห็ น ชอบด้ว ยแผนจัด การหนี้ ให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานให้ศาลทราบภายใน ๗ วัน โดยให้ระบุด้วยว่ามีเจ้าหนี้รายใดได้คัดค้าน
การลงมติเห็นชอบนั้นบ้างด้วยเหตุผลใด
เจ้าหนี้รายที่คัด ค้านและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้บันทึกการคัดค้านไว้ อาจยื่นคา
ร้องต่อศาลว่าแผนจัดการหนี้ที่ได้รับความเห็นชอบนั้นเป็นเหตุอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้
หรือมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในการประชุมเจ้าหนี้อันเป็นสาระสาคัญที่ทาให้เจ้าหนี้นั้นไม่อาจใช้สิทธิของตน
ในการร่วมพิจารณาแผนจัดการหนี้ได้ โดยจะต้องยื่นคาร้องภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมเจ้าหนี้
ได้ลงมติเห็นชอบด้วยแผนจัดการหนี้
เมื่อมีการยื่นคาร้องคัดค้านตามวรรคก่อนและศาลเห็นว่าคาคัดค้านนั้นมีมูลเพียงพอ ให้
ศาลรับคาคัดค้านไว้และแจ้งให้ลูกหนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบโดยพลัน และให้นัดไต่สวน
คาคัดค้านนั้นภายใน ๔๕ วัน โดยลูกหนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจทาหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือมาศาลเพื่อแถลงข้อเท็จจริงให้ทราบในวันนัดไต่สวนก็ได้
หากศาลเห็นว่ามีเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในแผนจั ดการหนี้หรือหรือมีการฝ่า
ฝืนเงื่อนไขการประชุมอันเป็นสาระสาคัญ ศาลอาจมีคาสั่งให้เพิกถอนหรือระงับมติที่เห็นชอบด้วยแผน
จัดการหนี้ หรืออาจสั่งการให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดาเนินการจัดให้มีการเรียกประชุมเจ้าหนี้ใหม่ให้
ถูกต้องภายในเวลาที่ศาลกาหนด โดยให้เพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหนี้เดิมก็ได้ หากไม่มีเหตุหรือการฝ่า
ฝืนดังกล่าวก็ให้ยกคาร้องของเจ้าหนี้รายนั้น
หากไม่มีเจ้าหนี้รายใดยื่นคาร้องต่อศาลตามความในวรรคสอง หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี้
ยื่นคาร้องและศาลมีคาสั่งยกคาร้อง เมื่อศาลพิจารณารายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วเห็นว่าไม่
มีเหตุอื่นที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในแผนจัดการหนี้ และไม่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการประชุมอันเป็น
สาระสาคัญ ก็ให้ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนจัดการหนี้
คาสั่งเห็นชอบด้วยแผนจัดการหนี้มีผลเป็นการระงับความผูกพันหรือหนี้เดิมที่ลูกหนี้มี
ต่อเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้และลูกหนี้ยอมผูกพันตามเงื่อนไขการชาระหนี้ที่กาหนดไว้ในแผนจัดการหนี้แทน
เพื่ อประโยชน์ ในการพิ จ ารณาของศาล เหตุอั น ก่อ ให้ เกิด ความไม่ เป็ น ธรรมตามใน
บทบัญญัติมาตรานี้ ให้พิจารณาถึงโอกาสที่เจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้จากแผนจัดการหนี้ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
โอกาสที่จะได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ และการปฏิบัติต่อ
เจ้าหนี้ในกลุ่มเดียวกันภายใต้แผนจัดการหนี้จะต้องมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
มาตรา ๘๗/๑๑ ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนจัดการหนี้ ลูกหนี้อาจยื่นคาร้องต่อศาล
เพือ่ ขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนจัดการหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ก็ได้ โดยแผน
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จัดการหนี้ดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้น้อยลงกว่าแผนจัดการหนี้เดิม และไม่เป็นการ
ขยายระยะเวลาให้นานเกินกว่าที่กาหนดไว้ในแผนจัดการหนี้เดิม
เมื่อศาลเห็นว่าคาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนจัดการหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
วรรคก่อน ให้ศาลรับคาร้องและส่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมแผนจัดการหนี้ดังกล่าว โดยให้นาบทบัญญัติในหมวดนี้เรื่องการเรียกประชุมเจ้าหนี้
การพิจารณาแผนจัดการหนี้ การลงมติเห็ นชอบด้วยแผนจัดการหนี้ ตลอดจนการรายงานและการ
คัดค้าน มาใช้บังคับกับการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมแผนจัดการหนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๘๗/๑๒ ในกรณี ที่ลู กหนี้ ผิ ดนั ดช าระหนี้ ตามแผนจัดการหนี้ เจ้าพนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์อาจเสนอรายงานต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งยกเลิกแผนจัดการหนี้ และให้ลูกหนี้เข้าสู่
กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์โดยให้ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดในทันที
คาสั่งของศาลที่ให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดตามความในวรรคก่อนไม่กระทบถึง
การใดที่ได้กระทาโดยสุจริตและเป็นไปตามแผนจัดการหนี้แล้วก่อนศาลมีคาสั่งเช่นว่านั้น และมีผลให้หนี้ที่
เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับ ชาระตามแผนจัดการหนี้กลับคืนสู่สถานะดังที่เป็นอยู่เดิม เว้นแต่สภาพแห่ งหนี้ใน
ขณะนั้นจะไม่เปิดช่องให้กระทาได้
มาตรา ๘๗/๑๓ ในกรณีที่ลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้ตามแผนจัดการหนี้ ให้ลูกหนี้หลุด
พ้นจากภาระหนี้สินต่อเจ้าหนี้ทั้งหมด
ส่วนที่ ๓
บทกาหนดโทษว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการหนี้โดยสมัครใจ
มาตรา ๘๗/๑๔ ลูกหนี้คนใดละเว้นไม่แจ้งข้อความอันเป็นสาระสาคัญ หรือกล่าวเท็จ
เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย กิจการ หรือทรัพย์สินของตนต่อศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่ประชุม
เจ้าหนี้ เพื่อให้ศาลรับคาร้องตามบทบัญญัติในหมวดนี้ หรือเพื่อให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบด้วย
แผนจัดการหนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ปี หรือปรับไม่เกิน
บ าท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๗/๑๕ ผู้ ใดกล่ าวอ้างโดยไม่เป็ นความจริงว่าตนเป็นเจ้าหนี้ โดยมุ่งหมาย
สมคบกับลูกหนี้เพื่อให้เกิดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาแผนจัดการหนี้ของที่ประชุมเจ้าหนี้
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ปี หรือปรับไม่เกิน
บ า ท ห รื อ
ทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๔ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 5
การจัดการหนี้โดยสมัครใจ

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
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กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่ อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................

๑๐. ..................................................
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(..................................................)

(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
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๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดให้ ลู กหนี้ มีสิ ท ธิยื่น คาร้องขอให้ ตนเองล้ มละลายโดยสมัครใจได้
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9)
(2) กาหนดให้ศาลต้องมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดทันทีในกรณีที่ลูกหนี้
หรือผู้แทนของลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคาร้องขอให้ล้มละลาย เว้นแต่ศาลเห็นว่าลูกหนี้ ยื่นคาร้องขอโดยไม่สุจริต
ศาลจะไต่สวนคาร้องขอของลูกหนี้ก่อนก็ได้ (เพิ่มมาตรา 9 วรรคสอง และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14)
(3) กาหนดข้อห้ามมิให้ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย (เพิ่มมาตรา 9
วรรคสาม)
(4) ก าหนดหน้ าที่ ให้ ลู กหนี้ ต้องเข้ารับการให้ค าปรึกษาด้านการจั ดกิจการและ
ทรัพย์สินก่อนจึงจะมีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้ และกาหนดให้ผู้ให้คาปรึกษาด้านการจัดกิจการ
และทรัพย์สินจะต้องจดทะเบี ยน มีคุณสมบัติและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
(เพิ่มมาตรา 9/1)
(5) ก าหนดหน้ าที่ ให้ ลู กหนี้ ต้ องยื่ นบั ญ ชี ทรั พย์ สิ นของตนพร้ อมค าชี้ แจงต่ อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กาหนดให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์มีอานาจขยายระยะเวลาสาหรับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ
และกาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ต้องช่วยหรือทาคาชี้แจงแทนลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่อยู่
หรือไม่สามารถทาเองได้ (เพิ่มมาตรา 9/2)
(6) กาหนดรายละเอียดแบบพิมพ์บัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ (เพิ่มมาตรา
9/3)
(7) กาหนดให้ลูกหนี้มีหน้าที่วางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อศาลในกรณีที่ตนยื่นคา
ร้องขอให้ล้มละลายโดยสมัครใจ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 11)
(8) กาหนดให้ เจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ทรัพย์ มีหน้ าที่ คัดค้านการล้ มละลายต่อศาล
ภายในสิบห้าวันในกรณีที่ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรที่ลูกหนี้จะล้มละลาย (เพิ่มมาตรา 43 วรรคสาม)
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(9) กาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ส่งคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
และข้อมูลเกี่ยวกับการล้มละลายนั้นไปเก็บรักษาไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลเครดิตเป็นระยะเวลาสิบปี (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 61 วรรคสอง)
(10) เพิ่ มเงื่อนไขในการที่ ศาลจะมี ค าสั่ งปลดลู กหนี้ จากการล้ มละลาย (แก้ ไข
เพิ่มเติมมาตรา 71)
(11) เพิ่มความผิดฐานเป็นลูกหนี้ยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายต่อศาลโดยทุจริต
(เพิ่มมาตรา 160/1)

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ที่ใช้บั งคับอยู่ในปัจจุบันบัญญัติให้แต่
เฉพาะเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้นที่มีสิทธิฟ้องหรือร้องขอให้ล้มละลายได้ แล้วแต่กรณี
โดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาสามารถยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้แต่อย่างใด
ทาให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่สุจริตแต่โชคร้ายไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยอาศัยมาตรการปลดจากล้มละลาย
ได้หากเจ้าหนี้ไม่ฟ้องให้ตนเองล้มละลาย อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายล้มละลายสากลที่เปิดโอกาสให้
ลูกหนี้บุคคลธรรมดามีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้ด้วย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิยื่นคาร้องเช่นว่านั้นโดยสมัครใจได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ลูกหนี้จะร้องขอให้ตนเองล้มละลาย หรือเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลาย
ได้ก็ต่อเมื่อ
(๑) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๒) ลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุ คคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลาย
คนเป็นจานวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกาหนดจานวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
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ถ้าลู กหนี้ ห รือผู้ แทนของลู กหนี้เป็น ผู้ ร้องขอ เมื่อศาลได้รับคาร้องขอแล้ ว ให้ มีคาสั่ ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยทันที เว้นแต่ศาลเห็นสมควรจะไต่สวนคาร้องขอของลูกหนี้ก่อนก็ได้ ถ้าเห็นว่า
ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอโดยไม่สุจริต
ห้ า มมิ ให้ ลู ก หนี้ ยื่ น ค าร้ อ งขอให้ ต นเองล้ ม ละลาย ถ้ า ปรากฏว่ า ศาลได้ เคยมี ค าสั่ ง
ยกคาร้องเช่นว่านั้น หรือศาลได้เคยมีคาสั่งจาหน่ายคดีเพราะความผิดของลูกหนี้ก่อนวันยื่นคาร้องขอแล้ว
ไม่เกินหกเดือน”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙/๑ แห่ งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
๒๔๘๓
“มาตรา ๙/๑ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๙ ก่อนที่ลูกหนี้จะยื่นคาร้องขอให้
ตนเองล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเข้ารับการให้คาปรึกษาด้านการจัดกิจการและทรัพย์สินจากผู้ให้คาปรึกษา
ด้านการจัดกิจการและทรัพย์สินก่อน
ผู้ให้คาปรึกษาด้านการจัดกิจการและทรัพย์สินจะต้องจดทะเบียนและมีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ค่าตอบแทนของผู้ให้คาปรึกษาด้านการจัดกิจการและทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง”
มาตรา ๕ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๙/๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๙/๒ เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ลูกหนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ของลูกหนี้พร้อมคาชี้แจง ไม่ว่าทรัพย์สินจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดก็ ตาม ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ตามแบบพิมพ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้
ได้ตามสมควร
ถ้าลูกหนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถทาคาชี้แจงตามวรรคหนึ่งได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นผู้ทาแทน หรือช่วยลูกหนี้ในการทาคาชี้แจง แล้วแต่กรณี และเพื่อการนี้ให้มีอานาจจ้างบุคคลอื่นเข้า
ช่วยตามที่เห็นจาเป็น โดยคิดหักค่าใช้จ่ายจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้”
มาตรา ๖ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๙/๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๙/๓ แบบพิมพ์บัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กิจการของลูกหนี้
(๒) สินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันต่างๆ ที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลภายนอก
(๓) ทรัพย์สินที่ได้ให้เป็นประกันแก่เจ้าหนี้ และวันที่ได้ให้ทรัพย์สินนั้นเป็นประกัน
(๔) ทรัพย์สินของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคล
อื่นที่อยู่ในความยึดถือของลูกหนี้ หรือที่ลูกหนี้เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย
(๕) การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือนิติบุคคล หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
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(๖) ชื่อ อาชีพ และที่อยู่โดยละเอียดของเจ้าหนี้ทั้งหลาย
(๗) ชื่อ อาชีพ และที่อยู่โดยละเอียดของผู้เป็นลูกหนี้ของลูกหนี้
(๘) รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะตกแก่ลูกหนี้ในภายหน้า
(๙) รายละเอียดแห่งการโอนทรัพย์สินหรือการกระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
ซึ่งมีมูล ค่าไม่ต่ากว่าห้ า หมื่ น บาทที่ลู กหนี้ได้กระท าขึ้นภายในหนึ่ งปีก่อนมีการขอให้ ช าระกิจการและ
ทรัพย์สิน
(๑๐) ข้อมูลอื่นที่ลูกหนี้ หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควรชี้แจงเพิ่มเติม
คาชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักฐาน
อันถูกต้อง และใช้ยันลูกหนี้ได้”
มาตรา ๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๑๑ ลู กหนี้ ห รือเจ้าหนี้ผู้ เป็นโจทก์ต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อศาลเป็ น
จานวนห้ าพันบาทในขณะยื่น คาร้องหรือคาฟ้องคดีล้มละลาย และจะถอนคาร้องหรือคาฟ้อ งนั้นไม่ได้
เว้นแต่ศาลจะอนุญาต
ศาลมีอานาจเรียกให้ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์วางเงินประกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
ตามที่เห็นสมควร”
มาตรา ๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๑๔ ภายใต้ บั งคับ แห่ งบทบั ญ ญั ติม าตรา ๙ วรรคสอง ในการพิ จารณาคดี
ล้มละลายตามคาฟ้องของเจ้าหนี้นั้น ศาลต้องพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐ ถ้าศาลพิจารณาได้ความจริง ให้ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าไม่ได้ความ
จริ งหรื อลู กหนี้ น าสื บ ได้ ว่าอาจช าระหนี้ ได้ ทั้ งหมดหรือ มีเหตุอื่ น ที่ ไม่ค วรให้ ลู กหนี้ ล้ ม ละลาย ให้ ศ าล
ยกฟ้อง”
มาตรา ๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๔๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๔๓ ในการไต่สวนโดยเปิดเผย ลูกหนี้ต้องสาบานตัวและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้กล่าวไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคแรก ซึ่งศาลได้อนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้ซึ่งได้
ขอรับชาระหนี้แล้ว หรือผู้ได้รับมอบอานาจจากเจ้าหนี้นั้นถาม หรือศาลจะถามเองตามที่เห็นสมควร และ
ให้ศาลจดถ้อยคาของลูกหนี้อ่านให้ลูกหนี้ฟังแล้วให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อไว้ และให้ใช้เป็นพยานหลั กฐานยัน
แก่ลูกหนี้ได้ ในการนี้ลูกหนี้จะให้ทนายความเข้าทาการแทนไม่ได้
เมื่อศาลได้ไต่สวนลูกหนี้ได้ความเพียงพอแล้ว ให้ศาลมีคาสั่งปิดการไต่สวนและส่งสาเนา
การไต่สวนให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หนึ่งฉบับ คาสั่งนี้ไม่ตัดอานาจศาลที่จะสั่งให้ไต่สวนลูกหนี้เพิ่มเติม
อีกเมื่อมีเหตุอันสมควร
ในกรณีที่ลูกหนี้ ยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลาย เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับ
สาเนาการไต่สวนตามวรรคก่อนแล้ว หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร
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ที่ลู กหนี้ จ ะล้ ม ละลาย เช่น ลู ก หนี้ ยั งพอมีความสามารถในการช าระหนี้ หรือลู ก หนี้ ร้องขอให้ ตนเอง
ล้มละลายโดยทุจริต ก็ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านการล้มละลายดังกล่าวต่อศาลภายในสิบห้าวัน”
มาตรา ๑๐ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๖๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๖๑ เมื่อศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูก หนี้เด็ดขาดแล้ว และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์รายงานว่า เจ้าหนี้ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไป ขอให้ศาล
พิ พ ากษาให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลายก็ ดี หรื อ ไม่ ล งมติ ป ระการใดก็ ดี หรื อ ไม่ มี เจ้ า หนี้ ไปประชุ ม ก็ ดี หรื อ
การประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็ นชอบก็ดี ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีอานาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ โ ฆษณาค าพิ พ ากษาในราชกิ จ จานุ เบกษาและใน
หนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในคาโฆษณาให้ระบุ ชื่อ ตาบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้และวันที่
ศาลได้มีคาพิพากษา และให้ส่งคาโฆษณาดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกับการล้มละลายนั้นไปเก็บรักษาไว้ ณ
ศูนย์ข้อมูลเครดิตเป็นระยะเวลาสิบปี”
มาตรา ๑๑ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๗๑ ให้ศาลมีคาสั่งปลดจากล้มละลาย เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
(๑) ได้แบ่งทรัพย์สินชาระให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ขอรับชาระหนี้ไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
สิบ
(๒) ไม่ เป็ น บุ ค คลล้ มละลายทุ จริตคาสั่ งปลดจากล้ มละลายตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจ
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะพึงได้มาในเวลาต่อไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่บุคคลนั้นได้รับ
การปลดจากล้มละลายตามมาตรา ๘๑/๑
(๓) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลล้มละลายไม่ดาเนินการตามหน้าที่อย่างใดๆตามที่พระราชบัญญัตินี้
กาหนด เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวอันสมควร
(ข) บุ คคลล้ มละลายไม่ ทาหรือเก็บ รักษาสมุด บัญ ชีต่ างๆ ซึ่งบุค คลในภาวะ
เช่ น นั้ น ควรจะมี ไว้ ในการประกอบธุ ร กิ จ ให้ พ อเห็ น ได้ ว่ า การประกอบธุ รกิ จ และฐานะทางการเงิ น
เป็นอย่างไรในระหว่างเวลาสามปีก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เว้นแต่สูญหายหรือถูกทาลายด้วยเหตุ
สุดวิสัย
(ค) บุ ค คลล้ ม ละลายแสดงข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ ความจริ ง
อันเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สิน และความประพฤติซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาล
(ง) บุ คคลล้ มละลายจงใจกระทาการหรืองดเว้นการกระทาใดๆ เพื่ อประวิง
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
(จ) บุคคลล้มละลายปกปิด โอน ขาย จาหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สินของตน
ภายในระยะเวลาสามปี ก่ อ นมี ก ารร้ อ งขอให้ ต นเองล้ ม ละลายและภายหลั ง นั้ น จนถึ งเวลาปลดจาก
ล้มละลาย เพื่อประวิงการชาระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
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(ฉ) ศาลได้เคยมีคาพิพากษาให้บุ คคลดังกล่าวล้มละลายมาแล้วภายในเวลาสิบ
ปีก่อนมีการร้องขอให้ตนเองล้มละลาย
(ช) มีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลล้มละลายได้กระทาความผิดทางอาญา
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือความผิดทางอาญาฐานใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตเกี่ยวกับการล้มละลาย
(ซ) บุคคลล้มละลายยอมตนให้เป็นหนี้ในส่วนที่ตนไม่ต้องชาระ
(ฌ) บุคคลล้มละลาย โดยทุจริต ได้ขืนกระทาการค้าขายต่อไปอีก ทั้งที่รู้อยู่แล้ว
ว่าไม่สามารถจะชาระหนี้ได้1
(๔) บุคคลล้มละลายนั้นได้เข้ารับการอบรมด้านการจัดกิจการและทรัพย์สินจากผู้ให้
คาปรึกษาด้านการจัดกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา ๙/๑ แล้ว”
มาตรา ๑๒ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๐/๑ แห่ งพระราชบัญ ญัติล้มละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๑๖๐/๑ ลูกหนี้คนใดยื่นคาร้องขอให้ตนเองล้มละลายต่อศาลโดยทุจริต ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี

1

ที่มา ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. … มาตรา ๑๐๐
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 6
เจ้าหนี้มีประกัน
๑. บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิยามเจ้าหนี้มีประกัน
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชา ติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ มาตรา ๖ วรรคห้ า
บทนิยามคาว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” เพื่อให้รวมถึงผู้ทรงบุริมสิทธิพิเศษที่บังคับได้เทียบเท่าหรือดีกว่าผู้รับ
จานองด้วย

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๖ วรรคห้า บทนิยามคาว่า
“เจ้าหนี้มีประกัน” ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิพิเศษที่อาจ
บังคับได้ทานองเดียวกับหรือดีกว่าผู้รับจานองด้วย ทั้งที่กฎหมายอื่นให้การยอมรับว่ามีบุริมสิทธิพิเศษ
บางประเภทที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจานอง อีกทั้งรูปแบบของบุริมสิทธิพิเศษดังกล่าวนั้นมี
การจดทะเบียนไว้และบุคคลภายนอกย่อมตรวจสอบถึงบุริมสิทธิดังกล่าวได้ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนใน
สิทธิของเจ้าหนี้และเกิดความไม่เป็นธรรมในการใช้กระบวนการตามกฎหมายนี้ อันส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อ มั่ น ในการลงทุ น และสภาพแวดล้ อ มในการประกอบธุรกิจ สมควรแก้ไขเพิ่ ม เติ มบทนิ ย ามค าว่า
“เจ้าหนี้มีประกัน” ให้คุ้มครองรวมไปถึงเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิพิเศษที่อาจบังคับได้ทานองเดียวกับหรือ
ดีกว่าผู้รับจานองด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” ในวรรคห้า ของมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เจ้าหนี้ มีป ระกัน ” หมายความว่า เจ้าหนี้ผู้ มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทาง
จานอง จานา หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริม สิทธิพิเศษที่อาจบังคับได้เทียบเท่าหรือดีกว่าผู้รับ
จานองหรือผู้รับจานา”
มาตรา ๔ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 6
เจ้าหนี้มีประกัน
๒. บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทกิจการ
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งช าติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ให้สอดคล้องกับการมีผล
บังคับใช้ของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภท
กิจการ โดยให้ถือว่าการที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นเหตุบังคับหลักประกันประเภท
กิจการตามกฎหมายดังกล่าว และกาหนดให้ใช้วิธีการบังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยในกรณีเช่นนี้ เจ้าหนี้มีประกันที่เป็นกิจการจะต้องขอรับชาระหนี้หรือใช้สิทธิใน
การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเท่านั้น และวางหลักการให้เจ้าหนี้มีประกันประเภทนี้สามารถยื่นคา
ร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ได้

เหตุผล
โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ได้ ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันไว้เป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบันมีการตราพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ซึ่งได้วางรูปแบบหลักประกันแบบใหม่โดยใช้กิจการเป็นหลักประกันซึ่งมี
ลักษณะของหลักประกันและรูปแบบการบังคับหลักประกันเป็นการเฉพาะ ทาให้บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
ของเจ้าหนี้ มีป ระกันตามพระราชบั ญญั ติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไม่เหมาะสมกับลักษณะของ
หลักประกันประเภทกิจการตามกฎหมายดังกล่าว เพราะผลของการที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้
ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิในการบังคับหลักประกันตามกฎหมายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากแต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อสัญญาที่กาหนดไว้ ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนว่ากิจการนั้ นยังคงดาเนินต่อไปได้หรือไม่ และยังเป็น
ช่องทางให้เกิดการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของลูกหนี้ อีกทั้งกลไกการบังคับหลักประกันที่กาหนดไว้เป็น
พิเศษส่งผลให้เกิดความลักลั่นในการบังคับใช้กฎหมายและก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในสิทธิของเจ้าหนี้
สมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันในกรณีที่เป็นหลักประกันประเภทกิจการไว้
เป็นพิเศษ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ในบทนิยามคาว่า “เจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการ”
เป็นวรรคหก ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๖ “เจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการ” ให้หมายถึง เจ้าหนี้มีประกันซึ่งเป็นผู้
ทรงสิทธิในหลักประกันประเภทกิจการ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของมาตรา ๙๐/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๐/๓ ความในวรรคหนึ่ งมิ ให้ ใช้บั งคั บ กับ กรณี ที่ เจ้าหนี้ มี ประกัน ประเภท
กิจการใช้สิทธิร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๖/๑”
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มาตรา ๕ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น อนุ ม าตรา (๑/๑) ของมาตรา ๙๐/๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๐/๔(๑/๑) เจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการซึ่งใช้สิ ทธิร้องขอต่อศาลให้ มี
คาสั่งฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๖/๑”
มาตรา ๖ ให้ ยกเลิกความในอนุมาตรา (๑) ของมาตรา ๙๐/๕ แห่งพระราชบัญญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๕(๑) ศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เว้นแต่เป็นกรณี
เจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการซึ่งใช้สิทธิร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๖/๑”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม ของมาตรา ๙๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๐/๖ ในกรณีที่เจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการใช้สิทธิร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่ง
ฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๖/๑ ไม่จาเป็นต้องระบุข้อมูลตามความใน (๑) และ (๓) ของวรรคหนึ่ง ในคา
ร้องขอก็ได้”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๙๐/๑๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๑๐ ในการไต่สวนคาร้องขอ ศาลต้องไต่สวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๙๐/๓ หรือในกรณี ที่เจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการใช้สิ ทธิร้องขอต่อศาลให้ มีคาสั่งฟื้นฟู
กิจการ ตามมาตรา ๙๖/๑ จะต้องได้ความจริงว่าเจ้าหนี้นั้น มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคาสั่งฟื้นฟูกิจการ ตาม
มาตรา ๙๖/๑ ได้ ถ้าได้ความจริงและมีเหตุอันสมควรที่จะฟื้นฟูกิจการทั้งผู้ร้องขอยื่นคาร้องขอโดยสุจริต
ให้ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ มิฉะนั้นให้มีคาสั่งยกคาร้องขอ
ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านคาร้องขอ หรือเป็นกรณีที่เจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการใช้สิทธิ
ร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๖/๑ ถ้าศาลเห็นสมควรจะงดการไต่สวนและมีคาสั่ง
ฟื้นฟูกิจการก็ได้”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๙๐/๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๑๗ การพิจารณาตั้งผู้ทาแผน ในกรณีที่เจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการใช้
สิทธิร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๖/๑ และเป็นเจ้าหนี้ที่มีจานวนหนี้รวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ และลูกหนี้มิได้เสนอบุคคลอื่นเป็นผู้ทาแผนด้วย ให้ศาลมีคาสั่งตั้ง
บุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอให้เป็นผู้ทาแผน เว้นแต่ศาลเห็นว่าบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอนั้นไม่สมควรเป็นผู้ทา
แผน ก็ให้ผู้ร้องขอเสนอบุคคลอื่นเพื่อให้ศาลมีคาสั่งแต่งตั้งใหม่ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาของศาลอย่าง
เดียวกัน แต่หากเป็นกรณีอื่นนอกจากนี้ การพิจารณาตั้งผู้ทาแผนให้เป็นไปตามที่กล่าวต่อไปนี้
ถ้าลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้คัดค้านไม่ได้เสนอบุคคลอื่นเป็นผู้ทาแผนด้วย เมื่อศาลสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการ ศาลจะมีคาสั่งตั้งบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอเป็นผู้ทาแผนก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอไม่
สมควรเป็นผู้ทาแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจ้าหนี้ผู้คัดค้านเสนอบุคคลอื่นเป็นผู้ทาแผนด้วยก็ดี ให้ศาลมีคาสั่งให้
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เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควร
เป็นผู้ทาแผน
ในกรณี ที่ลูกหนี้ มิได้เสนอผู้ทาแผน มติเลื อกผู้ทาแผนต้องเป็นมติ ของเจ้าหนี้ฝ่ ายที่ มี
จานวนหนี้ข้างมากซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แต่ในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผู้ทาแผนด้วย ให้ผู้ทาแผนที่
ลูกหนี้เสนอเป็นผู้ทาแผน เว้นแต่จะมีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจานวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
หนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทาแผนในการลงมติ
ตามมาตรานี้ ให้เจ้าหนี้มีประกันออกเสียงได้เต็มตามจานวนหนี้
ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลื อกผู้ทาแผน ถ้าที่ประชุมมีมติเลื อกผู้ทาแผนได้
และศาลเห็นชอบด้วย ให้ศาลตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทาแผน หากศาลไม่เห็น ชอบด้วย ให้ศาลมีคาสั่งให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจ้าหนี้ห รือ
ลูกหนี้เสนอชื่อเป็นผู้ทาแผน
ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจมีมติเลือกผู้ทาแผนได้
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียก
ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทาแผนอีกครั้งหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่เห็นสมควรศาลจะมีคาสั่งยกเลิก
คาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการก็ได้
ในการประชุมเจ้าหนี้ในวรรคสี่หรือวรรคห้า ถ้าที่ประชุมมีมติเลือกผู้ทาแผนได้ ให้ศาลตั้ง
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทาแผน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทาแผนหรือ
ที่ประชุมไม่อาจมีมติเลือกผู้ทาแผนได้ ให้ศาลมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานผลของการประชุมเจ้าหนี้ที่พิจารณาเลือกผู้ทาแผน
ทุกครั้งต่อศาลภายในสามวันนับแต่วันประชุม เพื่อให้ศาลพิจารณาและมีคาสั่งต่อไป
การเสนอชื่อผู้ทาแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ ต้องเสนอหนังสือยินยอมผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้ทาแผนด้วย”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ ก ความในอนุ ม าตรา (๑) ของมาตรา ๙๐/๔๒ ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๔๒ ทวิ (๑) เจ้าหนี้มีประกันแต่ละรายที่มีจานวนหนี้มีประกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิ บห้ าของจานวนหนี้ทั้งหมดที่อาจขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ และเจ้าหนี้มีประกัน
ประเภทกิจการ ให้จัดเป็นรายละกลุ่ม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุ ทธศักราช
๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๕ ภายใต้บังคับตามมาตรา ๙๖/๑ เจ้าหนี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
อัน เป็ น หลั กประกั น ซึ่งลู กหนี้ ได้ ให้ ไว้ก่ อนถู กพิ ทัก ษ์ท รัพ ย์โดยไม่ต้อ งขอรับช าระหนี้ แต่ต้ องยอมให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์สินนั้น”
มาตรา ๑๒ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๖/๑ แห่ งพระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๖/๑ เมื่ อ ศาลได้ มี ค าสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ ลู ก หนี้ แ ล้ ว ให้ ถื อ เป็ น เหตุ บั งคั บ
หลักประกันของเจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และในกรณี
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ดังกล่ าวเจ้ าหนี้ มีป ระกัน ประเภทกิจ การอาจใช้สิ ท ธิเฉพาะตามที่ บั ญ ญั ติไว้ในบทบั ญ ญั ติมาตราก่อ น
เว้นแต่ลูกหนี้นั้นเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
เจ้ าหนี้ มี ป ระกัน ประเภทกิจ การก็อาจร้องขอต่อ ศาลให้ มี คาสั่ ง ฟื้ นฟู กิ จการของลู กหนี้ได้ อีกทางหนึ่ ง
โดยให้การบังคับชาระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันประเภทกิจการต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด
ไว้ในพระราชบั ญญัตินี้ และมิให้น ากระบวนการบังคับหลั กประกันที่เป็นกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิจมาใช้บังคับ”
มาตรา ๑๓ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 7
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
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สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่ อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยกาหนดบทยกเว้ นให้
ลูกหนี้ที่ถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วสามารถทานิติกรรมที่จาเป็นเพื่อให้กิจการค้าตามปกติของตน
สามารถดาเนินต่อไปได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22 และมาตรา 24)

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันบัญญัติห้ามมิ
ให้ลูกหนี้ที่ถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วทานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้
กระทาตามคาสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหากลูกหนี้ฝ่าฝืนขื นทานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สิน
ของตนขึ้นภายหลังจากที่ศาลได้มีคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ของตนแล้ว นิติกรรมดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ ประกอบพระราชบัญญั ติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๒๔ โดยถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นการอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ซึ่งการที่นิติกรรมต้องตกเป็นโมฆะด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจส่งผลให้กิจการของลูกหนี้
ต้องได้รับความเสียหายได้หากปรากฏว่านิติกรรมดังกล่าวเป็นนิติกรรมที่ลูกหนี้จาต้องกระทาเพื่อให้กิจการ
ของตนสามารถดาเนินต่อไปได้ เนื่องจากลูกหนี้จะไม่มีสิทธิเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติการชาระหนี้
ตามสัญญาได้นั่นเอง นอกจากนี้ยั งเป็ นการไม่คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนอีกด้วย
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาได้ อีกทั้งบุคคล
ดังกล่าวจะยื่นคาร้องขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายก็มิได้ เนื่องจากหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลมี
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว จึงไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ ซึ่ งวางหลั กไว้ ว่าหนี้ ที่ จะขอรั บช าระในคดี ล้ มละลายได้ นั้ นต้ องเป็ นหนี้ ที่ เกิ ดขึ้ นก่ อนศาลมี ค าสั่ ง
พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เท่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกหนี้ที่ถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ แล้ วสามารถท านิ ติกรรมที่จ าเป็ นเพื่อให้ กิจการค้าตามปกติของตนสามารถดาเนินต่อไปได้ จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลาย มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๒๔ เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) จัดการและจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระทาการที่จาเป็นเพื่อให้กิจการของ
ลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

(๒) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์ สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะ
ได้รับจากผู้อื่น
(๓) ประนีป ระนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลาย มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“มาตรา ๒๔ เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้จาหน่าย จ่าย โอน
ให้เช่า ชาระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระทาที่
จาเป็นเพื่อให้ การดาเนินการค้าตามปกติของลูกหนี้สามารถดาเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลที่รับคาร้องขอจะมี
คาสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกที่กระทาการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อน
วันที่มีการประกาศคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 8
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มี รายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ที่เข้าทาหน้าที่เป็นผู้แทนในคดีล้มละลาย โดยปัจจุบันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ทาหน้าที่
ดังกล่ าว ให้ เจ้ าพนั กงานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์มี อานาจแต่ งตั้งเอกชนเข้ามาท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ ช าระกิ จการและ
ทรัพย์สินได้ นอกจากนี้ ให้แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ชาระ
กิจการและทรัพย์สิน ในส่วนของการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีดังกล่าวได้

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็น
ผู้แทนในคดีล้มละลายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่มีปริมาณ
คดีเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก และมีความซับซ้อนทางด้านบัญชีและการเงินมากยิ่งขึ้นเป็นลาดับ จึงควรที่จะ
มีระบบให้เอกชนเข้ามาทาหน้าที่เป็นผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิ น โดยให้เอกชนขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน
ของรัฐ และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจแต่งตั้งผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
เจ้ าพนั กงานพิ ทักษ์ทรัพ ย์ได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนด และให้ ผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนโดยเหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์หรือผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
อันเป็นการเพิ่มพูนกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ก็สมควรที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น
ด้วย จึงมีความจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์” ตามความของมาตรา
๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ” หมายความตลอดถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติการแทน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจแต่งตั้งผู้ชาระกิจการและทรัพย์สินที่จดทะเบียนไว้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ค่าตอบแทนของผู้ชาระกิจการและทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

“มาตรา ๑๓๙ รัฐ มนตรีมี อานาจแต่งตั้ งบุ คคลหนึ่ งหรือ หลายคนที่ เห็ น สมควร โดย
เฉพาะตัวหรือโดยตาแหน่งหน้าที่ให้เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมีอานาจถอดถอนได้
การแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
และผู้ชาระกิจการและทรัพย์สิน มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง”
มาตรา ๕ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 9
การขอรับชาระหนี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ โดยแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
หลักเกณฑ์การขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย ตั้งแต่วิธีการประกาศโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ในหมวด ๑
ส่วนที่ ๑ การขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โดยกาหนดให้เจ้าพนักงานโฆษณาคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย อีกทั้งต้องแจ้งคาสั่งดังกล่าวแก่เจ้ าหนี้เป็นรายคน และแก้ไข
เพิ่มเติมกระบวนการขอรับชาระหนี้ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๑ การขอรับชาระหนี้ จากเดิมที่ศาลมีอานาจสั่งยก
คาขอรับชาระหนี้ ยอมรับ หรือปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้นั้น เป็นให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจ
กระทาการดังกล่าวแทนศาล โดยให้ศาลมีบทบาทหน้าที่ชี้ ขาดในกรณีที่มีการอุทธรณ์คาสั่งคัดค้านคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น นอกจากนี้ ให้แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการขอรับชาระหนี้ของลูกหนี้ร่วม
และผู้ค้าประกันจากเดิมลูกหนี้ร่วมและผู้ค้าประกันไม่สามารถรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ได้เมื่อตนชาระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ หากเจ้าหนี้ขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายไว้เต็มจานวนแล้ว เป็นกาหนดให้ลูกหนี้ร่วมและ
ผู้ค้าประกันสามารถรับช่วงสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ในกรณีดังกล่าวได้

เหตุผล
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในที่ ห มวดที่ ๑ ส่ ว นที่ ๑
การขอรับชาระหนี้ ในคดีล้มละลาย ในส่วนการโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การโฆษณา
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ยังไม่เพียงที่จะทาให้
เจ้าหนี้ทุกรายทราบว่าลูกหนี้ต้องคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ได้ อันส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้
ทันตามกาหนดระยะเวลาสองเดือนนับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งยัง
ไม่มีมาตรการเยียวยาเจ้าหนี้ที่ไม่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้ทันตามกาหนดดังกล่าวเพราะไม่ทราบคาสั่ง
ดังกล่าวด้วยความสุจริตอีกด้วย นอกจากนี้ กระบวนการขอรับชาระหนี้ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๑ การขอรับ
ชาระหนี้ การกาหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพียงแต่สอบสวนและทาความเห็นยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาล
มีคาสั่งยอมรับหรือปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้นั้น เป็นการสร้างขั้นตอนให้แก่กระบวนการล้มละลายมาก
จนเกินไป ซึ่งทาให้เสียเวลาและค่ าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น นอกจากนี้ ในส่วนการขอรับชาระหนี้ของลูกหนี้
ร่วมและผู้ค้าประกัน แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้แล้ว แต่หากเจ้าหนี้คนดังกล่าวได้ยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายเอาไว้เต็มจานวน ลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้าประกันจะไม่สามารถยื่นขอรับชาระ
หนี้ในจานวนที่ตนได้ชาระหนี้ให้เจ้าหนี้นั้นได้ ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมต่อบุคคลที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพื่อความเป็นธรรมต่อ
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บุคคลที่กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้งยังทาให้กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายฟื้นฟูกิจการในส่วนการขอรับ
ชาระหนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอีกด้วย
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที.่ ....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลายมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“มาตรา ๒๘ เมื่ อ ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ข องลู ก หนี้ เ ด็ ด ขาดแล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคาสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษา ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ฉบั บ พร้อมทั้งแจ้ งเจ้าหนี้ ทราบเป็ น รายคนตามบัญ ชีเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้จัดทาขึ้น และวิธีอื่นๆ ตามที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควร”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา ๙๑
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๙๑ เจ้าหนี้ซึ่งขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ห รือไม่ก็
ตาม ต้องยื่น ขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกาหนดระยะเวลาสองเดือนนับแต่วัน
โฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเป็นหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพ ย์จะ
ขยายกาหนดระยะเวลาได้ไม่เกินสองเดือน
คาขอรับชาระหนี้นั้นต้องทาตามแบบพิมพ์ โดยมีบัญชีแสดงรายละเอียดแห่งหนี้สิน และ
ข้อความระบุถึงหลักฐานประกอบหนี้และทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดของลูกหนี้ที่ยึดไว้เป็นหลักประกัน
หรือตกอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ให้แนบเอกสารที่สามารถแสดงได้ว่าหนี้ที่ยื่นขอรับชาระนั้น
มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจตรวจคาขอรับชาระหนี้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับไว้
ถ้าเจ้ าพนั กงานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เห็ น ว่าค าขอรับ ช าระหนี้ ที่ ยื่ น ไม่ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ในวรรคสองให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาสั่งแก้ไขภายในกาหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่ กาหนด ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตาม
คาสั่งให้มีคาสั่งไม่รับคาขอรับชาระหนี้นั้น”
มาตรา ๕ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๙๑/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๑/๑ ให้เจ้าหนี้ที่ไม่ยื่นขอรับชาหนี้ภายในกาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๙๑
วรรคหนึ่ง ให้เจ้าหนี้มีคาขอโดยทาเป็นคาร้องยื่นต่อศาลว่าเจ้าหนี้ประสงค์จะยื่นคาขอรับชาระหนี้ และ
แสดงเหตุจาเป็นที่ตนไม่อาจยื่นคาขอรับชาระหนี้ได้ทันภายในกาหนดเวลา หรือมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมี
ค าสั่ งรั บ ค าขอรั บ ช าระหนี้ ข องเจ้ าหนี้ รายนั้ น โดยก าหนดระยะเวลาให้ เจ้ าหนี้ ยื่ น ขอรับ ช าระหนี้ กั บ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป
เจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชาระหนี้ตามวรรคหนึ่งใหม่มีสิทธิได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้เฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ภายหลังการแบ่งทรัพย์สินก่อนที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชาระหนี้ ทั้งนี้ไม่กระทบถึง
การใดที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ดาเนินการไปแล้ว”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา ๑๐๑
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๑ ถ้าลูกหนี้ร่วมบางคนถูกพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ร่วมคนอื่นอาจยื่นขอรับ
ชาระหนี้สาหรับจานวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้จะได้ขอรับชาระหนี้ไว้เต็ม
จานวนแล้ว
ในกรณีที่เจ้าหนี้ขอรับชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้ว ถ้าลูกหนี้ร่วมคนใดได้ชาระหนี้แทน
ลูกหนี้ให้ถือว่าลูกหนี้ร่วมคนนั้นเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ขอรับชาระหนี้ และให้แจ้งเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ทราบโดยเร็ว
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้ใช้บังคับแก่ผู้ค้าประกัน ผู้ค้าประกันร่วม หรือ
บุคคลที่อยู่ในลักษณะเกี่ยวกันนี้โดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา ๑๐๔
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

“มาตรา ๑๐๔ เจ้ า หนี้ ห รื อ ลู ก หนี้ อ าจขอตรวจและโต้ แ ย้ ง ค าขอรั บ ช าระหนี้ ต่ อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ต้องทาภายในกาหนดสิบสี่วันนับแต่พ้นกาหนดเวลายื่นขอรับชาระหนี้
ระยะเวลาตามมาตรานี้ เมื่อมีเหตุผลพิเศษ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขยายได้ตาม
สมควร”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา ๑๐๕
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๕ ในการพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ ไม่ว่าหนี้นั้นจะเป็นหนี้ตามคาพิพากษา
หรื อ ไม่ ให้ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั กษ์ ท รั พ ย์ มี อานาจออกหมายเรีย กเจ้ าหนี้ ลู กหนี้ หรือ บุ คคลใดมาให้ ก าร
สอบสวน หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวกับหนี้สิน”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีการจัดการทรัพย์สินของลู กหนี้ มาตรา ๑๐๖
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๖ ค าขอรั บ ช าระหนี้ ร ายใด ถ้ า เจ้ า หนี้ อื่ น ลู ก หนี้ หรื อ เจ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้โต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจอนุญาตให้ได้รับชาระหนี้ได้ เว้ นแต่มีเหตุ
อันสมควรอย่างอื่น
คาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้รายใด ถ้ามีผู้โต้แย้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจ
สอบสวนแล้วมีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(๑) ให้ยกคาขอรับชาระหนี้
(๒) อนุญาตให้ได้รับคาขอรับชาระหนี้เต็มจานวน
(๓) อนุญาตให้ได้รับชาระหนี้บางส่วน
การคัดค้านคาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้มีส่วนได้
เสี ย อาจยื่ น ค าขอคั ด ค้ า นต่ อ ศาลได้ ภ ายในก าหนดสิ บ สี่ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท ราบค าสั่ งของเจ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา ๑๐๗
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๗ คาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนนี้ซึ่งสั่งอนุญาตแล้วนั้น ถ้าต่อมาปรากฏว่า
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้สั่งโดยผิดหลง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจยกคาขอรับชาระหนี้ หรือลด
จานวนหนี้ที่ได้สั่งอนุญาตแล้วได้”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา ๑๐๘
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๘ ถ้าเจ้ าพนักงานพิ ทักษ์ท รัพ ย์พ บว่าลู กหนี้มีท รัพย์สิ นไม่เพียงพอที่ จะ
แบ่ งปั น แก่ เจ้ า หนี้ ให้ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ท ารายงานแถลงต่ อ ศาลเพื่ อ ให้ ศ าลสั่ งปิ ด คดี และ
เมื่อลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะแบ่งปันให้แก่เจ้าหนี้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทารายงานต่อศาล
เพื่อให้ศาลสั่งเปิดคดี”
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

มาตรา ๑๒ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 10
การเพิกถอนการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย พุ ท ธศักราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๔ ส่ วนที่ ๓
ผลของการล้มละลายที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้ทาไปแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกระทาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอนการโอนหรือการกระทาที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ซึ่งเป็นการฉ้ อฉลเจ้าหนี้ให้ชัดเจน และกาหนดข้อยกเว้นการเพิกถอนการโอนทรัพย์สินและ
การกระทาดังกล่าว
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งเป็น
การให้เปรียบเจ้าหนี้ โดยกาหนดข้อยกเว้นการโอนทรัพย์สินและการกระทาดังกล่าว
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์คุ้มครองบุคคลผู้สุจริต และเสียค่าตอบแทน จากการโอน
และการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๓ ผลของการ
ล้มละลายที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้ทาไปแล้ว ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กาหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนการ
โอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้สองกรณี กล่าวคือ การโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินซึ่งเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้ และ การโอนหรือการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งเป็นการให้
เปรียบเจ้าหนี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนการดังกล่าวไม่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ก ารเพิกถอนการ
โอนทรั พ ย์ สิ น และการกระท าเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ เป็ น ไปตามอั ต วิ สั ย ของเจ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์แต่ละคน อีกทั้ง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการกระทาเช่นว่านี้ก็หาได้สอดคล้อ งกับการดาเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน และคุ้มครองผู้บุคคลผู้สุจริต และเสียค่าตอบแทนไม่ ดังนั้น เพื่อให้การเพิกถอนการโอน
และการกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สิ น ของลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ เป็นธรรม ไม่กระทบต่อการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และบุ ค คลผู้ สุ จ ริ ต และเสี ย ค่ า ตอบแทนจากการกระท าดั ง กล่ า ว จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที.่ ....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา ๑๑๓ แห่ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๓ นิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทาลงทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้
เสียเปรียบภายในระยะเวลา ๓ ปี ก่อนเริ่มกระบวนการชาระกิจการและทรัพย์สิน หรือภายหลังนั้น ให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนได้ โดยทาเป็นคาร้อง
การทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง
(๑) การโอนทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีเจตนาปิดบัง ซ้อนเร้น ขัดขวาง เพื่อประวิงเวลาชาระหนี้
หรือไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
(๒) การโอนทรัพย์สินที่ลูกหนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือได้รับค่าตอบแทนน้อยเกิน
สมควร
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

(๓) การโอนทรัพย์สิน หรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอย
ลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งลูกหนี้ทาให้ขณะที่ตนมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการกระทาเช่นนั้นทาให้ลูกหนี้มี
หนี้สินล้นพ้นตัว
(๔) การโอนทรัพ ย์ สิ น ให้ แก่บุ ค คลภายในของลู กหนี้ โดยบุ คคลดังกล่ าวทราบว่าใน
ขณะที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินเช่นนั้นลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
การท านิ ติ ก รรมใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ ก ารค้ า หรื อ การโอนทรั พ ย์ สิ น โดยการ
ขายทอดตลาดมิให้ถือว่าเป็นการกระทาที่ทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบตามวรรคสอง
การเพิกถอนตามมาตรานี้ ให้ กระทาภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์รู้ถึงการนั้น หรือภายในสิบปีนับแต่นิติกรรมนั้นได้ทาขึ้น”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา ๑๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๕ การโอนทรัพย์สิน หรือการกระทาใดๆ ซึ่งลู กหนี้กระทาหรือยินยอมให้
กระทาในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนการร้องขอให้ชาระกิจการและทรัพย์สิน โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้
คนหนึ่ งคนใดได้เปรี ย บเจ้ าหนี้ อื่น ถ้าเจ้าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์มี ค าขอเป็ น คาร้อ ง ศาลมี อ านาจสั่ ง
เพิกถอนการโอนหรือการกระทานั้นได้
ถ้าเจ้าหนี้ผู้ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือ
การกระทาตามวรรคหนึ่งที่ได้กระทาในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการร้องขอให้ชาระกิจการและทรัพย์สิน
การเพิกถอนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองมิให้รวมถึงการกระทาต่อไปนี้
(๑) การช าระหนี้ ที่ เป็นไปตามประเพณี การค้าของลู กหนี้ และเจ้าหนี้ ตามข้อตกลง
มีต่อกัน หรือข้อตกลงโดยทั่วไปในกิจการที่ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทาขึ้น หรือการชาระหนี้ซึ่งมีจานวนเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับจานวนหนี้
(๒) การเปลี่ ย นทรั พ ย์ สิ น ซึ่ งเป็ น วัต ถุ แ ห่ งหนี้ โดยทรั พ ย์ สิ น ที่ ม าแทนที่ นั้ น มี มู ล เท่ า
ทรัพย์สินเดิม
(๓) การน าทรั พ ย์ สิ น ที่ เกิด จากการให้ สิ น เชื่อ ของเจ้าหนี้ มาเป็ น หลั กประกัน การให้
สินเชื่อนั้น
(๔) การชาระหนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว
(๕) การชาระหนี้ หรือ การหักลบกลบหนี้ตามสัญญาทางการเงิน
(๖) การกระทาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นใดที่กฎกระทรวงกาหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา ๑๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๖ บทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ และ มาตรา ๑๑๕ ไม่กระทบถึงสิทธิของ
บุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริต และมีค่าตอบแทนก่อนการร้องขอให้ชาระกิจการและทรัพย์สิน”
มาตรา ๗ (บทเฉพาะกาล)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 11
บุคคลล้มละลาย
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้ลูกหนี้ต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ทั้งหมดของตนแก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ หากลูกหนี้ไม่ชี้แจงหรือปกปิดข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือแต่บางส่วน จะทาให้ศาลไม่ปลดลูกหนี้
จากการชาระกิจการและทรัพย์สิน และเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายได้
(๒) กาหนดให้ ศาลพิพากษาให้ ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้ มละลายได้เฉพาะกรณี ที่ลู กหนี้
ทุจริตหรือมีพฤติการณ์อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) กาหนดให้ศาลมีคาสั่งไม่ปลดลูกหนี้จากการชาระกิจการและทรัพย์สินเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกาหนด
(๔) แก้ ไขเพิ่ มเติ ม บทบั ญ ญั ติส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การกระท าความผิ ด อาญาเกี่ ย วกั บ
ล้มละลาย

เหตุผล
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ให้ ลู ก หนี้ ซึ่ ง ศาลมี ค าสั่ ง
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ด ขาดและไม่ ส ามารถประนอมหนี้ กับ บรรดาเจ้าหนี้ ในขั้ น ตอนการประนอมหนี้ ก่ อ น
ล้มละลายได้สาเร็จ ลูกหนี้ย่อมถูกศาลพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งเป็นตราบาปของลูกหนี้ และ
เป็นการจากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยลูกหนี้ย่อมขาดคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งหรือประกอบอาชีพบาง
ประการ ท าให้ ลู ก หนี้ ที่ ต กเป็ น หนี้ โดยสุ จ ริ ต ได้ รับ ผลกระทบมากเกิ น สมควร และกระทบต่ อ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม จึงควรที่จะผ่อนคลายมิให้ลูกหนี้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายทุกกรณี โดยให้
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายเฉพาะลูกหนี้ทุจริตหรือมีพฤติการณ์อื่นตามที่กฎหมาย
กาหนดเท่านั้น และเมื่อไม่มีการพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในทุกคดีแล้ว จึงลดขั้นตอนใน
คดีล้มละลาย เหลือเฉพาะคาสั่งของศาลในการชาระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และเมื่อชาระกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ลูกหนี้ย่อมจะพ้นจากกระบวนการ
ล้มละลายได้ และควรส่งเสริมให้ลูกหนี้ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยหากลูกหนี้ แสดง
ความสุจริตโดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของตนทั้งหมดแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
แล้วจะทาให้ลูกหนี้ได้รับการปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินได้รวดเร็ว อันทาให้สามารถรวบรวม
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายได้มากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ และฝ่ายลูกหนี้ด้วย นอกจากนี้
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ลั ก ษณะการท านิ ติ ก รรมสั ญ ญาในปั จ จุ บั น มี ค วามหลากหลายมากสมควรที่ จ ะมี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับล้มละลายให้สอดคล้องกับการทานิติกรรม
สัญญาในปัจจุบันด้วย จึงมีความจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Final report 385
ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลาย มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ เมื่ อศาลได้มี คาสั่ งให้ ช าระกิจการและทรัพ ย์สิ น แล้ ว ลู ก หนี้ ต้ องปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ลูกหนี้ได้ทราบคาสั่งนั้น ลูกหนี้ต้องไปสาบานตัวต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และยื่นคาชี้แจงตามแบบพิมพ์ว่า ได้มีหุ้นส่วนกับผู้ใดหรือไม่ ถ้ามีให้ระบุชื่อและ
ตาบลที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนและผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด
(๒) ภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้ทราบคาสั่งนั้น ลูกหนี้ต้องไปสาบานตัวต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และยื่นคาชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามแบบพิมพ์ แสดง
เหตุผลที่ทาให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว สินทรัพย์และหนี้สิน ชื่อ ตาบลที่อยู่ และอาชีพของเจ้าหนี้ โดยละเอียด
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และชื่อ อาชีพและที่อยู่โดยละเอียดของผู้เป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ ทรัพย์สินที่ได้ให้เป็นประกันแก่เจ้าหนี้และ
วันที่ได้ให้ทรัพย์สินนั้นๆ เป็นประกัน รายละเอียดแห่งทรัพย์สินอันจะตกได้แก่ตนในภายหน้า ทรัพย์สิน
ของคู่สมรส ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในความยึดถือของตน
ระยะเวลาตามมาตรานี้ เมื่อมีเหตุผลพิเศษ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขยายให้ ได้
ตามสมควร
ถ้าลูกหนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถทาคาชี้แจงตามมาตรานี้ได้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นผู้ทาแทน หรือช่วยลูกหนี้ในการทาคาชี้แจงแล้วแต่กรณี และเพื่ อการนี้ให้มีอานาจจ้างบุคคลอื่นเข้า
ช่วยตามที่เห็นจาเป็น โดยคิดหักค่าใช้จ่ายจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
คาชี้แจงของลูกหนี้ตามมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นหลักฐานอันถูกต้องที่ใช้ยัน
ลูกหนี้ได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลาย มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ เมื่ อ ศาลได้ มี ค าสั่ ง ให้ ช าระกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น แล้ ว เจ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์อาจเรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลาย เพื่อปรึกษาถึงวิธีที่จ ะจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป เจ้า
พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ต้ อ งโฆษณาก าหนด วั น เวลา และสถานที่ ที่ จ ะประชุ ม เจ้ า หนี้ ค รั้ ง แรกใน
หนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และต้องแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลาย
เท่าที่ทราบด้วย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลาย มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประนอมหนี้ไม่มีข้อความให้ใช้หนี้ก่อนและหลังตามลาดับที่ กฎหมายบัญญัติไว้
ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินของบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้ชาระกิจการหรือทรัพย์สิน
(๒) การประนอมหนี้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั่วไป หรือทาให้ เจ้าหนี้ได้เปรียบ
เสียเปรียบแก่กัน”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลาย มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งถ้าหากว่าจะปลดลูกหนี้จากการ
ช าระกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ได้ ก็ แ ต่ โดยมี เงื่ อ นไข ศาลจะมี ค าสั่ งเห็ น ชอบด้ ว ยการประนอมหนี้ ก็ ได้
เมื่อลูกหนี้ให้ประกันสาหรับชาระหนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนหนี้ที่ไม่มีประกันซึ่งเจ้าหนี้อาจขอรับ
ชาระได้
ในกรณีอื่น ศาลอาจมีคาสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก็ได้ตามแต่จะ
เห็นสมควร”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลาย มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๕๕ เมื่อ ศาลได้ มี คาสั่ งเห็ น ชอบด้ว ยการประนอมหนี้ แล้ ว ให้ เจ้าพนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบ”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลาย มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ การประนอมหนี้ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ยอมรั บและศาลเห็นชอบด้วยแล้ว
ผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชาระได้ แต่ไม่ผูกมัดเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องหนี้ซึ่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ลูกหนี้ไม่อาจหลุดพ้นโดยคาสั่งปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินได้ เว้นแต่เจ้าหนี้
คนนั้นได้ยินยอมด้วยในการประนอมหนี้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลด
จากล้มละลาย มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีอานาจขอต่อศาลให้
บังคับลูกหนี้หรือผู้ค้าประกันให้ปฏิบัติตามข้อความที่ประนอมหนี้ได้”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึง
ปลดจากล้มละลาย มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๘ ในการประนอมหนี้ ถ้าได้ตั้งผู้ชาระกิจการหรือ ทรัพย์สินเพื่อจัดการชาระ
หนี้ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยวิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และหมวด ๕ ว่าด้วยเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึง
ปลดจากล้มละลาย มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ การประนอมหนี้ไม่ทาให้บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับลูกหนี้หรือรับผิดร่วมกับ
ลูกหนี้ หรือค้าประกันหรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้าประกันของลูกหนี้ หลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วย”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึง
ปลดจากล้มละลาย มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ ถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามที่ได้ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ก็ดีห รือ
ปรากฏแก่ศาลโดยมีพยานหลักฐานว่า การประนอมหนี้นั้นไม่อาจดาเนินไปได้โดยปราศจากอยุติธรรมหรือ
จะเป็นการเนิ่นช้าเกินสมควรก็ดี หรือการที่ศาลได้มีคาสั่งเห็นชอบด้วยนั้นเป็นเพราะถูกหลอกลวงทุจริต
ก็ดี เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือเจ้าหนี้คนใดมีคาขอโดยทาเป็นคาร้อง ศาลมีอานาจยกเลิก
การประนอมหนี้และให้ศาลพิจารณาถึงเหตุที่จะทาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายต่อไป แต่ทั้งนี้ ไม่
กระทบถึงการใดที่ได้กระทาไปแล้วตามข้อประนอมหนี้นั้น
เมื่อศาลได้มีคาสั่งยกเลิ กการประนอมหนี้ดังกล่ าวในวรรคก่อนแล้ ว ให้ เจ้าพนั กงาน
พิทั กษ์ท รัพ ย์ โฆษณาคาสั่ งศาลในราชกิจจานุ เบกษาและในหนั งสื อพิ มพ์ รายวั นไม่น้ อยกว่าหนึ่ งฉบั บ
ในคาโฆษณาให้ระบุชื่อ ตาบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้ และวันที่ศาลได้มีคาสั่ง ทั้งให้แจ้งกาหนดเวลาให้
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เจ้าหนี้ทั้งหลายเสนอคาขอรับชาระหนี้ที่ลูกหนี้ได้กระทาขึ้นในระหว่างวันที่ศาลได้มีคาสั่งเห็นชอบด้วย
การประนอมหนี้ถึงวันที่ศาลมีคาสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึง
ปลดจากล้มละลาย มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๑ เมื่อศาลได้มีคาสั่ งให้ ชาระกิจการและทรัพย์ สินแล้ว และศาลได้ทาการ
ไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย
เพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ หรือ เจ้ าหนี้ อาจยื่ น ค าขอโดยท าเป็ น ค าร้อ ง เพื่ อให้ ศ าล
พิ พ ากษาให้ ลู กหนี้ ที่ ยั งไม่ ได้ รั บ การปลดจากการช าระกิจ การและทรัพ ย์ สิ น เป็ น บุ คคลล้ ม ละลายได้
ถ้าปรากฏว่า
(๑) ศาลมีคาสั่งให้เพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา ๑๑๓ หรือเพิกถอนการให้เปรียบตาม
มาตรา ๑๑๕
(๒) ลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือ
โดยการฉ้อฉล ไม่ว่าได้กระทาการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
(๓) ลูกหนี้ยักย้ายทรัพย์สินไปให้พ้นอานาจศาลเพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
(๔) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามมาตรา ๗๒
การยื่นคาขอตามวรรคสอง อาจยื่นพร้อมกับคาขอตามมาตรา ๘๑/๒ ก็ได้
ทั้งนี้ ศาลมีอานาจคาสั่งจากัดสิทธิของลูกหนี้ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นตามที่ศาล
เห็นสมควรด้วยก็ได้พร้อมกันกับการมีคาสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ศาลมีคาสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ให้ เจ้าพนั กงานพิทักษ์ทรัพ ย์โฆษณาคาพิ พากษาและคาสั่ งในราชกิจจานุเบกษาและ
ในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในคาโฆษณาให้ระบุชื่อ ตาบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้และวันที่
ศาลได้มีคาพิพากษา”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึง
ปลดจากล้มละลาย มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๒ การล้มละลายของลูกหนี้เริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคาสั่งให้ชาระกิจการ
และทรัพย์สิน”
มาตรา ๑๕ ให้ เพิ่ ม ความต่อไปนี้ เป็ น มาตรา ๖๒/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๖๒/๑ บุคคลล้มละลายอาจยื่นคาขอโดยทาเป็นคาร้อง เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่ง
ปลดจากล้ มละลายได้ ในกรณี เช่น ว่านี้ ให้ ศาลมีคาสั่ งปลดบุค คลนั้นจากล้ ม ละลายได้เมื่อศาลได้มีค า
พิพากษาให้บุคคลนั้นล้มละลายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี”
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มาตรา ๑๖ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๖๒/๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ มละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓ “มาตรา ๖๒/๒ คาสั่ งปลดจากล้ มละลายย่อมมี ผ ลให้ ลู กหนี้ ห ลุ ดพ้น จากการเป็ นบุคคล
ล้มละลาย”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ ส่วนที่ ๑๐ การปลดจากล้มละลาย มาตรา ๗๒
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ ถึงมาตรา ๘๑/๔ และให้ใช่ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๑๐
การปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สิน
________________
มาตรา ๗๒ ให้ศาลมีคาสั่งไม่ปลดลูกหนี้จากการชาระกิจการและทรัพย์สิน เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ลูกหนี้ไม่ดาเนินการตามหน้าที่อย่างใด ๆ ตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนด เว้นแต่
ลูกหนี้จะมีเหตุผลอันสมควร
(๒) ลูกหนี้ไม่ทาหรือเก็บรักษาสมุดบัญชีต่า ง ๆ ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นควรจะมีไว้ใน
การประกอบธุรกิจ ให้พอเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจและฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรในระหว่างเวลา
สามปีก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งให้ชาระกิจการและทรัพย์สิน เว้นแต่สูญหายหรือถูกทาลายด้วยเหตุสุดวิสัย
(๓) ลูกหนี้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันเกี่ยวกับกิจการ หนี้สิน
ทรัพย์สิน และความประพฤติซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาล
(๔) ลูกหนี้จงใจกระทาหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ เพื่อประวิงกระบวนพิจารณาคดี
(๕) ลูกหนี้ปกปิด โอน ขาย จาหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สินของตนภายในระยะเวลา
สามปีก่อนมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์และภายหลังนั้นจนถึงเวลาปลดการชาระกิจการและทรัพย์สิน เพื่อประวิง
การชาระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
(๖) ศาลได้เคยมีคาสั่งให้ชาระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้มาแล้วภายในเวลาสิบปี
ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย
(๗) มี พ ฤติ ก ารณ์ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า ลู ก หนี้ ไ ด้ ก ระท าความผิ ด ทางอาญ าตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือความผิดทางอาญาฐานใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตเกี่ยวกับการชาระกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้
(๘) ลูกหนี้ยอมตนให้เป็นหนี้ในส่วนที่ตนไม่ต้องชาระ
(๙) ลูกหนี้โดยทุจริตได้ขืนกระทาการค้าขายต่อไปอีก ทั้งรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถจะชาระ
หนี้ได้
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งไม่ปลดลูกหนี้จากการชาระกิจการและทรัพย์สินด้วยเหตุที่ลูกหนี้มี
พฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรานี้ ให้ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป
มาตรา ๗๓ คาสั่งปลดจากการชาระกิ จการและทรัพย์สินเป็นคาสั่งสิ้นสุดกระบวนการ
ล้มละลาย
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มาตรา ๗๗ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน คาสั่งปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินทา
ให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชาระหนี้ได้ ไม่ว่าเจ้าหนี้จะได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ไว้หรือไม่
ก็ตาม เว้นแต่
(๑) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) หนี้ค่าธรรมเนียมที่ตกเป็นรายได้ของแผ่นดินตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) หนี้ซึ่งเกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของลูกหนี้ หรือหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้อง
เนื่องจากความทุจริตฉ้อโกงที่ลูกหนี้เป็นผู้ก่อขึ้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้
(๔) ค่าปรับอันเป็นโทษจากการกระทาผิดทางอาญา
(๕) หนี้ละเมิดในกรณีที่ทาให้เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย รวมทั้งหนี้ละเมิดที่
ทาให้เจ้าหนี้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย
(๖) หนี้ค่าเลี้ยงชีพ ค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามบทบัญญัติในบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๗๘ การที่ศาลได้มีคาสั่ งปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สิ นนั้นไม่ทาให้
บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลล้มละลาย หรือรับผิดร่วมกับบุคคลล้มละลาย หรือค้าประกัน หรืออยู่ใน
ลักษณะอย่างผู้ค้าประกันของบุคคลผู้ล้มละลายหลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วย
มาตรา ๗๙ บุคคลล้มละลายซึ่งได้ถูกปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินนั้น ยังมี
หน้ า ที่ ช่ ว ยในการจ าหน่ า ยและแบ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ของตนซึ่ ง ตกอยู่ กั บ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ต ามที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องการ
ถ้าบุคคลล้มละลายละเลยไม่ช่วย ศาลมีอานาจเพิกถอนคาสั่งปลดจากการชาระกิ จการ
และทรัพย์สินนั้นได้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระทาไปภายหลังการปลดจากการชาระกิจการและ
ทรัพย์สินก่อนที่ศาลมีคาสั่งให้เพิกถอนนั้น
มาตรา ๘๐ ในคาสั่งปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินโดยให้บุคคลล้มละลายใช้
เงินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ศาลมีอานาจกาหนดจานวนเงินสาหรับเลี้ยงชีพบุคคลล้มละลายและ
ครอบครัวในปีห นึ่ง ๆ ที่ให้ หักเอาจากทรัพย์สินซึ่งได้มาภายหลังมีคาสั่งนั้น และกาหนดให้ส่งเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เหลือแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย และกาหนดวันให้ยื่นบัญชีแสดง
การรับทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างทุก ๆ ปีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
บุ ค คลล้ ม ละลายซึ่ ง ถู ก ปลดจากการช าระกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น โดยให้ ใ ช้ เงิ น แก่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น มีหน้าที่ไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลสอบสวนหรือไต่สวนเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่ได้มา ตามแต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลต้องการ
ถ้าบุ ค คลล้ ม ละลายนั้ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในสองวรรคแรก เมื่ อ เจ้ าพนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์มีคาขอ ศาลจะเพิกถอนคาสั่งปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินก็ได้แต่ทั้งนี้ไม่กระทบ
ถึงการใดที่ได้กระทาไปภายหลังการปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินก่อนที่ศาลมีคาสั่งให้เพิกถอน
นั้น
มาตรา ๘๑ เมื่อศาลได้เพิกถอนคาสั่งปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินแล้ว ให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ
ทั้งให้แจ้งกาหนดเวลาให้เจ้ าหนี้ทั้งหลายเสนอคาขอรับชาระหนี้ที่ลูกหนี้ได้กระทาขึ้นภายหลังที่ศาลมี
คาสั่งปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สิน ก่อนที่ศาลได้มีคาสั่งเพิกถอนนั้นด้วย
มาตรา ๘๑/๑ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๘๑/๒ บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง ศาลพิ พ ากษาให้
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ล้ มละลายแล้ ว ให้ ป ลดบุ ค คลนั้ น จากล้ มละลายทั น ที ที่ พ้ นกาหนดระยะเวลาสามปีนั บ แต่วัน ที่ ศาลได้
พิพากษาให้ล้มละลาย เว้นแต่
(๑) บุคคลนั้นได้เคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อนแล้ว และยังไม่พ้นระยะเวลาห้าปี
นับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายครั้งก่อนจนถึงวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ครั้งหลัง ให้ขยาย
ระยะเวลาเป็นห้าปี
(๒) บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตที่ไม่มีลักษณะตาม (๓) ให้ขยายระยะเวลาเป็น
สิบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษและบุคคลนั้นถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ศาลจะสั่งปลดจากการชาระกิจการและทรัพย์สินก่อนครบกาหนดสิบปีตามคาขอของเจ้าพนั กงานพิทักษ์
ทรัพย์หรือของบุคคลล้มละลายนั้นก็ได้
(๓) บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิด
อันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิบปี
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มากกว่าหนึ่งเหตุ ให้ขยายระยะเวลาโดยอาศัย
เหตุใดเหตุหนึ่งที่มีระยะเวลาสูงสุดเพียงเหตุเดียว
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับกับการปลดจาก
การชาระกิจการและทรัพย์สิน ตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๘๑/๒ ก่ อ นระยะเวลาสามปี ต ามมาตรา ๘๑/๑ วรรคหนึ่ ง จะสิ้ น สุ ด ลง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจยื่นคาขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งให้หยุดนับระยะเวลาดังกล่าวไว้ก่อนก็
ได้
เมื่อศาลได้รับคาขอเช่นว่านี้แล้ว ให้ศาลกาหนดนัดไต่สวนเป็นการด่วน และส่งสาเนา
คาขอให้แก่บุคคลล้มละลายทราบก่อนวันนัดไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๘๑/๓ เมื่อศาลไต่ส วนคาขอตามมาตรา ๘๑/๒ แล้ว ถ้าศาลเห็ นว่าบุ คคล
ล้มละลายมิได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ศาลมีคาสั่งหยุดนับระยะเวลาตามมาตรา ๘๑/๑ ตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคาขอหรือ
วันที่ศาลมีคาสั่งจนถึงวันที่ศาลกาหนด โดยจะกาหนดเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้
การหยุดนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าศาลจะได้มีคาสั่งให้หยุดนับระยะเวลาตาม
คาขอกี่ครั้งก็ตาม เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินสองปี และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด
ศาลจะมีคาสั่งให้หยุดนับระยะเวลาตามมาตรา ๘๑/๑ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีคาสั่งเมื่อพ้นระยะเวลา
สามปี ตามมาตรา ๘๑/๑ วรรคหนึ่งแล้วไม่ได้
คาสั่งศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๘๑/๔ เมื่อศาลมีคาสั่งตามมาตรา ๘๑/๓ แล้ว หากพฤติการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป บุคคลล้มละลายอาจยื่นคาขอต่อศาลเพื่อขอให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาสั่งดังกล่าวได้
เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอดั ง กล่ า ว ให้ ศ าลก าหนดวั น นั ด ไต่ ส วน และส่ ง ส าเนาค าขอให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อแจ้งให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ศาลอาจมีคาสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาสั่งตามมาตรา ๘๑/๓ ก็ได้
คาสั่งศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
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มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในหมวด ๗ บทก าหนดโทษ มาตรา ๑๖๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๑๖๕ ในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์จนถึงเวลาที่ปลดจากการ
ชาระกิจการและทรัพย์สินหรือปลดจากล้มละลาย ลูกหนี้คนใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจาคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจา
รับสินเชื่อจากผู้อื่นมีจานวนตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปโดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตนถูก
พิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
รับสินเชื่อ ให้หมายความรวมถึง การได้รับทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขาย
แบบมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา และนิติกรรมที่ลูกหนี้ได้วางมัดจาหรือชาระหนี้บางส่วนเพื่อ ได้รับสินค้าหรือ
บริการใดๆด้วย”
มาตรา ๑๙ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 12
หลักเกณฑ์ของลูกหนี้ในการขอฟื้นฟูกิจการ
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สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนี้สินของ
ลูกหนี้ในการร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ จากที่ลูกหนี้จะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่
สามารถชาระหนี้ได้ และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อห้ามไม่ให้มีการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในกรณี
ที่ศาลได้เคยมีคาสั่งยกคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ภายในระยะเวลา
หกเดือนก่อนยื่นคาร้องขอ

เหตุผล
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑ กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กาหนดหลักเกณฑ์ในการร้องขอให้
มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ว่าลูกหนี้จะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้จานวนแน่นอนไม่ต่ากว่าที่
กฎหมายกาหนด หลักเกณฑ์นี้ถือ เป็นอุปสรรคสาคัญสาหรับลูกหนี้ที่ มีหนี้สินน้อยกว่าทรัพย์สินแต่ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน และจาเป็น ต้องได้รับความช่วยเหลือจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
อย่างทันท่วงที มิเช่นนั้น ลูกหนี้อาจถูกเจ้าหนี้ฟ้องทางแพ่งเพื่อดาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาด ทั้งยังอาจถูกฟ้องเป็น คดีล้มละลายซึ่งจะทาให้กิจการของลูกหนี้ต้องปิดตัวลง นอกจากนั้น
หลักเกณฑ์ในการร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรการในการป้องกันลูกหนี้
ซึ่งมีเจตนาไม่สุจริต โดยการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการเพียงเพื่อหวังจะได้รับประโยชน์ของสภาวะพักการ
ชาระหนี้ (automatic stay) ในระยะชั่วคราวเท่านั้น แต่ไม่มีเจตนาจะชาระหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ใน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างแท้จริง ทาให้บรรดาเจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถดาเนินการทาง
กฎหมายเพื่ อบั งคับ ช าระหนี้ เอาจากทรัพ ย์สิ น ของลู กหนี้ได้ ดังนั้ น สมควรแก้ ไขเพิ่ มเติม หลั กเกณฑ์
เกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ของลู ก หนี้ ด าเนิ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ มาตรา ๙๐/๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๓ เมื่อลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้และเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียว
หรือหลายคนรวมกันเป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้ นั้นจะถึงกาหนดชาระโดยพลัน
หรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอัน สมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา
๙๐/๔ อาจยื่นคาร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ มาตรา ๙๐/๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๕ บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ จะยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ไม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

(๑) ศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด
(๒) ศาลหรือนายทะเบี ยนได้มีคาสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้
หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าการ
ชาระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่
(๓) ศาลได้เคยมีคาสั่งยกคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้
ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นคาร้องขอ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ มาตรา ๙๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๖ คาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งถึง
(๑) ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงมูลหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้และอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้
(๒) รายชื่ อ และที่ อยู่ ของเจ้าหนี้ ค นเดี ยวหรือ หลายคนที่ ลู กหนี้ เป็ น หนี้ อยู่ รวมกั น เป็ น
จานวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
(๓) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
(๔) ชื่อและคุณสมบัติของผู้ทาแผน
(๕) หนังสือยินยอมของผู้ทาแผน
ผู้ทาแผนอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล เจ้าหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ก็ได้
ถ้าเจ้าหนี้ เป็ นผู้ร้องขอ จะต้องแนบรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้อื่นเท่าที่ทราบมาพร้อม
คาร้องขอ
ถ้าลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ จะต้องแนบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่
รายชื่อและที่อยู่โดยชัดแจ้งของเจ้าหนี้ทั้งหลายมาพร้อมคาร้องขอ”
มาตรา ๖ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 13
สิทธิและความรับผิดของผู้ค้าประกันในคดีฟื้นฟูกิจการ
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ ม ด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยขยายความคุ้มครองให้แก่ผู้ค้าประกันของ
ลูกหนี้ให้ได้รับประโยชน์จากสภาวะพักการชาระหนี้ (automatic stay) เช่นเดียวกับลูกหนี้ ในกรณีที่ศาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ความคุ้มครองดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูกิจการ เพิ่มโอกาสให้แก่
บุคคลตามมาตรา ๑๐๑ ให้สามารถยื่นคาขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการได้ เท่ากับสิทธิที่จะได้รับช่วง
สิทธิในคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ตามจานวนหนี้ที่ตนได้ชาระไป แม้ว่าเจ้าหนี้นั้นจะได้ใช้สิทธิขอรับ
ชาระหนี้ไว้เต็มจานวนแล้วก็ตาม รวมถึงการรับรองหลักการใหม่ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ เพื่ อให้ สิ ท ธิในการขอรั บ ช าระหนี้ ของเจ้าหนี้ ในคดี ล้ ม ละลายและคดี ฟื้ น ฟู กิ จการของลู กหนี้
สามารถโอนกันได้ตามกฎหมาย

เหตุผล
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑ กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ค้า
ประกันของลูกหนี้เท่าที่ ควร โดยเฉพาะการได้รับผลในทางกฎหมายจากสภาวะพักการชาระหนี้ ทั้งที่
ในทางปฏิ บั ติ ผู้ ค้าประกัน ของลู กหนี้ มักจะมีความเกี่ยวข้องกับลู กหนี้ อย่างใกล้ ชิด เช่น เป็นผู้ ถือหุ้ น
กรรมการ หรือผู้บริหารของลูกหนี้ เป็ นต้น ผู้ค้าประกันจึงถือเป็นปัจจัยและตัวแปรสาคัญว่าการฟื้น ฟู
กิจการของลูกหนี้ในแต่ละรายนั้นจะประสบความสาเร็จหรือไม่ ในขั้นตอนการยื่นคาขอรับชาระหนี้ของผู้
ค้าประกั น ก็ ยั งปรากฏอุ ป สรรคในทางกฎหมาย ซึ่ งบุ คคลตามมาตรา ๑๐๑ รวมถึ งผู้ ค้ าประกั น ไม่
สามารถรับช่วงสิทธิในคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ไว้เต็ม จานวนและล่วงพ้น
ระยะเวลาในการขอรับชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการแล้ว รวมถึงตามระบบกฎหมายของไทย ยังไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการโอนสิทธิในการขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ ทั้งในคดีล้มละลายและในคดีฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสารบัญญัติในเรื่องนี้และยังไม่ตอบสนองต่อวิธีปฏิบัติของสังคมธุรกิจในปัจจุบัน
ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ค้าประกันของลูกหนี้ การรับช่วง
สิทธิในคาขอรับชาระหนี้ของบุคคลตามมาตรา ๑๐๑ รวมถึงรับรองหลักการการโอนสิทธิในการขอรับ
ชาระหนี้ของเจ้าหนี้ให้สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมาย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ เป็นวรรคสองของมาตรา ๙๐/๑๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
“ในกรณีที่คาร้องขอแสดงเหตุผลและความจาเป็นเพื่อให้ผู้ค้าประกันของลูกหนี้ได้รับผล
ในทางกฎหมายตามความในวรรคแรกเช่นเดียวกับลูกหนี้ ศาลอาจมีคาสั่งอนุญาต หากเห็นว่าการให้ความ
คุ้มครองเช่นว่านั้นแก่ผู้ค้าประกัน จะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ มาตรา ๙๐/๒๗ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๒๗ เจ้าหนี้อาจขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ ถ้ามูลแห่งหนี้ได้เกิดขึ้น
ก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ แม้ว่าหนี้นั้นยังไม่ถึงกาหนดชาระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม เว้นแต่หนี้ที่
เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ผู้ซึ่งมีสิทธิขอรับชาระหนี้ตามมาตรา ๑๐๑ อาจยื่นคาขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
สาหรับจานวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ แต่ในกรณีที่เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับชาระหนี้ไว้
เต็มจานวนแล้ว ผู้มีสิทธิขอรับชาระหนี้ตามมาตรา ๑๐๑ มีเพียงสิทธิที่จะได้รับช่วงสิทธิในคาขอรับชาระ
หนี้ของเจ้าหนี้ตามจานวนหนี้ที่ผู้นั้นได้ชาระไป ในกรณีเช่นว่านี้ ให้แจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ
โดยเร็วเพื่อการแก้ไขบัญชีเจ้าหนี้
หนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้บริหารชั่วคราวก่อขึ้น หนี้ที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดตาม
มาตรา ๙๐/๑๒ (๘) หรือ (๑๑) และหนี้ภาษีอากรหรือหนี้อื่นอันมีลักษณะเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่
ศาลมี ค าสั่ งให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การจนถึ งวั น ที่ ศ าลมี ค าสั่ งตั้ งผู้ ท าแผน เจ้า หนี้ ย่ อ มมี สิ ท ธิได้ รั บ ช าระหนี้ ต าม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนโดยไม่ต้องขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ แต่เจ้าหนี้ดังกล่าวจะต้องมี
หนังสือขอให้ผู้ทาแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนก่อนวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ถ้าผู้ทาแผน
จะปฏิเสธสิทธิของเจ้าหนี้ จะต้องปฏิเสธเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ของเจ้าหนี้ มิฉะนั้น ให้ถือว่ายอมรับสิทธิของเจ้าหนี้ตามที่ขอมา ถ้าเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือขอให้ผู้ทาแผน
ออกหนั งสื อรับ รองสิ ทธิของตนเองหรือผู้ ทาแผนมีห นังสื อปฏิเสธสิทธิของเจ้าหนี้ภ ายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวข้างต้น เจ้าหนี้นั้นอาจยื่นคาขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนหรือวันที่เจ้าหนี้ได้รับคาปฏิเสธนั้น แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ เป็นมาตรา ๙๐/๒๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๐/๒๗/๑ เมื่อเจ้าหนี้ได้ยื่นขอรับชาระหนี้แล้ว สิทธิในการขอรับชาระหนี้ตาม
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ให้โอนกันได้ตามกฎหมาย และเมื่อมีการโอนกันแล้ว ให้แจ้ ง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบโดยเร็วเพื่อการแก้ไขบัญชีเจ้าหนี้”
มาตรา ๖ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 14
สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรในการฟื้นฟูกิจการ
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเพิ่มความคุ้มครองให้กับเจ้าหนี้ภาษีอากร
ให้ ได้ รั บ ช าระหนี้ เต็ มจ านวนในแผนฟื้ น ฟู กิจ การ โดยสามารถแบ่ งช าระเป็ น งวดได้ แต่ ห้ ามมิ ให้ เกิ น
ระยะเวลาห้าปี

เหตุผล
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑ กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้
ภาษีอากรในมาตรฐานเดียวกันกับกระบวนการล้มละลาย สิทธิของเจ้าหนี้ภาษี อากรในกระบวนการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้จึงได้รับ การปฏิบัติไม่แตกต่างไปจากเจ้าหนี้ประเภททั่วไป กล่าวคือ สามารถถูกลด
จานวนหนี้และถูกขยายระยะเวลาในการชาระหนี้ออกไปได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อบุ คคลผู้ที่หน้ าที่ภาษีรายอื่น ทั้งยังสร้างความเสี ยหายต่อรายได้สาธารณะของประเทศ ดังนั้น
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ในทานองเดียวกันกับกระบวนการล้มละลาย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ มาตรา ๙๐/๔๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๔๒ ตรี แผนจะต้องกาหนดให้
(๑) สิทธิของเจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้
ผู้ได้รับการปฏิบัติที่เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
(๒) เจ้าหนี้ในหนี้เกี่ยวกับภาษีอากรต้องได้รับชาระหนี้เต็มจานวน โดยอาจแบ่งชาระเป็น
งวดก็ได้ แต่จะต้องแบ่งชาระเท่ากันทุกงวด และจะแบ่งชาระเกินกว่าห้าปีไม่ได้”
มาตรา ๔ (บทเฉพาะกาล)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Final report 416
ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 15
มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้า ยนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)

Final report 420
ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือยินยอม
ของผู้ทาแผน ว่าจะต้องระบุจานวนค่าตอบแทนของผู้ทาแผนมาด้วยอย่างชัดเจนเพื่อให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้
พิจารณา และเมื่อศาลมีคาสั่งตั้งผู้ทาแผนแล้ว ผู้ทาแผนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามจานวนที่ระบุไว้ใน
หนังสือยินยอมของผู้ทาแผนเท่านั้น เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น นอกจากนั้น ก่อนที่ศาลจะมีคาสั่ง
เห็ นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้ ห รือผู้ถือหุ้ นของลูกหนี้ตามจานวนที่กฎหมายกาหนด สามารถยื่นคาขอต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทาแผนคนใหม่ได้

เหตุผล
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑ กระบวนการ
พิจารณาเกี่ย วกับ การฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้ให้ อานาจแก่ผู้ ทาแผนอย่าง
กว้างขวาง แต่ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่เอื้อ อานวยต่อการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทาแผนให้
เป็ น ไปอย่างโปร่งใสและมีประสิ ทธิภ าพ ก่อให้ เกิดปัญหาโดยเฉพาะการทาหน้าที่ของผู้ทาแผนที่มักมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกันกับหน้าที่ของตน ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับหนังสือยินยอมของผู้ทาแผน โดยให้ที่ประชุมเจ้าหนี้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของจานวน
ค่าตอบแทนของผู้ทาแผน และสามารถแต่งตั้งผู้ทาแผนคนใหม่ได้ก่อนที่ศาลจะมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“การเสนอชื่อผู้ทาแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องเสนอหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นผู้ทาแผนด้วย โดยในหนังสือยินยอมดังกล่าว จะต้องระบุจานวนค่าตอบแทนของผู้ทาแผนไว้อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้พิจารณา”
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ เป็นวรรคสองของมาตรา ๙๐/๒๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
“ผู้ทาแผนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามจานวนที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมของผู้ทาแผน
เท่านั้น เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในหมวด ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ เป็นมาตรา ๙๐/๒๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๐/๒๕ ทวิ ก่อนศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้ซึ่งมีจานวนหนี้รวมกันไม่
น้อยกว่า...หรือผู้ถือหุ้น ของลูกหนี้ ซึ่งมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่า...ของจานวนหุ้นของลูกหนี้ อาจยื่น
คาขอพร้อมแสดงเหตุผลต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทาแผน
คนใหม่ได้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควร ให้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทาแผนคน
ใหม่โดยเร็ว โดยให้ผู้ขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย การแต่งตั้งผู้ทาแผนคนใหม่เช่นว่านี้ ไม่มีผลเป็นการขยาย
ระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อให้แผนได้รับความเห็นชอบจากศาล”
มาตรา ๔ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 16
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
เพิ่มเติมบทบัญญัติในหมวดที่ ... กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นอีกหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มี
การขยายนิยามของลูกหนี้ให้ครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด ที่ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกฎกระทรวงกาหนด
จานวนการจ้างงานและมูลค่าทรัพย์สินถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีการปรับลด
จานวนหนี้ลงเป็นจานวนไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท เว้นแต่ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจากัดซึ่งต้องมีจานวนหนี้ไม่เกิน
สิบล้านบาท

เหตุผล
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑ กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กาหนดหลักเกณฑ์ในการร้องขอให้
มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
และต้องมีหนี้ไม่น้อยกว่าสิบล้านบาทเท่านั้น ส่งผลให้เกิดข้อจากัดสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่อาจไม่ได้ประกอบกิจการในรูปแบบของนิติบุคคลและอาจไม่ได้มีหนี้สูงถึงจานวนดังกล่าว ให้ไม่ได้
รับประโยชน์หรือความช่วยเหลือจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ทั้งที่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีจานวนมากกว่าผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ หากเปิดโอกาสให้วิสาหกิจดังกล่าว
สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ ย่อมที่จะก่อให้เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม ดังนั้น สมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลูกหนี้และจานวนหนี้เพื่อเอื้ออานวยให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นหมวด.....กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓
“หมวดที่ ...
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
________________
“มาตรา.... “ลู ก หนี้ ” หมายความว่ า ลู ก หนี้ ที่ เป็ น บุ ค คลธรรมดา คณะบุ ค คล ห้ า ง
หุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด ที่ประกอบ
ธุร กิจ วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มตามกฎหมายว่าด้ ว ยการส่ งเสริม วิส าหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้างงานและมูลค่าทรัพย์สินถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

และขนาดย่อมมาตรา..... เมื่อลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชาระหนี้ได้ และเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในการดาเนิน
กิจการ ซึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท เว้นแต่
ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจากัดต้องมีจานวนหนี้ไม่เกินสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ต าม ถ้ ามีเหตุ อัน สมควรและมี ช่ องทางที่ จะฟื้ น ฟู กิ จการของลู ก หนี้ บุ ค คลตามมาตรา...
(ตามกฎหมายปัจจุบันคือมาตรา ๙๐/๔) อาจยื่นคาร้องขอต่อศาล ให้มีการฟื้นฟูกิจการได้
มาตรา ... ภายใต้บังคับมาตรา... (ตามกฎหมายปัจจุบัน คือ มาตรา ๙๐/๕) บุคคลซึ่งมี
สิทธิยื่นคาร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหนี้ซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจานวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า
ห้าล้านบาท เว้นแต่ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจากัดต้องมีจานวนหนี้ไม่เกินสิบล้านบาท
(๒) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา ... (ตามกฎหมายปัจจุบันคือมาตรา ๙๐/๓)”
มาตรา... บุคคลตามมาตรา... (ตามกฎหมายปัจจุบัน คือ มาตรา ๙๐/๔) จะยื่นคาร้อง
ขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด
(๒) ศาลหรือนายทะเบียนได้มีคาสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้
หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าการ
ชาระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่
(๓) ศาลได้เคยมีคาสั่งยกคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นคาร้องขอ
มาตรา... คาร้องขอของบุคคลตามมาตรา... (ตามกฎหมายปัจจุบัน คือ มาตรา ๙๐/๔)
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งถึง
(๑) ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงมูลหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้และอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้
(๒) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เป็นหนี้อยู่รวมกันเป็น
จานวนไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท เว้นแต่ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจากัดต้องมีจานวนหนี้ไม่เกินสิบล้านบาท
(๓) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
(๔) ชื่อและคุณสมบัติของผู้ทาแผน
(๕) หนังสือยินยอมของผู้ทาแผน
ผู้ทาแผนอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล เจ้าหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้
ก็ได้
ถ้าเจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอ จะต้องแนบรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้อื่นเท่าที่ทราบมาพร้อม
คาร้องขอ
ถ้าลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ จะต้องแนบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่
รายชื่อและที่อยู่โดยชัดแจ้งของเจ้าหนี้ทั้งหลายมาพร้อมคาร้องขอ2”
มาตรา ๔ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2

ปรับปรุงมาจากมาตรา ๙๐/๖ พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ.๒๔๘๓
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 17
แผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป (Prepackaged Re-Organization Plan)
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สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
เพิ่มเติมบทบัญญัติในหมวดที่ ... การฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป เป็นอีก
หมวดหนึ่งในพระราชบัญญั ติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟู
กิจการได้พร้อมกับการเสนอแผนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากแผน
แล้ว อันจะเป็นการลดขั้นตอนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ให้สั้นลงและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ โดยเฉพาะขั้นตอนการตั้งผู้ทาแผน ขั้นตอนการขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ขั้นตอน
การชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมถึงขั้นตอนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน
ฟื้นฟูกิจการ โดยในการพิจารณาเพื่อมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของศาลนั้น ศาลจะพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ
สาเร็จรูปที่ลูกหนี้เสนอมาไปด้วยในคราวเดียวกัน เมื่อศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน
แล้ว กิจการของลูกหนี้ย่อมสามารถดาเนินการไปตามแผนได้ในทันที บรรดาเจ้าหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
แผนมีสิทธิได้รับชาระหนี้ตามจานวนและระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในแผนนั้น

เหตุผล
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓/๑ กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการฟื้นฟู
กิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป ที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้รายใหญ่ได้ร่วมกันจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการไว้ก่อน
แล้ว ให้สามารถใช้ช่องทางพิเศษซึ่งประหยัดและรวดเร็วยิ่งกว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบ
โดยศาลจะพิ จ ารณาค าร้ องขอให้ ฟื้ น ฟู กิจการไปพร้อมกัน กับ การพิ จารณาแผนฟื้ น ฟู กิจการ อั นเป็ น
แนวทางที่นานาอารยะประเทศดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น สมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์อันเป็นช่องทาง
พิเศษในการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่ ม ความต่ อไปนี้ เป็ น หมวด.....การฟื้ น ฟู กิจ การตามแผนฟื้ น ฟู กิ จการ
สาเร็จรูป แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
“หมวดที่ ...
การฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป
________________
“มาตรา ... “แผนฟื้ น ฟู กิ จ การส าเร็ จ รู ป ” หมายความว่ า แผนฟื้ น ฟู กิ จ การซึ่ ง มี
รายละเอีย ดตามมาตรา ๙๐/๔๒ และได้รับการยอมรับ ด้วยมติพิ เศษแล้ว จากบรรดาเจ้าหนี้ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากแผน
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

มาตรา ... ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๓ และมาตรา ๙๐/๕ ลูกหนี้อาจร้องขอให้ มีการ
ฟื้ น ฟู กิ จ การตามแผนฟื้ น ฟู กิ จ การส าเร็ จ รู ป ได้ ต ามบทบั ญ ญั ติ ในหมวดนี้ ไม่ ว่ า ลู ก หนี้ จ ะถู ก ฟ้ อ งให้
ล้มละลายแล้วหรือไม่
กระบวนการพิจารณาส่วนใดที่มิได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเฉพาะ ให้นาบทบัญญัติใ น
หมวดอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๓/๑ กระบวนพิจารณา
เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ส่วนที่ ๓ การตั้งผู้ทาแผน ส่วนที่ ๔ การขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟู
กิจการ ส่วนที่ ๕ คาชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และส่ วนที่ ๗ การประชุมเจ้าหนี้เพื่อ
พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ให้นามาใช้บังคับกับการฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป
มาตรา... คาร้องขอของลูกหนี้เพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้
นอกจากจะต้องเป็นไปตามมาตรา ๙๐/๖ แล้ว ลูกหนี้จะต้องยื่นแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป รวมถึงเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการมีมติพิเศษของบรรดาเจ้าหนี้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแผนด้วย
มาตรา... ในการพิจารณาเพื่อมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ นอกจากการดาเนินการตามมาตรา
๙๐/๙ มาตรา ๙๐/๑๐ และมาตรา ๙๐/๑๑ แล้ว ให้ศาลนาบทบัญญัติในหมวด ๓/๑ กระบวนพิจารณา
เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ส่วนที่ ๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ในส่วนของการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการสาเร็จรูป”
มาตรา ๔ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 18
ส่วนความรับผิดของกรรมการ
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ............................................................ .. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ไขเพิ่ม เติมพระราชบั ญ ญั ติล้ มละลาย พุ ทธศักราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓ กระบวน
พิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด หรือนิติบุคคลอื่น โดย
เพิ่มเติมบทบัญญัติความรับผิดของกรรมการหรือบุคคลที่มีอานาจในการบริหารงานในบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชนจากัด หากดาเนินกิจการของบริษัทโดยไม่ใช้ความระมัดระวังในช่วงเวลาที่บริษัทนั้นใกล้จะ
เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว กลับทาให้บริษัทมีกองทรัพย์สินลดลงหรือมีหนี้สิน เพิ่มขึ้น เมื่อบริษัทถูกศาล
มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้กรรมการหรือผู้มี
อานาจบริหารงานที่แท้จริงรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อคืนเข้าสู่กองทรัพย์สินของบริษัทได้ เว้นแต่
บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ให้ศาลเห็ นได้ถึงการใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการดาเนินกิจการแล้ว
และจากัดสิทธิของกรรมการหรือผู้มีอานาจซึ่งต้องรับผิดต่อบริษัทเนื่องจากการไม่ใช้ความระมัดระวัง
ดังกล่าวหรือเนื่องจากการกระทาโดยทุจริตในการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเพื่อป้องกันมิให้ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างเดียวกัน

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในหมวด ๓ กระบวนพิจารณาใน
กรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด หรือนิติบุคคลอื่น ที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ได้บัญญัติถึงความรับผิดของกรรมการหรือบุคคลที่มีอานาจในการบริหารงานของบริษัทลูกหนี้
ในช่วงเวลาที่ใกล้จะเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่า งยิ่งในการ
บริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้ทรัพย์สินของบริษัทลูกหนี้ลดลงหรือทาให้หนี้สินของบริษัทลูกหนี้เพิ่มสูงขึ้น
อย่างไม่เหมาะสม อันจะทาให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้เดิม และยังขยายวงความเสียหายไปสู่เจ้าหนี้
รายใหม่ได้อีกด้วย กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ในปั จจุบันยังไม่เหมาะสมที่จะใช้บั งคับเพื่อเรียกร้องให้
กรรมการต้องร่วมรับผิดชอบหากดาเนินกิจการของบริษัทในภาวะดังกล่าวโดยปราศจากความระมั ดระวัง
เพราะภาระการพิสูจน์อยู่ที่ฝ่ายเจ้าหนี้ทั้งที่เป็นเรื่องภายในของบริษัท อีกทั้งไม่อาจเรียกร้องให้บุคคลซึ่งมี
อานาจบริหารจัดการที่แท้จริงแต่มิได้มีชื่อเป็นกรรมการให้ต้องรับผิดได้ และการกระทาของกรรมการ
หรือผู้มีอานาจดังกล่าว หรือในกรณีที่กรรมการปฏิบั ติหน้าที่โดยทุจริต ย่อมแสดงให้ เห็นถึงความไม่
เหมาะสมในการบริหารจัดการกิจการของผู้อื่น จึงควรจะจากัดโอกาสของบุคคลดังกล่าวในการเข้าเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นเพื่อไม่ให้ก่อความเสียหายขึ้นอีก สมควรแก้ไขเพิ่มเติมความรับผิดของกรรมการ
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

หรือบุคคลที่มีอานาจในการบริหารงานของบริษัทลูกหนี้ในช่วงเวลาที่ใกล้จะเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก 3 (ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...)

ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๘๘/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๘๘/๑ ในกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัด หากปรากฏข้อเท็จจริงแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าก่อนที่บริษัทจะเริ่มเข้าสู่สภาวะ
หนี้ สิ นล้ น พ้นตัวไม่สามารถชาระหนี้ ได้นั้น บุคคลผู้ เป็นกรรมการได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าไม่มีหนทางที่
บริษัทจะหลีกเลี่ยงการเข้าสู่สภาวะดังกล่าวได้ และเล็งเห็นได้ว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้
ชาระหนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายก็ตาม กลับทาให้บริษัทมีกองทรัพย์สินลดลงหรือมีหนี้สิน
เพิ่มขึ้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งให้กรรมการบางส่วนหรือทั้งหมดใน
บริษัทรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อคืนเข้าสู่กองทรัพย์สินของบริษัทได้ตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร
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กรรมการอาจไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากพิสูจน์ได้ว่าตนได้ดาเนินการทุก
อย่างที่จาเป็ นเพื่อจะลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่เจ้าหนี้ให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยมาตรฐานความ
ระมัดระวังอย่างเดียวกับที่กรรมการผู้นั้นใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานของบุคคล
ค้าขายทั่วไปผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งบทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ “กรรมการ” หมายถึ ง บุ ค คลผู้ มี ชื่ อ เป็ น
กรรมการของบริษัทไม่ว่าจะมีอานาจกระทาการแทนบริษัทหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งบุคคลผู้มีอานาจในการ
บริหารจัดการและครอบงาการตัดสินใจของคณะกรรมการได้ตามข้อเท็จจริงแม้จะไม่มีชื่อเป็นกรรมการใน
บริษัทก็ตาม”
มาตรา ๔ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ๘๘/๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๘๘/๒ เมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรรมการคนใดได้กระทาผิดหน้าที่ของตน
และไม่ อ าจพิ สู จ น์ ได้ ว่ าตนได้ ใช้ ค วามระมั ด ระวั งตามบทบั ญ ญั ติ ในมาตราก่ อ น ศาลอาจมี ค าสั่ งให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเข้าสู่กองทรัพย์สินของ
บริษัท หรืออาจมีคาสั่งให้ชดใช้จากเงินหรือทรัพย์สินที่กรรมการมีสิทธิได้รับจากบริษัทก็ได้
ในการกาหนดจานวนค่าสินไหมทดแทนนั้น ให้ศาลพิจารณาถึงมูลค่าของสินทรัพย์ที่
ลดลงหรือจานวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของลูกหนี้สืบเนื่องจากการกระทาผิดหน้าที่ของกรรมการ รวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควรในการดาเนินคดีเพื่อให้กรรมการรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งในส่วน
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ใช้สิทธิในการเริ่มต้นคดี และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่กรรมการอาจ
นามาจากทรัพย์สินของลูกหนี้”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ.๒๔๘๓
“มาตรา ๑๗๕/๑ เมื่อศาลมีคาสั่งให้บุคคลใดต้องรับผิดตามบทบัญญัติในมาตรา ๘๘/๒
หรือบุคคลใดต้องรับผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๗๕ ไม่ว่าจะมีคาขอจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือ
โจทก์ห รื อไม่ ให้ ศาลมี คาสั่ งให้ บุ คคลนั้นขาดคุณ สมบัติที่ จะเป็น กรรมการในบริษั ทจากัดหรือบริษั ท
มหาชนจากัดมีกาหนดเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลตามบทบัญญัติดังกล่าวถึง
ที่สุด ทั้งนี้ ศาลอาจมีคาสั่งเป็นการเฉพาะเพื่อกาหนดเวลาขาดคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้นานกว่า
๒ ปี ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี
ให้ศาลแจ้งคาสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คาสั่งของ
ศาลถึงที่สุด”
มาตรา ๖ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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.....................
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติ........................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามประเด็นปัญหาในบทที่ 19
ล้มละลายข้ามชาติ
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สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ถนนอู่ทองใน กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่.............................
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ...........................................
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติ..................................
พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ด้วยข้าพเจ้าและคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ .............................................................. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลประกอบและบั น ทึ กวิเคราะห์ ส รุป สาระสาคั ญ มาเพื่ อ ให้ ส ภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ งชาติ
ได้พิจารณาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(.....................................)
สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ หมายเลข.......
๑. ...................................................
(..................................................)

๒. ..................................................
(................................................)

๓. ...................................................
(..................................................)

๔. ..................................................
(...............................................)

๕. ...................................................
(..................................................)

๖. ..................................................
(...............................................)

๗. ...................................................
(..................................................)

๘. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๙. ...................................................
(..................................................)

๑๐. ..................................................
(...............................................)

๑๑. ...................................................
(..................................................)

๑๒. ..................................................
(...............................................)

๑๓. ...................................................
(..................................................)

๑๔. ..................................................
(...............................................)

๑๕. ...................................................
(..................................................)

๑๖. ..................................................
(...............................................)

๑๗. ...................................................
(..................................................)

๑๘. ..................................................
(...............................................)

๑๙. ...................................................
(..................................................)

๒๐. ..................................................
(...............................................)

๒๑. ...................................................
(..................................................)

๒๒. ..................................................
(...............................................)

๒๓. ...................................................
(..................................................)

๒๔. ..................................................
(...............................................)

๒๕. ...................................................
(..................................................)

๒๖. ..................................................
(...............................................)
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สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติผู้รว่ มเสนอร่างพระราชบัญญัติ......................... (ต่อ)
๒๗. ...................................................
(..................................................)

๒๘. ..................................................
(...............................................)

๒๙. ...................................................
(..................................................)

๓๐. ..................................................
(...............................................)

๓๑. ...................................................
(..................................................)

๓๒. ..................................................
(...............................................)

๓๓. ...................................................
(..................................................)

๓๔. ..................................................
(...............................................)

๓๕. ...................................................
(..................................................)

๓๖. ..................................................
(...............................................)

๓๗. ...................................................
(..................................................)

๓๘. ..................................................
(...............................................)

๓๙. ...................................................
(..................................................)

๔๐. ..................................................
(...............................................)

๔๑. ...................................................
(..................................................)

๔๒. ..................................................
(...............................................)

๔๓. ...................................................
(..................................................)

๔๔. ..................................................
(...............................................)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ............... (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
หลักการ
แก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 เรื่อง กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ

เหตุผล
โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติในส่ ว นที่ กาหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารล้ ม ละลายเกี่ ยวกั บ ต่างประเทศใน
พระราชบั ญญั ติล้ มละลาย พ.ศ.2483 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ส อดคล้องกับกฎหมายล้ มละลายข้ามชาติ
ต้น แบบ ซึ่งกฎหมายล้ มละลายข้ ามชาติต้นแบบถูกสร้างขึ้นโดยคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้ว ย
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสากลในกฎหมายล้มละลายของ
ทุกชาติสมาชิก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วย
กฎเกณฑ์ การค้าระหว่างประเทศ จึ ง มีความจาเป็นต้องบัญ ญั ติห ลั กเกณฑ์ในส่ วนกฎหมายล้ มละลาย
ข้ามชาติให้สอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ เพื่อยกระดับกฎหมายล้มละลายให้เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้ง
เอื้ออานวยต่อการลงทุนในทางระหว่างประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
............................. (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกระบวนการล้มละลายและ
กระบวนการฟืน้ ฟูกิจการ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา...... ประกอบกับมาตรา...... มาตรา...... และมาตรา....... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกหมวด ๘ ส่วนที่ ๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ ล้มละลายข้ามชาติ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓
“หมวดที่ ๗/๑”
ล้มละลายข้ามชาติ
________________
ส่วนที่ ๑
บทบัญญัติทั่วไป
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________________
มาตรา ๑๗๕/๒ กฎหมายนี้บังคับใช้ แก่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อศาลต่างประเทศหรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือใน
ราชอาณาจักรไทยเพื่อประสานกับกระบวนการต่างประเทศ หรือ
(๒) เมื่อต้องการความช่วยเหลือในรัฐต่างประเทศเพื่อประสานกับกระบวนการภายใต้
กฎหมายนี้
(๓) กรณี ก ระบวนการต่ า งประเทศและกระบวนการภายใต้ ก ฎหมายนี้ เกิ ด ขึ้ น ใน
ขณะเดียวกันและมีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกัน หรือ
(๔) เจ้าหนี้ทั้งหลายหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในรัฐต่างประเทศ มีส่วนได้เสียในการร้องขอ
เพื่อเริ่มต้น หรือเข้าร่วมกระบวนการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓
มาตรา ๑๗๕/๓ ตามความแห่งบทบัญญัตินี้
กระบวนการต่างประเทศ หมายความว่า กระบวนการจัดการหรือกระบวนการทางศาล
ในรัฐต่างประเทศ รวมถึงกระบวนการชั่วคราว ที่เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับล้มละลายซึ่งดาเนิน
กระบวนการแก่ทรัพย์สินและเอกสารของลูกหนี้ภายใต้การควบคุมและกากับโดยศาลต่างประเทศ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูกิจการหรือการชาระหนี้
กระบวนการหลักต่างประเทศ หมายความว่า กระบวนการต่างประเทศที่เกิดขึ้นในรัฐซึ่ง
ลูกหนี้มีศูนย์กลางแห่งผลประโยชน์
กระบวนการรองต่ า งประเทศ หมายความว่ า กระบวนการต่ า งประเทศที่ มิ ใ ช่
กระบวนการหลักต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐที่ลูกหนี้มีสถานประกอบธุรกิจ
ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรใดๆ ซึ่งหมายรวมทั้ง
บุ ค คลหรื อ องค์ ก รใดๆ ที่ ไ ด้ รั บ การต่ า งตั้ ง ชั่ ว คราว และได้ รั บ มอบอ านาจให้ จั ด การกระบวนการ
ต่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูกิจการหรือการชาระหนี้เกี่ยวกับทรั พย์สินหรือเอกสารของลูกหนี้ หรือกระทา
การในฐานะตัวแทนของกระบวนการต่างประเทศ
ศาลต่างประเทศ หมายความว่า ผู้ พิพากษาหรือผู้ มีอานาจอื่นในทานองเดียวกัน ซึ่ง
ควบคุมหรือกากับกระบวนการต่างประเทศ
สถานประกอบธุรกิจ หมายความว่า สถานประกอบการใดๆ ซึ่งลูกหนี้ดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจแบบมีลักษณะถาวร โดยมีบุคลากร และสินค้า หรือบริการ
มาตรา ๑๗๕/๔ ในกรณีที่กฎหมายนี้ขัดแข้งกับพันธะกรณีที่รัฐนี้มีอยู่ตามสนธิสัญญา
หรือรูปแบบข้อตกลงใดๆ กับรัฐหนึ่งรัฐใด หรือหลายรัฐ ให้ยึดถือตามสนธิสัญญา หรือข้อตกลงเช่นว่านั้น
มาตรา ๑๗๕/๕ ภาระหน้ า ที่ ที่ ก าหนดในกฎหมายนี้ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รอง
กระบวนการต่ างประเทศ หรื อ การให้ ค วามร่ว มมื อ กั บ ศาลต่ างประเทศ อยู่ ภ ายใต้ เขตอ านาจศาล
ล้มละลายกลาง
มาตรา ๑๗๕/๖ กรมบังคับคดีหรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งเป็นผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ มี
อานาจที่จะกระทาการในรัฐต่างประเทศ ในนามกระบวนการภายใต้กฎหมายรับหลักการล้มละลายข้าม
ชาติของรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตโดยกฎหมายต่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
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มาตรา ๑๗๕/๗ บทบัญญัติส่วนนี้ ไม่ตัดอานาจศาลที่จะปฏิเสธข้อปฏิบัติใดๆ ภายใต้
กฎหมายนี้ ถ้าข้อปฏิบัตินั้นขัดแย้งโดยชัดแจ้งต่อนโยบายสาธารณะของราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๑๗๕/๘ บทบัญญัตินี้ไม่จากัดอานาจศาล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายนี้ ที่จะจัดหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้แทนกระบวนการ
ต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้
มาตรา ๑๗๕/๙ การตี ความกฎหมายนี้ จะต้อ งพิ จารณาจากบ่ อเกิด ในทางระหว่าง
ประเทศ และจะต้องประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเดียวกันและต้องอยู่ภายใต้หลักสุจริต
ส่วนที่ ๒
การเข้าสู่อานาจศาลไทยของผู้แทนกระบวนการต่างประเทศและบรรดาเจ้าหนี้
________________
มาตรา ๑๗๕/๑๐ ผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศมี สิ ท ธิ ร้ อ งขอโดยตรงต่ อ ศาล
ล้มละลายกลาง
มาตรา ๑๗๕/๑๑ การยื่นคาร้องขอต่อศาลโดยผู้ แทนกระบวนการต่างประเทศตาม
บทบัญญัตินี้ ไม่ทาให้ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ หรือทรัพย์สิน หรือเอกสารต่างประเทศของลูกหนี้
ตกอยู่ภายใต้เขตอานาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ที่ปรากฏในคาร้องขอเท่านั้น
มาตรา ๑๗๕/๑๒ ผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศมี สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งขอเริ่ ม ต้ น
กระบวนการภายใต้กฎหมายนี้ ถ้าเงื่อนไขในการเริ่มต้นกระบวนการสอดคล้องกับที่กฎหมายนี้กาหนด
มาตรา ๑๗๕/๑๓ เพื่ อ การรั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศ ผู้ แ ทนกระบวนการ
ต่างประเทศมีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ภายใต้กฎหมายนี้
มาตรา ๑๗๕/๑๔ ภายใต้วรรคสองแห่งมาตรานี้ เจ้าหนี้ต่างประเทศมีสิทธิยื่นคาร้องขอ
เริ่มต้นและเข้าร่วมกระบวนการภายใต้กฎหมายนี้ เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ในราชอาณาจักรไทย
ความตามวรรคก่อน ไม่มีผ ลกระทบต่อล าดับ การช าระหนี้ตามสิ ทธิ เรียกร้องภายใต้
มาตรา ๑๓๐ แห่งกฎหมายนี้ แต่สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ต่างประเทศจะต้องไม่ถูกจัดอยู่ในลาดับต่ากว่า
เจ้าหนี้ตามมาตรา ๑๓๐(๗) แห่งกฎหมายนี้
มาตรา ๑๗๕/๑๕ ภายใต้กฎหมายนี้ ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศมีห น้าที่ต้องส่ ง
คาบอกกล่าวให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายในราชอาณาจักรไทย ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสอง
ฉบับ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การส่ งคาบอกกล่ าว เจ้าหนี้มีห น้าที่ส่ งคาบอกกล่าวให้ แก่บรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศ
ทั้ งหลายเท่ าที่ ท ราบโดยให้ ค่ าใช้ จ่ ายตกแก่ กองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ และศาลอาจมี ค าสั่ งตามความ
เหมาะสมเพือ่ การบอกกล่าวเจ้าหนี้ต่างประเทศ
การส่งคาบอกกล่าวเจ้าหนี้ต่างประเทศ ให้จัดส่งให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศเป็นการเฉพาะ
ราย เว้นแต่ศาลจะพิจารณาเห็นสมควรว่าการส่งโดยวิธีอื่นมีความเหมาะสมกว่า
การบอกกล่าวการเริ่มต้นกระบวนการที่จะส่งให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศนั้น
(๑) ต้ อ งแสดงระยะเวลากฎหมายนี้ ก าหนด เพื่ อ ให้ เจ้ า หนี้ ต่ า งประเทศยื่ น ค าขอ
รับชาระหนี้ และระบุสถานที่สาหรับการยื่นคาขอไว้ด้วย
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(๒) ต้องแสดงสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันที่ส ามารถยื่นขอรับช าระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มี
ประกัน และ
(๓) ข้อมูลอื่นๆที่จาเป็นต้องแจ้งแก่เจ้าหนี้ตามกฎหมายของรัฐนี้ หรือตามคาสั่งศาล
ส่วนที่ ๓
การรับรองกระบวนการต่างประเทศและมาตรการคุ้มครอง
________________
มาตรา ๑๗๕/๑๖ ผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศอาจร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ รั บ รอง
กระบวนการต่างประเทศ ซึ่งผู้แทนกระบวนการต่างประเทศนั้นได้รับการแต่งตั้งมา
คาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศจะต้องประกอบด้วย
(๑) ส าเนาค าสั่ งการเริ่ม ต้ น กระบวนการในรัฐ ต่ างประเทศ และค าสั่ งแต่ งตั้งผู้ แทน
กระบวนการต่างประเทศ ซึ่งรับรองความถูกต้องแท้จริง หรือ
(๒) ใบรับรองจากศาลต่างประเทศยืนยันการมีอยู่จริงของกระบวนการต่างประเทศ และ
การแต่งตั้งผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ หรือ
(๓) ถ้าไม่มีหลักฐานตามที่ระบุใน (๑) และ (๒) พยานหลักฐานอื่นใดที่ศาลยอมรับและ
แสดงถึงการมีอยู่จริงของกระบวนการต่างประเทศและการแต่งตั้งผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
คาร้องขอให้รับรองนั้น จะต้องมีรายการแสดงกระบวนการต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งมีผล
ต่อลูกหนี้รายเดียวกันเท่าที่ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศทราบ
ศาลอาจเรี ย กให้ ส่ งเอกสารค าแปลพร้ อ มกั บ การยื่ น ค าร้ อ งขอให้ รั บ รองนั้ น โดยใช้
ภาษาไทย
มาตรา ๑๗๕/๑๗ ถ้าคาสั่งหรือคารับรองตามมาตรา ๑๗๕/๑๖ วรรคสอง (๒) แสดงว่า
กระบวนการต่างประเทศและผู้แทนกระบวนการต่างประเทศมีความหมายตามที่ระบุในมาตรา ๑๗๕/๓
ให้สันนิษฐานว่าสถานะดังกล่าวถูกต้อง
เอกสารเพื่ อสนั บ สนุ น คาร้องขอให้ รับรองกระบวนการต่างประเทศให้ สั นนิษ ฐานว่า
ถูกต้อง
ถ้าไม่ปรากฏเป็นอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสถานที่ซึ่งลูกหนี้จดทะเบียนหรือถิ่นที่อยู่อัน
เป็นปกติวิสัยของลูกหนี้กรณีบุคคลธรรมดา เป็นศูนย์กลางแห่งผลประโยชน์ของลูกหนี้
มาตรา ๑๗๕/๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๕/๗ กระบวนการต่างประเทศจะได้รับการ
รับรอง ถ้า
(๑) กระบวนการต่างประเทศเป็นกระบวนการตามความหมายในมาตรา ๑๗๕/๓
(๒) ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศซึ่งยื่นคาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ
เป็นบุคคลหรือองค์กรตามความหมายมาตรา ๑๗๕/๓
(๓) คาร้องขอเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา ๑๗๕/๑๖ และ
(๔) คาร้องขอต้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลางตามมาตรา ๑๗๕/๕
กระบวนการต่างประเทศจะได้รับการรับรองในกรณีต่อไปนี้
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(๑) ในสถานะกระบวนการหลักต่างประเทศ หากกระบวนการเกิดขึ้นในรัฐซึ่งลูกหนี้มี
ศูนย์กลางแห่งผลประโยชน์ หรือ
(๒) ในสถานะกระบวนการรองต่างประเทศ หากลูกหนี้มีส ถานประกอบกิจการตาม
ความหมายมาตรา ๑๗๕/๓ ในรัฐต่างประเทศ
คาร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ ศาลจะต้องมีคาสั่งโดยเร็ว
ข้อกาหนดตามมาตรา ๑๗๕/๑๖, ๑๗๕/๑๗, ๑๗๕/๑๘ และ ๑๗๕/๑๙ ไม่ตัดสิทธิศาล
ที่จะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการรับรองกระบวนการต่างประเทศ ถ้าเหตุแห่งการมีคาสั่งนั้นไม่มีอยู่
จริงหรือไม่ครบถ้วนหรือสิ้นสุดลงแล้ว
มาตรา ๑๗๕/๑๙ นับแต่เวลาที่ยื่นคาร้องขอให้ศาลล้มละลายกลางรับรองกระบวนการ
ต่างประเทศ ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อศาล กรณีต่อไปนี้
(๑) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญเกี่ยวกับสถานะกระบวนการต่างประเทศที่ศาลมี
คาสั่งรับรองหรือสถานะการแต่งตั้งผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ และ
(๒) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างประเทศซึ่งมีผ ลต่อลู กหนี้รายเดี ยวกันและ
ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศได้ทราบ
มาตรา ๑๗๕/๒๐ นั บ แต่ เวลาที่ ยื่ น ค าร้ อ งขอให้ รั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศ
จนกระทั่งศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการตามการร้องขอของผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ ในกรณีที่
ต้องการมาตรการฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือส่วนได้เสียของบรรดาเจ้าหนี้ ศาลอาจมี
คาสั่งคุ้มครองตามกรณี รวมทั้ง
(๑) พักการบังคับคดีต่อทรัพย์สินของลูกหนี้
(๒) การมอบอานาจการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนี้
ให้แก่ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นที่ศาลมอบหมาย เพื่อที่จะคุ้ มครองหรือสงวนไว้ซึ่ง
มูลค่า ทรัพย์สินที่อาจเสียหายได้ง่าย เสื่อมค่าได้ง่าย หรือมีเหตุเสี่ยงภัยอื่น เนื่องจากสภาพทรัพย์สินหรือ
เหตุอื่นๆ
เมื่อศาลมีคาสั่งตามวรรคก่อน ให้ศาลแจ้งต่อลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับจานวนสองคราวขึ้นไป
เว้นแต่มาตรการตามวรรคหนึ่งจะได้รับการขยายภายใต้มาตรา ๑๗๕/๒๒(๖) มาตรการ
ที่ศาลมีคาสั่งตามมาตรานี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อมีคาสั่งชี้ขาดในประเด็นการยื่นขอรับรอง
ศาลอาจปฏิเสธการร้องขอคุ้มครองภายใต้มาตรานี้ ถ้ามาตรการคุ้มครองมีผลแทรกแซง
การจัดการของกระบวนการหลักต่างประเทศ
มาตรา ๑๗๕/๒๑ เมื่อศาลมีคาสั่งรับรองกระบวนการต่างประเทศเป็นกระบวนการหลัก
ต่างประเทศ ให้เกิดมาตรการเหล่านี้โดยทันที
(๑) การเริ่มต้นหรือดาเนินการซึ่งกระทาเฉพาะรายหรือกระบวนการเฉพาะรายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของลูกหนี้ เป็นอันระงับลง
(๒) การบังคับคดีต่อทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นอันระงับลง และ
(๓) สิทธิการโอน การก่อภาระผูกพัน หรือการจัดการโดยวิธีอื่นใดต่อทรัพย์สินของลูกหนี้
เป็นอันระงับลง
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ขอบเขตของการพั ก หรือ ระงับ การจั ด การทรัพ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ และค าสั่ งปรับ ปรุ ง
มาตรการดังกล่าวที่อ้างถึงใน (๑) แห่งมาตรานี้ อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง
ตามวรรคหนึ่ง (๑) แห่งมาตรานี้ ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการเริ่มต้นการกระทาและ
การดาเนินกระบวนการเฉพาะรายภายใต้ขอบเขตที่จาเป็นเพื่อสงวนไว้ซึ่งสิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้
ตามวรรคหนึ่งแห่งมาตรานี้ไม่ส่งผลกระทบถึงสิทธิร้องขอเพื่อเริ่มต้นกระบวนการภายใต้
กฎหมายนี้ หรือสิทธิยื่นคาขอรับชาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
มาตรา ๑๗๕/๒๒ เพื่อการรับรองกระบวนการต่างประเทศ ไม่ว่ากระบวนการหลักหรือ
กระบวนการรอง หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ หรื อ ส่ ว นได้ เสี ย ของเจ้ าหนี้
โดยคาร้องขอของผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ ศาลอาจกาหนดมาตรการตามความเหมาะสม รวมทั้ง
(๑) การพักการเริ่มต้น หรือการดาเนิ นต่อไป ซึ่งการกระทาหรือดาเนิ นกระบวนการ
เฉพาะรายต่อทรัพย์สิน สิทธิ หน้ าที่ หรือความรับผิดของลู กหนี้ เพื่อขยายจากส่วนที่ไม่ถูกพักภายใต้
บังคับมาตรา ๑๗๕/๒๑ วรรคหนึ่ง(๑)
(๒) การพักการบั งคับคดีต่อทรัพ ย์สิ นของลูกหนี้ เพื่ อขยายส่ว นที่ยังไม่ถูกพักภายใต้
มาตรา ๑๗๕/๒๑ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓) การระงับสิทธิการโอน การก่อภาระผูกพัน หรือการจัดการอื่นใดต่อทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ เพื่อขยายส่วนที่ไม่ถูกระงับภายใต้มาตรา ๑๗๕/๒๑ วรรคหนึ่ง (๓)
(๔) วางข้อกาหนดการสอบพยาน การนามาซึ่งพยานหลักฐาน หรือการส่งมอบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน เอกสาร สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของลูกหนี้
(๕) มอบการจั ด การทรัพ ย์สิ น ทั้ งหมดหรือบางส่ ว นของลู ก หนี้ ที่ ตั้ งอยู่ ในรัฐ นี้ ให้ แ ก่
ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากศาล
(๖) ขยายมาตรการคุ้มครองที่กาหนดตามมาตรา ๑๗๕/๒๐ วรรคหนึ่ง
(๗) ออกมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิผลแก่กรมบังคับคดีและองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีหรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
เพื่อการรับรองกระบวนการต่างประเทศ ไม่ว่ากระบวนการหลักหรือกระบวนการรอง
ต่ า งประเทศโดยการร้ อ งขอของผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศ ศาลอาจมอบอ านาจให้ ผู้ แ ทน
กระบวนการต่างประเทศหรือบุคคลที่ศาลมอบหมายให้จาหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดหรื อบางส่วนของลูกหนี้
ที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย หากเป็นที่พอใจแก่ศาลว่าส่วนได้เสียของเจ้าหนี้ทั้งหลายในรัฐนี้จะได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเสมอภาคกัน
ภายใต้มาตรานี้ การออกมาตรการคุ้มครองให้ แก่ผู้ แทนกระบวนการรองต่างประเทศ
ผู้แทนกระบวนการรองต่างประเทศจะต้องแสดงให้ เ ป็นที่ พอใจแก่ศาลว่า มาตรการนั้ นเกี่ยวข้องกับ
ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง ภายใต้ ก ฎหมายของราชอาณาจั ก รไทยจะได้ รั บ การจั ด การภายใต้ ก ระบวนการรอง
ต่างประเทศ หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการในกระบวนการนั้น
มาตรา ๑๗๕/๒๓ การกาหนดหรือปฏิเสธมาตรการคุ้มครองภายใต้มาตรา ๑๗๕/๒๐
หรือมาตรา ๑๗๙/๒๒ หรือการปรับปรุง หรือยกเลิกมาตรการภายใต้วรรคสามของมาตรานี้ จะต้องแสดง
ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าส่วนได้เสียของเจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งลูกหนี้ จะได้รับ
การคุ้มครองโดยเสมอภาคกัน
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ศาลอาจกาหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา ๑๗๕/๒๐ หรือมาตรา ๑๗๕/๒๒ โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลพิจารณาว่าเหมาะสม
เมื่อมีคาร้องขอของผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการคุ้ ม ครองที่ อ อกภายใต้ม าตรา ๑๗๕/๒๐ หรือ มาตรา ๑๗๕/๒๒ หรือ โดยศาลเห็ น สมควร
ศาลอาจปรับปรุงหรือยกเลิกมาตรการคุ้มครองเช่นว่านั้นก็ได้
มาตรา ๑๗๕/๒๔ เพื่ อ การรั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศ ผู้ แ ทนกระบวนการ
ต่างประเทศต้องดาเนินการตามมาตรา ๒๒(๑)(๒), มาตรา ๑๐๒, มาตรา ๑๐๙, มาตรา ๑๑๓, มาตรา
๑๑๔, มาตรา ๑๑๕, มาตรา ๑๒๑ และ มาตรา ๑๒๓
เมื่อกระบวนการต่างประเทศเป็นกระบวนการรองต่างประเทศ จะต้องแสดงให้เป็ นที่
พอใจแก่ศาลว่า การกระทาที่เกี่ยวแก่ทรัพย์สินซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจัก รไทย สมควรได้รับ
การจัดการในฐานะกระบวนการรองต่างประเทศ
มาตรา ๑๗๕/๒๕ เพื่ อ การรั บ รองกระบวนการต่ า งประเทศ ผู้ แ ทนกระบวนการ
ต่างประเทศอาจแทรกแซงกระบวนพิ จารณาใดๆ ที่ลู กหนี้ เป็นคู่ความอยู่ด้วย ทั้ งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่
กฎหมายราชอาณาจักรไทยกาหนด
ส่วนที่ ๔
การร่วมมือกับศาลต่างประเทศและผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
________________
มาตรา ๑๗๕/๒๖ กรณีตามมาตรา ๑๗๕/๒ ศาลจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ภายใน
ขอบเขตที่เป็นไปได้ต่อศาลต่างประเทศ หรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ผ่านกรมบังคับคดี หรือบุคคล หรือองค์กรที่ศาลมอบหมาย
ศาลมี อ านาจติ ด ต่ อ โดยตรง หรื อ ขอข้ อ มู ล หรื อ ความช่ ว ยเหลื อ โดยตรงจากศาล
ต่างประเทศ หรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
มาตรา ๑๗๕/๒๗ กรณี ต ามมาตรา ๑ กรมบั ง คั บ คดี หรื อ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการล้มละลาย หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้การกากับดูแลของศาล จะให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตที่เป็นไปได้ต่อศาลต่างประเทศ หรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
กรมบังคับคดี หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มละลาย หรือกระบวนการฟื้นฟู
กิจการมีอานาจติดต่อโดยตรงกับ ศาลต่างประเทศ หรือผู้แทนกระบวนการต่างประเทศภายใต้อานาจ
หน้าที่และการกากับดูแลของศาล
มาตรา ๑๗๕/๒๘ ความร่วมมือตามมาตรา ๑๗๕/๒๖ และมาตรา ๑๗๕/๒๗ อาจทาให้
เป็นผลได้โดยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้ง
(๑) การแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กร เพื่อกระทาการใดๆ ในนามศาล
(๒) การติดต่อเพื่อข้อมูลโดยวิธีการใดๆ ที่ศาลพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
(๓) ความร่วมมือในการจัดการและควบคุมทรัพย์สินและเอกสารของลูกหนี้
(๔) ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ท าให้ เกิ ด เป็ น ผลขึ้ น โดยศาล ในข้ อ ตกลงที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการให้ความร่วมมือ
(๕) ความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการซ้าซ้อนซึ่งมีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกัน
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มาตรา ๑๗๕/๒๙ ภายหลั งการรับรองกระบวนการหลั กต่ างประเทศ กระบวนการ
ล้มละลายภายใต้พระราชบัญญัตินี้อาจเริ่มต้นได้เฉพาะกรณีที่ลูกหนี้มีทรัพย์สินในราชอาณาจักรไทย และ
ผลของกระบวนการจากัดอยู่เพียงทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย และความร่วมมือที่
จาเป็นภายใต้มาตรา ๑๗๕/๒๖, ๑๗๕/๒๗ และ ๑๗๕/๒๘ ต่อทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้ซึ่งควรได้รับการ
จัดการในกระบวนการดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๑๗๕/๓๐ กรณีที่กระบวนการต่างประเทศและกระบวนการล้มละลายภายใต้
พระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกันเกิดขึ้นพร้อมกัน ศาลจะต้องแสวงหาความร่วมมือและ
ประสานกันภายใต้มาตรา ๑๗๕/๒๖, ๑๗๕/๒๗ และ ๑๗๕/๒๘ และบังคับตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ถ้ากระบวนการในราชอาณาจักรไทยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับการร้องขอให้รับรอง
กระบวนการต่างประเทศ
(ก) มาตรการคุ้มครองตามมาตรา ๑๗๕/๒๐ หรือมาตรา ๑๗๕/๒๒ ที่ศาลมี
คาสั่ง จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการในราชอาณาจักรไทย และ
(ข) ถ้าการรั บ รองกระบวนการต่ างประเทศมีส ถานะเป็ น กระบวนการหลั ก
ต่างประเทศในราชอาณาจักรไทย ท่านไม่ให้นามาตรา ๑๗๕/๒๑ บังคับใช้
(๒) ถ้ากระบวนการในราชอาณาจักรไทยเริ่มต้นภายหลังการรับรอง หรือภายหลังการ
ร้องขอให้รับรองกระบวนการต่างประเทศ
(ก) มาตรการคุ้มครองตามมาตรา ๑๗๕/๒๐ หรือมาตรา ๑๗๕/๒๒ จะถูก
ทบทวนโดยศาล ซึ่งศาลมีดุลพินิจเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนหากปรากฏว่าไม่สอดคล้องกั บกระบวนการ
ในราชอาณาจักรไทย และ
(ข) ถ้าเป็ น กระบวนการหลั ก ต่างประเทศ การพั ก การบั งคั บ คดี ที่ อ้ างถึ งใน
มาตรา ๑๗๕/๒๑ วรรคแรก จะได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ ยกเลิ ก ตามมาตรา ๑๗๕/๒๑ วรรคสอง
หากปรากฏว่าไม่มีความสอดคล้องกับกระบวนการในราชอาณาจักรไทย
(๓) การอนุญาต การขยาย หรือการปรับปรุงมาตรการที่ออกให้แก่ผู้แทนกระบวนการ
รองต่างประเทศ จะต้องเป็ นที่พอใจแก่ศาลว่า มาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น สมควรได้รับการ
จัดการในกระบวนการรองต่างประเทศ หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการในกระบวนการนั้น ทั้งนี้ ภายใต้
กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๑๗๕/๓๑ ในกรณี ต่ า งๆที่ อ้ า งถึ ง ในมาตรา ๑๗๕/๒ ถ้ า มี ก ระบวนการ
ต่างประเทศเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งกระบวนการซึ่งมีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกัน ศาลจะแสวงหาความร่วมมือ
และการประสานกันภายใต้มาตรา ๑๗๕/๒๖, ๑๗๕/๒๗ และ ๑๗๕/๒๘ และบังคับตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) มาตรการคุ้มครองที่ออกตามมาตรา ๑๗๕/๒๐ หรือมาตรา ๑๗๕/๒๒ ให้แก่ผู้แทน
กระบวนการรองต่างประเทศภายหลังการรับรองกระบวนการหลักต่างประเทศ จะต้องสอดคล้องกับ
กระบวนการหลักต่างประเทศ
(๒) ถ้ากระบวนการหลักต่างประเทศได้รับการรับรองภายหลังการรับรอง หรือภายหลัง
การร้องขอให้รับรองกระบวนการรองต่างประเทศ มาตรการคุ้มครองที่ออกตามมาตรา ๑๗๕/๒๐ หรือ
มาตรา ๑๗๕/๒๒ จะได้รับการทบทวนโดยศาล และจะได้รับการปรับปรุง หรือยกเลิก หากปรากฏว่าไม่มี
ความสอดคล้องกับกระบวนการหลักต่างประเทศ
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(๓) หากภายหลังการรับรองกระบวนการรองต่างประเทศ ปรากฏว่า มีกระบวนการรอง
ต่า งประเทศได้ รับ การรั บ รองอี กกระบวนการหนึ่ ง ศาลจะต้ องมีค าสั่ งกาหนด ปรับ ปรุง หรือยกเลิ ก
มาตรการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เอื้อต่อการประสานกันระหว่างกระบวนการนั้นๆ
มาตรา ๑๗๕/๓๒ หากไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งแสดงเป็นอื่น การรับรองกระบวนการ
หลั ก ต่ างประเทศ ย่ อ มเป็ น บทสั น นิ ษ ฐานว่าลู กหนี้ มีห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว ในการเริ่ม กระบวนการภายใต้
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗๕/๓๓ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเรียกร้องมีประกันหรือสิทธิเหนือทรัพย์สิน เจ้าหนี้ซึ่ง
ได้รับการชาระหนี้บ างส่วนจากกระบวนการหนึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการล้มละลายในรัฐ
ต่างประเทศ จะไม่ได้รับการชาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องเดียวกันในกระบวนการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ซึ่ง
มีผลต่อลูกหนี้รายเดียวกัน ตราบที่การชาระหนี้แก่เจ้าหนี้อื่นๆในลาดับเดียวกันในสัดส่วนที่ยังน้อยกว่า
การชาระหนี้ที่เจ้าหนี้นั้นได้รับมาก่อน
ส่วนที่ ๕
การแต่งตั้งผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ
________________
มาตรา ๑๗๕/๓๔ ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศ ในส่วนนี้ หมายความว่า บุคคลที่ศาล
ไทยมีคาสั่งแต่งตั้ง เพื่อดาเนินกระบวนการล้มละลายหรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาลต่างประเทศ
มาตรา ๑๗๕/๓๕ ผู้แทนกระบวนการต่างประเทศจะมีได้ก็แต่ด้วยการแต่งตั้งโดยศาล
เท่านั้น
ค าร้ อ งขอให้ ศ าลแต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนกระบวนการต่ า งประเทศอาจยื่ น พร้ อ มกั บ ค าฟ้ อ ง
ล้มละลายหรือคาร้องขอฟื้นฟูกิจการก็ได้
มาตรา ๑๗๕/๓๖ คุณ สมบัติ สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิ ดของผู้ แทนกระบวนการ
ต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนด
มาตรา ๕ (บทเฉพาะกาล)
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................
นายกรัฐมนตรี
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

1

A Reasonable Value

ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม

2

A Substantially Contemporaneous
Exchange for New Value

กำรโอนทรัพย์สินที่เป็นกำรแลกเปลี่ยนมูลค่ำ
ใหม่ หรือ กำรโอนทรัพย์สินอื่นที่ที่มีมูลค่ำ
เท่ำกับทรัพย์สินเดิมที่ตกลงกันในสัญญำ

3

Abandon

กำรปลดทรัพย์สินออกจำกกองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้

4

Abandoned Property

ทรัพย์สินที่ทรัสตีสละให้แก่ลูกหนี้

5

Absolute Insolvency

มีหนี้สินล้นพ้นตัวอันมีลักษณะเป็นกำรถำวร

6

Abuse of Process

กำรดำเนินกระบวนกำรโดยมิชอบ

7

Access

กำรเข้ำถึง

8

Account Receivable

ลูกหนี้กำรค้ำ

9

Act Against Such Persons As Do
Make Bankruptcy

กฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำอันเป็นบุคคล
ล้มละลำย

10

Act on Costs of Civil Procedure

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกระบวน
พิจำรณำควำมแพ่ง

11

Active Military Duty

อยู่ในระหว่ำงรับรำชกำรทหำร

12

Actual Fraud

กำรฉ้อฉลโดยแท้

13

actus reus

กำรกระทำกำร

14

Adequate Protection

ควำมคุ้มครองที่เหมำะสม

15

adjudication

คำวินิจฉัย

16

Adjustment of Debts of an Individual กำรจัดกำรหนี้สินของบุคคลธรรมดำที่มีรำยได้
with Regular Income
ประจำ

17

Administration

กระบวนกำรจัดกำรทรัพย์สินภำยใต้กฎหมำย
ล้มละลำย, คำสั่งจัดกำรทรัพย์สิน

18

Administration of the Estate

กำรจัดกำรทรัพย์สินในคดีล้มละลำย
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

19

Administration Order

คำสั่งจัดกำรทรัพย์สินของลูกหนี้, คำสั่งจัดกำร
ทรัพย์สิน, คำสั่งให้บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน,
คำสั่งให้จัดกำรทรัพย์สิน

20

Administrative Agency

ผู้จัดกำรทรัพย์สิน

21

administrative fine

ค่ำปรับ

22

Administrative Order

คำสั่งจัดกำรทรัพย์สิน, คำสั่งให้บริหำรจัดกำร
ทรัพย์สิน

23

Administrative Order

คำสั่งให้บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน

24

Administrative Receiver

คำสั่งตั้งผู้จัดกำรทรัพย์สิน, ผู้พิทักษ์ทรัพย์

25

Administrator

ผู้จัดกำรในกรณีที่บริษัทถูกจัดกำรทรัพย์สิน,
ผู้จัดกำรทรัพย์สิน, ผู้ที่ศำลแต่งตั้งให้เข้ำมำ
บริหำรจัดกำรกิจกำรและทรัพย์สินของลูกหนี้
ระหว่ำงกำรฟื้นฟูกิจกำร, ผู้บริหำรแผน, ผู้มี
อำนำจปกครอง

26

Affidavit of Debt

เอกสำรรับรองหนี้

27

Affiliate

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

28

all projected disposable income

เงินได้คงเหลือทั้งหมดที่อำจนำมำชำระหนี้ได้

29

Allowed Unsecured Claim

เจ้ำหนี้ที่ไม่มีหลักประกันซึ่งมีบุริมสิทธิตำม
กฎหมำยล้มละลำย

30

Alter Ego

ลักษณะที่เป็นหุ่นเชิด

31

An Approved Credit Counseling
Agency

สำนักงำนให้คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อที่ได้รับกำร
รับรองแล้ว

32

an Order of Commencement of
Bankruptcy Proceeding

คำสั่งเริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย

33

an unfair purpose

วัตถุประสงค์ก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียม

34

Antecedent Debt

หนี้ที่มีอยู่ก่อน

35

antifraud

ป้องกันกำรฉ้อโกง
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

36

Approved Nonprofit Budget and
Credit Counseling Agency

หน่วยงำนให้คำปรึกษำด้ำนงบประมำณและ
สินเชื่อที่ไม่แสวงหำกำไรและได้รับกำรรับรอง
แล้ว

37

associate

บุคคลผู้มีควำมสัมพันธ์

38

Automatic Order Matching : AOM

ระบบคอมพิวเตอร์ของตลำดหลักทรัพย์จะทำ
กำรเรียงลำดับ และจับคู่คำสั่งซื้อขำยให้โดย
อัตโนมัติ

39

Automatic Stay

ภำวะห้ำมเรียกหรือบังคับชำระหนี้, สภำวะพัก
กำรชำระหนี้โดยอัตโนมัติ, สภำวะพักกำร
ชำระหนี้

40

Avoiding

กำรเพิกถอน

41

Bad Faith

เจตนำไม่สุจริต

42

Badge of Fraud

สัญลักษณ์แห่งกำรฉ้อฉล

43

Balance Sheet Insolvency

มีหนี้สินล้นพ้นตัว

44

Balance Sheet Test

45

bankrupt

หนี้สินล้นพ้นตัวโดยที่มีหนี้สินมำกกว่ำ
ทรัพย์สิน
บุคคลล้มละลำย

46

Bankruptcy Abuse Prevention and
Consumer Protection Act

พระรำชบัญญัติป้องกันกำรละเมิดกำร
ล้มละลำยและกำรคุ้มครองผู้บริโภค

47

Bankruptcy Code

ประมวลกฎหมำยล้มละลำย

48

Bankruptcy Estate

ทรัพย์สินในคดีล้มละลำย, กองทรัพย์สินในคดี
ล้มละลำย

49

Bankruptcy Order

คำสั่งให้ล้มละลำย, คำสั่งให้บุคคลเป็นบุคคล
ล้มละลำย

50

Bankruptcy Petition

กำรยื่นคำร้องขอให้ล้มละลำย

51

Bankruptcy Petition Preparer

ผู้เรียงคำร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย

52

Bankruptcy Refief

คำร้องขอให้ตนเองล้มละลำย
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

53

Bankruptcy Restrictions Order

คำสั่งจำกัดสิทธิในกำรล้มละลำย

54

Bankruptcy Restrictions Undertakings ข้อผูกพันจำกัดสิทธิเกี่ยวกับกำรล้มละลำย

55

Bankruptcy Trustee

ทรัสตีในคดีล้มละลำย,ผู้จัดกำรทรัพย์สินของ
บริษัทลูกหนี้, ผู้จัดกำรทรัพย์สิน

56

Bankruptcy Trustee Representative

ผู้รับมอบอำนำจของทรัสตีในคดีล้มละลำย

57

Be Accountable

มีหน้ำที่รับผิดชอบ

58

Be Perfected

กำรทำให้กำรโอนสมบูรณ์ตำมกฎหมำย

59

Bid

คำสั่งซื้อ

60

Blind-eye

กำรกระทำที่เรียกว่ำกำรหลับตำข้ำงหนึ่ง

61

Board Meeting

ที่ประชุมกรรมกำร

62

body

สมำคม

63

Budget Analysis

กำรวิเครำะห์รำยรับและรำยจ่ำย

64

Business Judgment Rule

หลักเกณฑ์เรื่องกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ

65

Business Office

สำนักทำกำรงำน

66

By the court

โดยคำสั่งศำล

67

cash flow test

หลักเกณฑ์กระแสเงินสด

68

Centre of Debtor Main Interest

ศูนย์กลำงผลประโยชน์ของลูกหนี้

69

Certificate

หนังสือรับรอง, ใบประกำศรับรอง

70

Certificate of Completion

หนังสือรับรองแสดงกำรผ่ำนกำรอบรม

71

Chancery Court

ศำลล่ำง

72

Charge

ภำระติดพันในทรัพย์สิน

73

Charitable Contribution

กำรโอนทรัพย์สินให้แก่องค์กรทำงศำสนำ

74

Chief Land Registrar

อธิบดีนำยทะเบียนที่ดิน

75

Claim In Bankruptcy

สิทธิเรียกร้องในคดีล้มละลำย

76

Clerk

เจ้ำหน้ำที่ศำล

77

Collective

มำตรฐำนเดียวกัน

78

Commence

เริ่มต้น
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

79

Commencement of Bankruptcy Case กำรเริ่มต้นคดีล้มละลำย

80

Commercial Insolventcy

กำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินเป็นกำร
ชั่วครำว

81

Committal Order

หมำยขัง

82

Commodity Contract or Future
Contract

สัญญำซื้อขำยสินค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ หรือ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

83

Companies House

สำนักทะเบียนนิติบุคคล

84

Company directors

กรรมกำรบริษัท

85

Company Meeting

กำรประชุมของนิติบุคคล

86

Company Voluntary Arrangement

ข้อเสนอ(แผน)เพื่อจัดกำรหนี้โดยสมัครใจตำม
พระรำชบัญญัติล้มละลำย, แผนกำรจัดกำร
โดยสมัครใจของนิติบุคคล, ข้อเสนอเพื่อ
จัดกำรหนี้โดยสมัครใจตำมพระรำชบัญญัติ
ล้มละลำย

87

Composition

ประนอมหนี้, กำรขอประนอมหนี้

88

Compulsary

กำรชำระบัญชีโดยไม่สมัครใจ

89

Compulsory

กระบวนพิจำรณำเพื่อบังคับกำรกระทำ

90

Confirmation of Plan

คำสั่งรับรองแผนจัดกำรหนี้

91

Confirmation of the Rehabilitation
Plan

คำสั่งให้เห็นชอบด้วยแผนในกระบวนกำร
ฟื้นฟูกิจกำรในกิจกำรขนำดเล็ก

92

Confirmation of the Reorganization
Plan

คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนในกระบวนกำรฟื้นฟู
กิจกำรขนำดใหญ่

93

conflict of interest

ผลประโยชน์ได้เสียขัดกัน

94

Congress

สภำคองเกรส

95

Connecting Points

ทฤษฎีว่ำด้วยจุดเกำะเกี่ยว

96

Consideration

ค่ำตอบแทน

97

Constructive Fraud

กำรฉ้อฉลโดยผลของกฎหมำย
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

98

Consumer Debt

หนี้ที่เกิดจำกกำรบริโภค, หนี้บริโภค

99

contents of plan

เนื้อหำของแผนฟื้นฟูกิจกำร

100 Contributory

ผู้จัดสรรทรัพย์สิน

101 controlling shareholders

ผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมบริษัท

102 Controlling Trustee

ผู้จัดกำรทรัพย์สิน

103 Co-operation

กำรร่วมมือกัน

104 County Court

ศำล

105 Court Clerk

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำร้องประจำศำล

106 Credit Balance

กำรซื้อหุ้นมำกกว่ำอำนำจซื้อที่ถือโดยบุคคล
หรือบุคคลธรรมดำตำมบัญชีเงินฝำกอื่น

107 Credit Bureau

รำยงำนเครดิตของประเทศ

108 Credit Counseling

กำรให้คำปรึกษำด้ำนสินเชื่อ

109 Credit Counseling Agency

ตัวแทนที่ปรึกษำด้ำนสินเชื่อ

110 Creditor Committee

คณะกรรมกำรเจ้ำหนี้

111 Creditor's Committee

คณะกรรมกำรเจ้ำหนี้

112 Cross Margining Agreement

กำรโอนเงินประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ

113 Cross–Border Insolvency

กำรบังคับคดีล้มละลำยข้ำมชำติ, ล้มละลำย
ข้ำมชำติ

114 Crystallisation

หลักประกันคงที่

115 Crystallise

ตกผลึกเป็นรูปร่ำงชัดเจน

116 Culpability

ควำมรับผิดทำงอำญำ

117 Current Debt Insolventcy

กำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินเป็นกำร
ชั่วครำว

118 Custodian

ผู้พิทักษ์ทรัพย์

119 Cut Off Period

กำรกำหนดเวลำเพื่อให้กำรรวบรวมทรัพย์สิน
และรวบรวมหนี้เป็นอันยุติ
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ลำดับ

คำศัพท์

120 Date of Crystallisation

ควำมหมำย
หลักประกันแบบคงที่เหนือทรัพย์สินที่มีอยู่ใน
เวลำนั้น

121 Day–to–day Conduct of the Business กำรจัดกิจกำรปกติที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน
122 de facto director

ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรหรือมี
อำนำจบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นทำงกำร

123 Debenture

ใบหุ้น

124 Debenture Holders

ผู้ถือหุ้นกู้

125 Debt Management Schemes

กำรทำข้อเสนอแผนจัดกำรหนี้

126 Debt Payable to Order

สิทธิเรียกร้องประเภทที่ชำระหนี้ตำมคำสั่ง

127 Debt Relief Order

คำสั่งปลดจำกภำระหนี้

128 Debt Repayment Plans
129 Debtor

แผนชำระหนี้

130 Debtor in Possession

ลูกหนี้ร้องขอให้ตนเองเข้ำสู่กระบวนกำร,
ลูกหนี้มีสิทธิในกำรเสนอแผนฟื้นฟูกิจกำรและ
เป็นผู้ดำเนินกำรฟื้นฟูกิจกำร

131 Debtor’s Center of Main
Interest/comi

ศูนย์รวมผลประโยชน์ของลูกหนี้

132 Debtor’s Inability to Pay Debts as
They Mature

ลูกหนี้ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนด

133 Deepening Insolvency Theory

หลักกำรทำให้บริษัทมีภำวะหนี้สินล้นพ้นตัว
รุนแรงมำกยิ่งขึ้น

134 Deposit

ค่ำธรรมเนียมศำล

135 Deposits and Savings

ทรัพย์สินที่ได้นำไปฝำกไว้และเงินออม

136

หลักกำรเพิกถอนกำรโอนทรัพย์สินอันเป็นกำร
ให้เปรียบเจ้ำหนี้ที่เป็นบุคคลภำยในซึ่งได้รับ
ประโยชน์โดยอ้อม

Deprizio Rule
137 deputy official receiver

ลูกหนี้

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

138 Derivative Suit

ฟ้องคดีแทนบริษัท

139 Desire

ควำมต้องกำร ควำมปรำถนำ

140 Dicta

ข้อวินิจฉัยทำงกฎหมำย

141 Disability

ควำมพิกำร

142 Discharge

กำรหลุดพ้นจำกหนี้สิน, กระบวนกำรปลดจำก
ลูกหนี้จำกล้มละลำย, ปลดล้มละลำย

143 Discharge Hearing

กำรไต่สวนกำรปลดลูกหนี้จำกกำรล้มละลำย

144 disclosure statement

คำแถลงกำรณ์เปิดเผยข้อมูล

145 Dishonesty

ไม่สุจริต

146 Disinterested Person

บุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสีย

147 Disqualified

ถูกตัดสิทธิ์

148 Disregard of Corporateness

กำรไม่คำนึงถึงควำมเป็นนิติบุคคล

149 Doctrine of in pari delicto

ทฤษฎีกำรมีส่วนผิดเท่ำกัน

150 Domestic Support Obligation

หนี้ในกำรสนับสนุนสถำบันครอบครัว

151 Domicile

ถิ่นที่อยู่

152 Domicile

ภูมิลำเนำ

153 Dominant intention

เจตนำในลักษณะบงกำร

154 Duty

ภำระหน้ำที่

155 Earmark

ทฤษฎีรอยตำหนิ

156 Economic Value

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

157 Elected Officer

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

158 Encumbered Asset

ทรัพย์สินนั้นที่มีภำระติดพัน

159 Enforcement Restriction Orders

คำสั่งจำกัดกำรบังคับคดี

160 Enterprise Hypothecation Law of
1958

กฎหมำยว่ำด้วยกำรนำกิจกำรมำเป็น
หลักประกัน

161 Enterprise Mortgage

กำรจำนององค์กรธุรกิจ

Final Report 473
ภาคผนวก 4 คาศัพท์วิจัยกฎหมายล้มละลาย

ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

162 Equitable Lien

สิทธิโดยธรรมในกำรบังคับชำระหนี้เอำจำก
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น

163 Equity Test

หนี้สินล้นพ้นตัวโดยที่ลูกหนี้ไม่มีควำมสำมำรถ
ที่จะชำระหนี้ได้

164 Establish

ก่อตั้ง

165 Establish

สถำนที่ประกอบกำร

166 Estate

กองทรัพย์สินในคดีล้มละลำย

167 Examination Order

คำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกำรของ
ลูกหนี้

168 Examiner

ผู้ตรวจสอบ, แต่งตั้งผู้ตรวจสอบ

169 exchange offer

กำรแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

170 Exempted Property

ทรัพย์สินที่ได้รับกำรยกเว้นออกจำกกอง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลำย

171 Exigent Circumstances

ควำมจำเป็นเร่งด่วน

172 Expedited reorganization proceeding กำรฟื้นฟูกิจกำรแบบเร่งรัด
173 Extinguishment of Debt

กำรระงับแห่งหนี้, กำรทำให้หนี้ระงับ

174 Extravagant Spending

กำรจ่ำยเงินสุรุ่ยสุร่ำย

175 Extreme Difficulty

กำรปฏิบัติตำมแผนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้

176 Fair Consideration

ค่ำตอบแทนที่เท่ำเทียม

177 Fair–Market Value

รำคำตลำด

178 Fast Track

อย่ำงรวดเร็ว

179 Fast-track Voluntary Arrangement

กำรเสนอแผนจัดกำรหนี้โดยช่องทำงพิเศษ

180 Federal Court

ศำลในระดับประเทศ

181 Federal Tax Income Return

ใบแจ้งกำรคืนภำษีเงินได้

182 Felony Offence

กระทำควำมผิดร้ำยแรง

183 Fiduciary Duty

หน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทไว้สืบเนื่องจำก
ควำมไว้วำงใจ
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

184 Filling a Proof of Claim or Interest

กำรยื่นขอพิสูจน์หนี้

185 Financial Difficulties

ประสบปัญหำทำงกำรเงิน

186 Financial Difficulty

ประสบปัญหำทำงกำรเงิน

187 Financial Fresh–Start

เริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงกำรเงิน

188 Financial Institution

สถำบันหักบัญชี

189 Financial Securities Clearing Agency

ตัวแทนหักบัญชี

190 Financial Transaction

สัญญำทำงกำรเงิน

191 Fixed Charge

หลักประกันแบบคงที่, หลักประกันที่เกำะติด
กับตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน, หลักประกัน
ถำวร

192 Fixed Security

หลักประกันที่เกำะติดกับตัวทรัพย์ที่เป็น
หลักประกัน

193 Floating Charge

สิทธิเรียกร้องในหลักประกันลอย/หลักประกัน
ลอย

194 Floating Security

หลักประกันลอย

195 for cause

เหตุสมควร

196 Foreign Court

ศำลต่ำงประเทศ

197 Foreign Creditors

เจ้ำหนี้ต่ำงประเทศ

198 Foreign Main Proceeding

กระบวนกำรหลักต่ำงประเทศ

199 Foreign Proceeding

กำรดำเนินกระบวนกำรต่ำงประเทศ

200 Foreign Representative

ผู้แทนกระบวนกำรต่ำงประเทศ

201 Forum Shopping

กำรเลือกใช้เขตอำนำจศำลให้เป็นประโยชน์
แก่ตน

202 Framework for Corporate Debt
Restructuring in Thailand

กรอบหลักกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้

203 Fraudulent

กำรฉ้อฉล
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

204 Fraudulent Trading

ควำมรับผิดจำกกำรกระทำโดยทุจริตอันเป็น
กำรฉ้อฉลเจ้ำหนี้, กำรโอนทรัพย์สินที่เป็นกำร
ฉ้อฉลเจ้ำหนี้

205 Free – Fall

กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรแบบเต็มรูปแบบ

206 Fresh Start

กำรเริ่มต้นชีวิตใหม่, ตั้งตัวได้ใหม่/เริ่มต้นใหม่

207 Fukuoka High Court

ศำลสูงแห่งเมืองฟูกูโอกะ

208 Gazetted

รำชกิจจำนุเบกษำ

209 General Cessation of Payments

กำรหยุดชำระหนี้เป็นกำรทั่วไป

210 General Lien

สิทธิเหนือทรัพย์สินโดยไม่จำกัดเจำะจง

211 General Statutory Lien

บุริมสิทธิสำมัญ

212 Going Concern

ต่อไปในลักษณะดำเนินงำนตำมปกติ

213 Good Faith

เจตนำสุจริต

214 Good Public Morals

เรื่องเกี่ยวด้วยศีลธรรมอันดี

215 Gratuitious Acts

กำรให้เปล่ำ

216 Gross negligence

ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง

217 Hardship Discharge / Super Discharge กลไกกำรหลุดพ้นจำกภำระหนี้เป็นพิเศษ
218 Hearing

กำรไต่สวน

219 Holding Fee

ค่ำธรรมเนียมที่ได้มีกำรตกลงกันไว้ล่วงหน้ำ

220 Honest Debtor

ลูกหนี้ที่สุจริต

221 House of Lords

ศำลสูง

222 Hypothecate

กำรจำนอง

223 Impartial Trustee

ผู้จัดกำรทรัพย์สินที่เป็นกลำง

224 Implementation : Institutional and
Regulatory Framework

กำรนำมำบังคับใช้ซึ่งกรอบหลักเกณฑ์ทำง
กฎหมำยและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

225 Improvement In – Position

กำรทำให้เจ้ำหนี้มีสิทธิที่ดีขึ้นกว่ำเดิม

226 in contemplation

ที่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

227 Inability to Pay Debts

กำรไม่สำมำรถชำระหนี้ได้

228 Incapacity

ควำมทุพพลภำพ

229 individual

บุคคลธรรมดำ

230 Individual Rehabilitation
Commissioner

ผู้ตรวจสอบ

231 Individual Voluntary Arrangement
232 Informal Arrangement

กำรทำข้อเสนอแผนจัดกำรหนี้โดยสมัครใจ,
กระบวนกำรจัดกำรหนี้สินโดยสมัครใจนอก
ศำล
กำรตกลงกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร

233 Inside Director

กรรมกำรคนอื่นที่เป็นบุคคลภำยในองค์กร

234 Insider

บุคคลภำยในของลูกหนี้, บุคคลภำยใน, บุคคล
ภำยในกิจกำรของลูกหนี้

235 INSOL International

องค์กำรระหว่ำงประเทศผู้ประกอบวิชำชีพ
ล้มละลำยและฟื้นฟูกิจกำร

236 INSOL International Statement of
Principles for a Global Approach to
Multi–Creditor Workouts

ข้อแถลงขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
ผู้ประกอบวิชำชีพล้มละลำยและฟื้นฟูกิจกำร
ว่ำด้วยหลักกำรสำหรับกำรเข้ำถึงกำรจัดกำร
ของบรรดำเจ้ำหนี้

237 Insolvency

ควำมมีหนี้สินล้นพ้นตัว, ภำวะที่ไม่สำมำรถ
ชำระหนี้ได้

238 Insolvency

มีหนี้สินล้นพ้นตัว

239 Insolvency Act 1986

กฎหมำยล้มละลำย

240 Insolvency and Creditor Rights
System
241 Insolvency Practitioner

ระบบกำรล้มละลำยและสิทธิของเจ้ำหนี้
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนล้มละลำยที่ขึ้นทะเบียนไว้,
ผู้ประกอบกิจในคดีล้มละลำย
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

242 Insolvency Practitioner

ผู้เชี่ยวชำญในกระบวนกำรล้มละลำย, ผู้
ปฏิบัติกำรคดีล้มละลำยได้, ผูบ้ ริหำรกิจกำร
และทรัพย์สินของลูกหนี้

243 Insolvency Representatives

ผู้แทนในกำรบังคับคดีล้มละลำย

244 Insolvent

หนี้สินล้นพ้นตัว

245 Insolvent Trading

เรื่องกำรดำเนินกำรค้ำในขณะบริษัทมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว

246 Instalment Order

คำสั่งผ่อนกำรชำระหนี้

247 Interim Order

คำสั่งคุ้มครองชั่วครำว

248 interim receiver

พิทักษ์ทรัพย์ชั่วครำว

249 Interim Trustee

ทรัสตีเฉพำะกำล

250 intermediate goods

สินค้ำขั้นกลำง

251 Invalid

โมฆะ

252 Inventories

สินค้ำคงคลัง

253 Inventory

สินค้ำคงคลัง

254 Invoices

ใบแจ้งรำยกำรสินค้ำที่ขำย

255 Involuntary Case

คดีล้มละลำยโดยไม่สมัครใจ

256 Involuntary Lien / Non-Consensual
Lien

สิทธิในหลักประกันที่มิได้เกิดจำกควำม
ยินยอมของผู้ให้หลักประกัน

257 Involuntary Petition

กำรยื่นคำร้องขอโดยไม่สมัครใจ, กำรยื่นคำ
ร้องโดยลูกหนี้ไม่สมัครใจ

258 Judgment Summons

หมำยเรียกของศำล

259 Judicial Lien

สิทธิในหลักประกันที่เกิดจำกคำพิพำกษำของ
ศำล

260 Labor Union

สหภำพแรงงำน

261 Landlord Lien

สิทธิยึดหน่วงตำมสัญญำเช่ำอสังหำริมทรัพย์

262 Land–Use Rights

สิทธิในกำรใช้ที่ดิน
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ลำดับ

คำศัพท์

263 Largely Observed
264 Legal Entity

ควำมหมำย
กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินที่ไม่เป็นทำงกำร, มี
ข้อบกพร่องเล็กน้อยในกำรปฏิบัติตำม
หลักกำร
ตัวตนในทำงกฎหมำย

265 legal Framework for Insolvency

กำรกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำย
ล้มละลำย

266 Legal Lien, Common Law Lien,
Possessory Lien

สิทธิในกำรยึดหน่วงทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่
อยู่ในควำมครอบครองของตนจนกว่ำจะได้รับ
ชำระหนี้

267 Legislative Guide on Insolvency Law

แนวทำงกำรร่ำงกฎหมำยล้มละลำย

268 Lien(มีหลำยควำมหมำย)

บุริมสิทธิพิเศษ/สิทธิหรือประโยชน์อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง /สิทธิหรือผลประโยชน์ของเจ้ำหนี้ที่
มีต่อในทรัพย์สินของลูกหนี้ทุกรูปแบบ รวมทั้ง
สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ และสิทธิที่จะ
บังคับชำระหนี้เอำจำกทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของ
ลูกหนี้ จึงเป็นควำมหมำยที่กว้ำงกว่ำคำว่ำ
Lien ในกฎหมำยของประเทศอังกฤษ, สิทธิ
ยึดหน่วง

269 Liquidation

บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี, กำรชำระ
บัญชี, คำสั่งให้ชำระบัญชีบริษัทลูกหนี้ /
ระหว่ำงกำรชำระบัญชีในกระบวนกำร
ล้มละลำย

270 Liquidator

ผู้ชำระบัญชี

271 Local Authority

ผู้บริหำรท้องถิ่น

272 Local Creditors

เจ้ำหนี้ภำยในรัฐ

273 Local Debtors

ลูกหนี้ภำยในรัฐ

274 Local rule

ข้อกำหนดท้องถิ่น

275 Long Term Debt

หนี้ระยะยำว
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

276 Main Place of Business Respectively

สถำนประกอบธุรกิจของลูกหนี้

277 Main Text

ข้อควำมสำคัญ

278 Maintenance Margin

หลักประกันเพื่อรักษำสถำนภำพในกำรซื้อ
ขำยออปชั่น

279 Management and Control Centre

สถำนที่ที่ลูกหนี้สำมำรถจัดกำรหรือสั่งกำร
เกี่ยวกับธุรกิจของตน

280 Management Fee

ค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำร

281 Margin Call

กำรเรียกรับหลักประกันสถำนภำพเพิ่มเติม

282 Market Value

รำคำตลำด

283 Master Netting Agreement

สัญญำหักบัญชี

284 Material Irregularity

กรณีที่มีกำรกระทำมิชอบ

285 Materially Not Observed

ไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับหลักกำรดังกล่ำว,
แตกต่ำงจำกหลักกำรเป็นอย่ำงมำก

286 May not be asserted as effective

อำจไม่มีผลสมบูรณ์

287 Mayor

นำยกเทศมนตรี

288 Mechanics & Materialment’s Lien

สิทธิยึดหน่วงในมูลหนี้ก่อสร้ำง

289 Member of Panel of Private Trustee

สมำชิกแห่งคณะกรรมกำรทรัสตีเอกชน

290 Member of The House of Commons สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
291 Member of The House of Lords

สมำชิกวุฒิสภำ

292 mens rea

เจตนำ

293 Mental Impairment

ควำมบกพร่องทำงด้ำนจิตใจ

294 Military Combat Zone

พื้นที่สงครำม

295 minor fines

ค่ำปรับย่อย

296 misfortune

ประสบโชคไม่ดี

297 Modify

แก้ไขเปลี่ยนแปลง

298 Money Market

ตลำดเงิน

299 Monitor

ผู้สังเกต
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

300 Moratorium

ห้ำมมิให้เรียกหรือบังคับชำระหนี้เป็นกำร
ชั่วครำว, กำรพักชำระหนี้, สภำพกำรณ์พัก
บังคับชำระหนี้

301 Moratorium Period

ระยะเวลำห้ำมกำรเรียกหรือบังคับชำระหนี้

302 Mortgage

จำนอง

303 Municipality

เทศบำลเมือง

304 Nature of debt

ลักษณะของหนี้

305 Negative Amortization of Debt

กำรเสื่อมมูลค่ำแห่งหนี้ในเชิงลบ

306 Net Result

กำรขยำยสินเชื่อให้ลูกหนี้

307 Nominative Claims

สิทธิเรียกร้องที่สำมำรถระบุชื่อเจ้ำหนี้

308 Nominee

ตัวแทน, ผู้ดูแลจัดกำร

309 non bankruptcy law

กฎหมำยอื่นนอกจำกกฎหมำยฟื้นฟูกิจกำร

310 Non discrimination Rule

หลักกำรไม่เลือกปฏิบัติ

311 Non–Centre of Debtor Main Interest

กระบวนกำรต่ำงประเทศไม่ใช่ศูนย์กลำง
ผลประโยชน์ของลูกหนี้

312 Non-discrimination

หลักกำรไม่เลือกปฏิบัติ

313 Nonexempt Property

ทรัพย์สินที่มิได้รับกำรยกเว้นออกจำกกอง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลำย

314 Non–Performing Loan

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้

315 Non-Trader

บุคคลทั่วไป

316 Normal Financial Relation

ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงินตำมปกติระหว่ำง
เจ้ำหนี้และลูกหนี้

317 Not in Good Faith

โดยไม่สุจริต

318 NPL

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้

319 Offer

คำสั่งขำย

320 Official Receiver หรือ Official
Assignee

เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

321 Option

สัญญำออปชั่น

322 Optional

กำรเสนอให้เป็นทำงเลือก

323 order for relief

คำสั่งชำระกิจกำรและทรัพย์สิน, คำสั่งให้
ชำระกิจกำรและทรัพย์สินของลูกหนี้, คำสั่ง
ตำมที่ร้องขอ

324 Order of Commencement of
Bankruptcy Proceedings

คำสั่งให้เริ่มต้นกระบวนกำรล้มละลำย

325 Order of Commencement of
Recognition Proceeding

คำสั่งเริ่มต้นกระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร

326 Order of Commencement of
Rehabilitation Proceedings

คำสั่งให้เริ่มต้นกระบวนกำรฟื้นฟูสถำนะ
ทำงกำรเงินของลูกหนี้

327 Order of Confirmation of the
Rehabilitation Plan

คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจกำร

328 Order of Discontinuance of
Bankruptcy Proceedings

คำสั่งระงับกระบวนกำรล้มละลำย

329 Order of Grant of Discharge

คำสั่งให้ปลดลูกหนี้จำกกำรล้มละลำย

330 Order of Restoration of Rights

คำสั่งให้ลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลำยกลับมีสิทธิ
จัดกิจกำรและทรัพย์สินตำมเดิม

331 Order of Revocation of Discharge

คำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งปลดจำกกำรล้มละลำย

332 Ordinary Course of Business

ลักษณะทำงธรรมดำกำรค้ำปกติ, ทำงกำรค้ำ
ปกติ, กำรโอนทรัพย์สินตำมปกติประเพณี
กำรค้ำ

333 Other Speculative Act

กำรเก็งกำไรอย่ำงอื่น

334 Over The Counter

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์

335 Ownership Interests Rights

ประโยชน์ต่ำงๆในควำมเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

336 pari pasu

กำรจัดสรรอย่ำงเท่ำเทียมกันสำหรับเจ้ำหนี้
โดยผลของกฎหมำย, หลักสัดส่วน

337 Part C Legal Framwork for
Insolvency (ในROSC)

กำรกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำย
ล้มละลำย

338 Partial Acts

กำรกระทำที่สำมำรถเพิกถอนได้เพียงบำงส่วน

339 Partnership Lien

ควำมรับผิดของหุ้นส่วนที่ออกจำกห้ำงซึ่งยังมี
ต่อหุ้นส่วนที่ยังคงอยู่

340 Perishable Goods

ของสดของเสียได้

341 Permanent Exemption

กำรยกเว้นหน้ำที่โดยถำวร

342 Personal Financial Management

กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินส่วนบุคคล

343 Petition

คำร้อง, คำร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย

344 Petition for Commencement of
Bankruptcy Proceedings

กำรยื่นคำร้องขอเริ่มต้นกระบวนกำร
ล้มละลำย

345 Physical Impairment

ควำมบกพร่องทำงด้ำนร่ำงกำย

346 Piercing the Corporate Veil

กำรเจำะม่ำนนิติบุคคล

347 Post–Commencement Finance

กำรให้สินเชื่อภำยหลังกำรเริ่มต้นกระบวนกำร
ล้มละลำย

348 Preference

กำรให้เปรียบเจ้ำหนี้

349 Preferred Bankruptcy Claim

สิทธิเรียกร้องที่อำจได้รับชำระหนี้ก่อน

350 Prejudice Creditor

กำรทำให้เจ้ำหนี้เสียหำย

351 Pre-negotiated/Pre-arranged
Bankruptcy

กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรแบบต่อรองกับ
เจ้ำหนี้ก่อนนำแผนเข้ำสู่กระบวนกำร

352 Pre-packaged Bankruptcy

กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรแบบเร่งรัดโดยมีกำร
จัดทำแผนฟื้นฟูกิจกำรสำเร็จรูป

353 Pre-packaged Reorganization

แผนฟื้นฟูกิจกำรสำเร็จรูป

354 Prepetition Debt

หนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนกำรยื่นคำร้องขอให้
ล้มละลำย
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

355 Prescribed Part

ส่วนที่ตนอำจได้รับตำมจำนวนที่กำหนด

356 Presiding Judge

อธิบดีผู้พิพำกษำ

357 Prima Facie Case

คดีมีมูล

358 Primary Dealer

สถำบันกำรเงินที่ประมูลซื้อขำยตรำสำรหนี้
ตลำดแรก

359 Principles for Effective Insolvency
and Creditor/Debtor Regimes
360 private placement

หลักกำรสำหรับกำรล้มละลำยที่มี
ประสิทธิภำพและหลักเกณฑ์ของเจ้ำหนี้/
ลูกหนี้
กำรเสนอขำยเฉพำะรำย

361 private trustee

ทรัสตีเอกชน

362 professional association

สมำคมวิชำชีพ

363 Prohibition of Disposition of
Property, Prohibition of Payment
and Other to Achieve the
Dispositions
364 Prohibition Order on Compulsory
Execution, etc.

คำสั่งห้ำมเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพย์สิน กำร
ชำระหนี้ หรือข้อห้ำมกำรจัดกำรอื่นๆ

365 Proof of Claim

คำร้องขอรับชำระหนี้

366 Property

ทรัพย์สิน

367 Provable Debt

หนี้ที่ยื่นขอพิสูจน์ได้

368 Provisioal Seizure

กำรยึด

369 Provisional Administrator

ผู้จัดกำรชั่วครำว

370 Provisional Administrator
Representative

ผู้รับมอบอำนำจของผู้จัดกำรชั่วครำว

371 Provisional Disposition

กำรจัดกำรชั่วครำว

372 Provisional Liquidator

ผู้ชำระบัญชีชั่วครำว

373 Provisional Registration

กำรจดทะเบียนชั่วครำว

374 proxy rules

กำรลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น

375 Public Notice

ประกำศต่อสำธำรณชน

คำสั่งห้ำมกำรบังคับคดี
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376 Public Order

นโยบำยเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อย

377 Public Policy

นโยบำยสำธำรณะ

378 Purchase money Security Interests

สัญญำกู้ยืมเงินในลักษณะที่มีกำรให้ประโยชน์
ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

379 Purchaser’s Lien

สิทธิของผู้ซื้อที่ดินเหนือที่ดินนั้นเพื่อเรียกให้
ผู้ขำยคืนเงินสืบเนื่องจำกกำรที่ผู้ซื้อใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญำ

380 Qualifying Debts

หนี้ที่อยู่ในเกณฑ์

381 Rationalism

ทฤษฎีเหตุผลนิยม

382 Real Property Registration Act
383 Realake

พระรำชบัญญัติกำรจดทะเบียน
อสังหำริมทรัพย์
กำรกระทำในทำงข้อเท็จจริง

384 Reasonably Equivalent Value

มูลค่ำที่เท่ำเทียมกันตำมสมควร

385 Receavable

สิทธิเรียกร้อง

386 Receiver

ผู้บังคับหลักประกัน, ผู้รักษำทรัพย์, ผู้จัดกำร
ทรัพย์

387 Receiver and Manager of the
Bankrupt’s Estate

ผู้พิทักษ์และจัดกำรกองทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลำย

388 Rechtgeschaft

นิติกรรม

389 Rechtshandlung

กำรกระทำในทำงกฎหมำยอย่ำงกว้ำง

390 Reciprocity

หลักต่ำงตอบแทน

391 recognised professional body

สมำคมวิชำชีพ

392 Recognition

กำรยอมรับ

393 Recognition Trustee

ผู้จัดกำรทรัพย์สินที่ศำลแต่งตั้ง

394 Reduce to Money

นำทรัพย์สินในคดีล้มละลำยออกจำหน่ำย

395 Registered Office

สถำนที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

396 regulation

กฎ
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397 Rehabilitation

ฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้

398 Rehabilitation for Individuals with
Small-Scale Debts

กลไกพิเศษสำหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดำที่มีหนี้
จำนวนไม่มำก

399 Rehabilitation for Salaried Workers,
Etc.

กลไกพิเศษสำหรับลูกหนี้ที่เป็นลูกจ้ำงมี
เงินเดือนประจำ

400 Rehabilitation Plan

แผนฟื้นฟูฐำนะ

401 Relief

กำรบรรเทำ

402 Reorganisation

กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร

403 Reorganization

กำรฟื้นฟูกิจกำร

404 Replacement Value

กำรตีรำคำทรัพย์สิน ณ เวลำที่มีกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินนั้น

405 Report of No Distribution

รำยงำนที่เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
ผู้จัดกำรทรัพย์สินเสนอต่อศำลเพื่อแสดงว่ำ
ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะแบ่งปันให้แก่เจ้ำหนี้

406 Report on the Observance of
Standards and Codes - ROSC

รำยงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล,
รำยงำนกำรสังเกตมำตรฐำนและประมวล
กฎหมำย

407 Repurchase Agreement

สัญญำซื้อคืนหลักทรัพย์

408 Residence

ถิ่นที่อยู่

409 Restructure its Business

ปรับโครงสร้ำงของกิจกำร

410 Retail Price

รำคำขำยปลีก

411 Retention of Title Agreement

ข้อตกลงสงวนสิทธิ์

412 Right of Defence

สิทธิในเชิงป้องกัน

413 Right of Pledge

สิทธิจำนำ

414 Right of Retention

สิทธิยึดหน่วง

Final Report 486
ภาคผนวก 4 คาศัพท์วิจัยกฎหมายล้มละลาย

ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

415 Right to an Equitable Remedy for
Breach of Performance

สิทธิเรียกร้องในลักษณะเยียวยำซึ่งเกิดจำก
กำรฝ่ำฝืนกำรกระทำกำรที่สำมำรถคิดคำนวณ
เป็นเงินได้

416 Rights of Separate Satisfaction

สิทธิในกำรได้รับชำระหนี้เป็นพิเศษ

417 Risk Management and Corporate
Workout

Risk Management and Corporate
Workout

418 Routine Pre-Bankruptcy Transfer

กำรโอนทรัพย์สินที่เป็นกิจจะลักษณะก่อนที่
ลูกหนี้จะล้มละลำย

419 Salaried Worker

ลูกจ้ำงที่มีรำยได้ประจำ

420 Satisfaction

ค่ำชดเชย

421 Schedule of Current Income and
Expenditures

บัญชีแสดงรำยรับและรำยจ่ำยในปัจจุบัน

422 Schedule of Executory Contracts
and Unexpired Leases

บัญชีแสดงควำมผูกพันตำมสัญญำและสัญญำ
เช่ำที่ยังไม่หมดอำยุ

423 Schedules of Assets and Liabilities

บัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

424 Scheme Arrangement

กำรเสนอแผนจัดกำรหนี้สินตำม
พระรำชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท, แผนจัดกำรหนี้
เพื่อให้ผูกพันเจ้ำหนี้ทั้งหมด

425 Scheme of Arrangement

แผนกำรจัดกิจกำร, แผนกำรจัดกำร

426 Secretary of State

องค์กรควบคุมวิชำชีพ

427 Secured Claim

สิทธิเรียกร้องที่มีประกัน

428 Secured Creditor

เจ้ำหนี้มีประกัน

429 Secured Transactions

วิธีกำรบังคับหลักประกัน

430 Securities

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

431 Securities Contract

สัญญำซื้อขำยหลักทรัพย์

432 Security of Debt

หลักประกันหนี้
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433 Separate Cause of Action

เหตุแห่งกำรละเมิดอย่ำงหนึ่งและเรียก
ค่ำเสียหำยได้

434 Sequestration of an Estate

กำรยึดทรัพย์

435 Set-off

กำรหักลบกลบหนี้

436 Settlement Price

รำคำอนุพันธ์ที่กำหนดไว้เมื่อตลำดปิดทำกำร

437 shadow director

กรรมกำรคนอื่นที่เป็นบุคคลภำยในองค์กร/
กรรมกำรเงำ (ที่ไม่เปิดเผยตัวตน)

438 Shelte

หลักเกรำะคุ้มกัน

439 Short Term Debt

หนี้ระยะสั้น

440 Short–Term Insolvency, Commercial มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพียงชั่วครำว
Insolvency, Current Debt Insolvency
441 Short-Term Insolventcy

กำรขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินเป็นกำร
ชั่วครำว

442 Significant Difficulty

อุปสรรคสำคัญทำให้ไม่อำจดำเนินกำรตำม
แผนได้

443 Simplified Distribution

กำรแบ่งชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้โดยรวบรัด

444 Small Business Reorganization

กฎหมำยฟื้นฟูกิจกำรสำหรับลูกหนี้กิจกำร
ขนำดเล็ก

445 Small Company

บริษัทขนำดเล็ก

446 Small Transfer

กำรโอนที่มีมูลค่ำเล็กน้อย

447 SMEs

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

448 Special Preference Right

สิทธิบุริมสิทธิพิเศษ

449 special preferential right

สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้ำหนี้อื่น

450 Special Statutory Liens over
Immovable Properties

บุริมสิทธิเหนืออสังหำริมทรัพย์

451 Special Statutory Liens over
Movables

บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหำริมทรัพย์
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452 Specific Lien

สิทธิเฉพำะต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้ที่
ก่อบุริมสิทธินั้น

453 Standard of Care

มำตรฐำนควำมระมัดระวังที่พึงมี

454 Standstill Period

เวลำพอสมควรแก่ลูกหนี้

455 state subsidy

กำรสนับสนุนโดยรัฐ

456 Statement of Financial Affairs

บัญชีแสดงกิจกรรมทำงกำรเงิน

457 Statement of the Debtor’s Affairs

คำแถลงกิจกำรของลูกหนี้

458 Statutory Lien

สิทธิในหลักประกันที่เกิดโดยผลของกฎหมำย,
สิทธิยึดหน่วงในมูลหนี้ก่อสร้ำง

459 Statutory Liens

สิทธิเรียกร้องที่กฎหมำยกำหนด

460 Stay

คำสั่งกำหนดเงื่อนไขกำรห้ำมเรียกหรือบังคับ
ชำระหนี้, หยุด

461 Stay

มำตรกำรคุ้มครอง

462 Stay Order

กำรห้ำมเรียกหรือบังคับชำระหนี้ในขณะยื่นคำ
ร้อง, คำสั่งให้พักกำรชำระหนี้

463 Stay Order on Procedures for
Exercising Security Interests, etc.

คำสั่งพักกระบวนพิจำรณำเพื่อกำรใช้
ประโยชน์ในหลักประกัน

464 Stigma

ตรำบำป

465 stock company

บริษัทจำกัด

466 Stockbroker

ตัวแทนขำยหลักทรัพย์ หรือ นำยหย้ำขำย
หลักทรัพย์

467 Subrogation

สิทธิเหนือทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรรับช่วงสิทธิ

468 Supervisor

ผู้ควบคุมดูแล, ผู้กำกับดูแล, ผู้ควบคุมแผน

469 Supervisor of the Voluntary
Arrangement

ผู้กำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมแผนจัดกำรหนี้ ,
ผู้ดูแล

470 Suspend Payments

หยุดชำระหนี้

471 Suspension of Payment

กำรหยุดชำระหนี้
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472 Swap

สัญญำสวอป หรือสัญญำแลกเปลี่ยนทำงกำร
เงินล่วงหน้ำ

473 Termination of Bankruptcy
Proceeding
474 Termination of Special Liquidation
Proceedings

คำสั่งยกเลิกกระบวนกำรล้มละลำย

475 Territoriality

ทฤษฎีอำนำจอธิปไตย

476 The Bankrupt’s Statement of Affairs

แถลงกำรณ์เกี่ยวกับกิจกำรและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้

477 The Bankruptcy Rule

กฎเกณฑ์ว่ำด้วยกำรล้มละลำยของ
สหรัฐอเมริกำที่ศำลฎีกำกำหนด

478 The Civil Rehabilitation Act

กฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้นฟูสถำนะทำงกำรเงิน
ของพลเมือง, พระรำชบัญญัติฟื้นฟูฐำนะของ
ลูกหนี้

479 The Company Directors
Disqualification Act, 1986

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรขำดคุณสมบัติของ
กรรมกำรบริษัท ค.ศ.1986

480 The Composition Act

กฎหมำยว่ำด้วยกำรประนีประนอม

481 The Corporate Reorganization Act

กฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้นฟูกิจกำรของนิติบุคคล

482 The Fraudulent Conveyance Act
1571

กฎหมำยว่ำด้วยกำรโอนทรัพย์สินอันเป็นกำร
ฉ้อฉลเจ้ำหนี้

483 The General Preferential Rights

เจ้ำหนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อน เป็น
บุรุมสิทธิสำมัญ

484 The Individual Insolvency Register

สมุดทะเบียนบุคคลธรรมดำล้มละลำย

485 the Location of Directors

สถำนที่บริหำรบริษัท

486 the Location of Treasury Functions

สถำนที่ซึ่งจัดกำรนโยบำยทำงด้ำนกำรเงินกำร
คลัง

487 The London Assembly

สภำกรุงลอนดอน

คำสั่งยกเลิกกำรชำระบัญชี

Final Report 490
ภาคผนวก 4 คาศัพท์วิจัยกฎหมายล้มละลาย

ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

488 The Minimum Amount

จำนวนขั้นต่ำ

489 The office of school governor

สำนักงำนผู้ว่ำกำรกำรศึกษำ

490 The Official Bankruptcy Forms

แบบระเบียบว่ำด้วยกำรล้มละลำย

491 The Other General Priority Rights

สิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนทั่วไปอย่ำงอื่น

492 The Presentation of the Petition for
the Bankruptcy Order

กำรเสนอคำร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลำย

493 The Real Estate Record of Country

หน่วยงำนที่บันทึกข้อมูลอสังหำริมทรัพย์

494 The Religious Freedom Restoration
Act : RFTA

กฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้นฟูเสรีภำพในทำง
ศำสนำ

495 The Rule of The Supreme Court

ข้อบังคับของศำลฎีกำ

496 The Secretary of State of Trade

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์

497 The Secretary of State Trade

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์

498 The Securities Exchange Commission คณะกรรมกำรแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
499 The Securities Investor Protection
Act 1970

กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ลงทุนใน
หลักทรัพย์

500 The Small Bankruptcies Level

ระดับกำรล้มละลำยขนำดเล็ก

501 The Statue of 13 Elizabeth 1571

กฎบัญญัติแห่งพระรำชินีอลิสซำเบธ

502 The Tribunals, Courts and
Enforcement Act 2007

กฎหมำยเกี่ยวกับระบบศำลและกำรบังคับคดี

503 The Uniform Commercial Code

กฎหมำยเอกรูปพำณิชย์

504 The World Bank Principles for
Effective Insolvency and Creditor
Rights Systems

หลักเกณฑ์ของธนำคำรโลกเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกระบวนกำรล้มละลำยและ
ระบบสิทธิของเจ้ำหนี้

505 Their Habitual Residence

สถำนที่ดังกล่ำวเป็นภูมิลำเนำของลูกหนี้

506 Theory of Damages

แนวทำงในกำรพิจำรณำกำหนดควำมเสียหำย
ที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรนั้นก่อให้เกิดขึ้น

507 Theory of Damages

มำตรกำรในกำรพิจำรณำกำหนดค่ำเสียหำย
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

508 Third Party

บุคคลภำยนอก

509 Trader

พ่อค้ำ

510 Transaction at Undervalue

กำรโอนทรัพย์สินที่ได้รับค่ำตอบแทนน้อยเกิน
สมควร

511 Transfer

โอน

512 Trustee

ผู้จัดกำรทรัพย์สินของลูกหนี้, ทรัสตี, ผู้จัดกำร
ทรัพย์สิน

513 Unascertainable Sundry Service
Expense

ค่ำธรรมเนียมในกำรบริกำรต่ำงๆ

514 UNCITRAL

คณะกรรมำธิกำรสหประชำชำติว่ำด้วย
กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

515 UNCITRAL Legislative Guide on
Insolvency Law

แนวทำงกำรร่ำงกฎหมำยล้มละลำยของ
UNCITRAL, แนวทำงกำรร่ำงกฎหมำย
ล้มละลำยของคณะกรรมำธิกำรว่ำด้วย
กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่ง
สหประชำชำติ

516 UNCITRAL Model on Cross–Border
Insolvency

กฎหมำยล้มละลำยข้ำมชำติต้นแบบของ
องค์กำรสหประชำชำติ

517 Unenforceable

ไม่สำมำรถบังคับได้

518 Unfairly Prejudice

ไม่ยุติธรรม

519 Unfaithfully

ขัดต่อควำมสุจริต

520 Uniform Safe Harbor Standard Form

รูปแบบมำตรฐำนเพื่อให้เกิดกำรยอมรับ
โดยทั่วไป

521 United States Bankruptcy Code

ประมวลกฎหมำยล้มละลำยแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกำ, กฎหมำยล้มละลำย

522 Universalism

ทฤษฎีอำนำจสำกล

523 Unjustifiable Purpose

โดยไม่มีเหตุอันสมควร
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

524 Unlawful Act

กำรกระทำที่ขัดต่อกฎหมำย

525 unprofitable contract

สัญญำที่ไม่เป็นประโยชน์

526 Unreasonable delay

มีควำมล่ำช้ำเกินกว่ำเหตุ

527 Unsecured Claim

สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีประกัน

528 Unsecured Creditor Rank Pari Passu

สิทธิเท่ำเทียมกันของเจ้ำหนี้ไม่มีประกันในกำร
ได้รับชำระหนี้จำกกองทรัพย์สินของลูกหนี้
ตำมสัดส่วนแห่งหนี้

529 unwilling creditor

หน่วยงำนไม่แสวงกำไรและเป็นเจ้ำหนี้โดยผล
ของกฎหมำย

530 US Trustee/United States Trustee

ทรัสตีแห่งสหรัฐอเมริกำ

531 Utilitarianism

หลักปรัชญำอรรถประโยชน์นิยม

532 Valid

สมบูรณ์

533 Valuation of Collateral

กำรตีรำคำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

534 Vendor’s Lien

สิทธิของผู้ขำยที่ดินเหนือที่ดินนั้นเพื่อเรียกให้
ชำระรำคำที่ดิน

535 Vessel

เรือเดินสมุทร

536 Vicinity of Insolvency

จุดเริ่มต้นของเวลำที่ก่อให้เกิดหน้ำที่ของ
กรรมกำร

537 Voluntary Arrangement

กำรจัดกำรหนี้สินด้วยควำมสมัครใจ,
กำรจัดกำรทรัพย์สินโดยสมัครใจ

538 Voluntary Case

คดีล้มละลำยโดยสมัครใจ, คดีที่ลูกหนี้ร้อง
ขอให้ตนเองล้มละลำยโดยสมัครใจ

539 Voluntary Lien / Consensual Lien

สิทธิในหลักประกันจำกควำมยินยอมหรือ
ควำมสมัครใจของผู้ให้หลักประกัน

540 Voluntary Petition

กำรยื่นคำร้องขอโดยสมัครใจ, กำรยื่นคำขอ
ด้วยควำมสมัครใจ, ยื่นโดยควำมสมัครใจของ
ลูกหนี้
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ลำดับ

คำศัพท์

ควำมหมำย

541 Voluntary Reorganization

ลูกหนี้ประสงค์ที่จะให้มีกำรดำเนินกำรฟื้นฟู
กิจกำรของตนเอง

542 Voluntary Restructuring Negotiation

กำรกระบวนกำรจัดกำรหนี้โดยสมัครใจ

543 Voluntary/Voluntary winding up

กำรชำระบัญชีโดยสมัครใจ

544 Where key policy decisions are
made
545 Whole Sale Price

สถำนที่กำหนดและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำย

546 Winding up

ชำระบัญชีเลิกกิจกำร

547 Winding up by the court

กำรชำระบัญชีโดยคำสั่งศำล

548 Without Delay

โดยไม่ชักช้ำ

549 Wrongful Trading

ควำมรับผิดจำกกำรดำเนินกิจกำรทั้งที่รู้หรือ
ควรได้รู้ว่ำบริษัทกำลังเข้ำสู่ภำวะหนี้สินล้นพ้น
ตัวอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้, กำรโอนทรัพย์สินโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

รำคำขำยส่ง
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