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บทที่ 1
บทนา
1. สภาพทั่วไปและเหตุผล
กฎหมายล้ มละลายมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิ ทธิและป้องกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่
บรรดาเจ้าหนี้จากการกระทาของลูกหนี้ และในขณะเดียวกัน ก็เป็นการให้โอกาสแก่ลูกหนี้ที่จะดาเนินการสะสาง
หนี้สินเพื่อเริ่มต้นชีวิตทางการเงินอีกครั้ง นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่สาคัญของกฎหมายล้มละลาย คือ การแก้ไขและ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่ผิดพลาด โดยการนาเงินและทรัพย์สินที่ใช้ไปในการลงทุนกลับคืน
สู่ร ะบบเศรษฐกิจ เพื่อให้ เกิดการหมุน เวีย นของทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปอยู่ในมือของผู้ ที่มีความสามารถใน
การพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าผู้ล้มละลาย ทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้อย่างเท่าเทียมกันและรวดเร็วกว่า
การไปบั งคั บคดีแพ่ งเอง หรื อได้ รั บทรั พย์ สิ นที่ เหลื อคื นจากการลงทุ นที่ผิ ดพลาดและน าไปลงทุนครั้งใหม่ ดั งนั้ น
กรมบังคับคดีในฐานะผู้มีหน้าที่ดาเนินการบังคับคดีล้มละลายจึงเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดาเนินการปรับปรุงระบบ
การบังคับใช้กฎหมายล้มละลายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย
ในกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น มีกระบวนการขายทอดตลาด
ขายทรัพย์สินโดยวิธีอื่น กระบวนการในการติดตามทรัพย์สิน การวิจัยโครงการนี้จะดาเนินการศึกษาถึงสัดส่วน
ที่เจ้ าหนี้ ได้รั บ ช าระหนี้ ทั้งเจ้ าหนี้ มีป ระกัน ได้รับช าระหนี้จากทรัพย์ห ลั กประกันและเจ้าหนี้อื่น ได้รับช าระหนี้
จากการรวบรวมทรัพย์สินทุกประเภทในคดีล้มละลาย และศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนในการได้รับชาระหนี้
ซึ่งจะทาให้ทราบถึงอัตราร้อยละที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้เปรียบเทียบกับจานวนหนี้ที่ศาลอนุญาตให้ได้รับชาระหนี้
และทราบถึงสาเหตุที่ทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้จานวนมากหรือน้อย ประเภทของทรัพย์สินที่รวบรวมได้และมีการแบ่ง
ให้แก่เจ้าหนี้ สัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้คดีล้มละลายจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความสัมฤทธิ์ผลของการบริหาร
จัดการคดี
การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ซึ่งจัดทาโดย
ธนาคารโลกมี ก รมบั ง คั บ คดี เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 การแก้ ไ ขปั ญ หา
การล้มละลาย (Resolving Insolvency) โดยมีตัวชี้วัด 3 ประการ คือ ระยะเวลาในการบังคับคดีล้มละลาย
ค่าใช้จ่าย และอัตราการได้รับชาระหนี้คืน ซึ่งตัวชี้วัดสุดท้ายนี้ยังไม่มีผลการวิจัยหรือจัดเก็บข้อมูลที่เป็นทางการ
ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนในการได้รับชาระหนี้ และศึกษา
หลั กเกณฑ์ในการจัดอัน ดับ ของธนาคารโลก แนวทางการบังคับคดีล้ มละลายของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคยได้รับ
การจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการแก้ไขปัญหาคดีล้มละลาย เพื่อนามากาหนดทิศทางในการปรับปรุงการดาเนินการ
บังคับคดีของกรมบังคับคดีต่อไป
2. ประเด็นการวิจัยและกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย
ประเด็นการวิจัยเป็นการศึกษาสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้และปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนที่ เจ้าหนี้
ได้ รั บ ช าระหนี้ ในคดี ล้ มละลายของประเทศไทยซึ่ ง มีผ ลต่ อ การจั ด อัน ดับ ความยากง่ ายในการประกอบธุร กิ จ
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(Ease of Doing Business) ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) โดยธนาคารโลก
ซึ่งจะทาการศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการคดีของต่างประเทศ
กรอบแนวคิดการวิจัยมีดังนี้
1. การบั งคับ คดีล้ มละลายจะต้องดาเนินการโดยรวดเร็ว และคุ้มครองสิทธิของบรรดาเจ้าหนี้
อย่างเท่าเทียมกัน (pari passu) และเป็นการให้โอกาสแก่ลูกหนี้ที่จะดาเนินการสะสางหนี้สินเพื่อเริ่มต้นชีวิต
ทางการเงิน (fresh start)
2. สัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในคดีล้มละลายขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
รวบรวมได้ และอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น จานวนและประเภทเจ้าหนี้ ประเภทของทรัพย์ที่รวบรวมได้
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ และปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
ในการบังคับคดีล้มละลายของประเทศไทย
3.2 เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การจัดอันดับ ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency)
โดยธนาคารโลก
3.3 เพื่อศึกษาแนวทางการบังคับคดีล้มละลาย การบริหารจัดการคดีของประเทศญี่ปุ่น
4. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้มีขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิจัยเอกสาร คือ รายงานการจัดอันดับความยากง่าย
ในการทาธุรกิจซึ่งจัดทาโดยธนาคารโลก กฎหมายและแนวปฏิบัติในการบังคับคดีล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น
โดยเฉพาะด้านการรวบรวมและแบ่งทรั พย์สิ นให้ เจ้ าหนี้ นอกจากนี้จะมี การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผ ลต่อสั ดส่ ว น
ที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้จากสานวนคดีล้มละลายที่มีการแบ่งทรัพย์สิน ครั้งที่สุดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ถึง พ.ศ.2559 โดยการเก็บข้อมูลตามแบบสารวจข้อมูลสานวนบังคับคดีล้มละลาย
5. วิธีการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์
5.1 ตั้งสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนในการได้รับชาระหนี้
5.2 สร้างแบบสารวจข้อมูลสานวนการบังคับคดีล้มละลาย
5.3 เก็บข้อมูลสานวนบังคับคดีล้มละลายที่อยู่ในความครอบครองของกรมบังคับคดี
5.4 รวบรวมแบบส ารวจที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากส านวนบั ง คั บ คดี ล้ ม ละลายที่ มี ก ารแบ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
ครั้งที่สุด ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
5.5 ศึกษารายงานและหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving
Insolvency) โดยธนาคารโลก
5.6 ศึกษาแนวทางการบังคับคดีล้มละลาย และการบริหารจัดการคดีของประเทศญี่ปุ่น
5.7 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
5.8 จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น
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6. ประโยชน์ที่จะได้รับ
การศึกษาวิจัยถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการบังคับคดีล้มละลายของกรมบังคับคดีให้ดียิ่งขึ้น จะส่งผลให้ช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
จนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของต่างประเทศ
7. ภาพรวมของรายงานการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนในการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ โดยสารวจ
ข้อมูลในบัญชีแบ่งทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้มีประกันและไม่มีประกัน บัญชีแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดปิดคดี และข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยตามสมมติฐานด้วยแบบสารวจแล้วนาข้อมูลไปศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการบังคับคดีของประเทศญี่ปุ่น
สมมติฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ คือ
(1) ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้
(2) จานวนและประเภทเจ้าหนี้
(3) การให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และเจ้าหนี้
8. นิยามศัพท์
8.1 สานวนบังคับคดีล้มละลายที่มีการแบ่งเงินให้เจ้าหนี้ หมายถึง สานวนบังคับคดีล้มละลาย
ของศาลล้มละลายกลางที่มีการทาบัญชีแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
8.2 สั ด ส่ ว นที่ เ จ้ า หนี้ ไ ด้ รั บ ช าระหนี้ หมายถึ ง สัด ส่ว นร้อ ยละที ่เ จ้า หนี ้ไ ด้ร ับ ช าระหนี้
ในคดีล้มละลายเปรียบกับจานวนหนี้ที่ศาลสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
8.3 เจ้าหนี้มีประกัน หมายถึง เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจานอง จานา หรือ
สิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทานองเดียวกับผู้รับจานา
8.4 เจ้าหนี้ไม่มีประกัน หมายถึง เจ้าหนี้อื่นในคดีล้มละลายที่ไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกัน
8.5 ธนาคารหรื อสถาบั น การเงิน หมายถึง นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงินและ
ให้หมายความรวมถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บรรษัทประกันสินเชื่อต่างๆด้วย
8.6 นิ ติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่ธ นาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น บริษัทลิ ส ซิ่ง
บริษัทบัตรเครดิตต่างๆ บริษัทประกันภัย เป็นต้น
8.7 เงินที่รวบรวมได้ หมายถึง เงินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้จากการยึด อายัด หรื อ
จาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งเป็นเงินที่รวบรวมได้ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
8.8 เงิ น ได้ น าส่ ง หมายถึ ง เงิน ที่ ลู ก หนี้ช าระตามค าขอประนอมหนี้ เงิน ที่ ลู ก หนี้น ามาวาง
เต็มจานวน เงินที่ได้มาจากการอายัดเงินเดือนรายได้และเงินฝากของลูกหนี้
8.9 เงินสุทธิที่แบ่งแก่บรรดาเจ้าหนี้ หมายถึง เงินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จ่ายให้แก่เจ้าหนี้
ภายหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว
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บทที่ 2
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทย
1. ภาพรวมกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เป็นกฎหมายที่นามาใช้บังคับในคดีล้ มละลาย
ในประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันกฎหมาย
ล้มละลายที่ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขฉบับล่าสุด คือ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
2. การเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
ลูกหนี้ ที่มีห นี้ สิ น ล้น พ้น ตัว ไม่ว่าจะเป็นลู กหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลสามารถ
ถูกเจ้ าหนี้ ฟ้ องให้ ล้ มละลายได้ ซึ่ งกฎหมายล้ มละลายของประเทศไทยได้ ก าหนดวิ ธี การที่ ขอให้ ลู กหนี้ ล้ มละลาย
ไว้ดังนี้
(1) เจ้าหนี้ไม่มีประกันฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย ซึ่งได้บัญญัติไว้ใ นมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าหนี้สามารถฟ้องให้ลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ต่อเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ในกรณี
ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
ในกรณีลูกหนี้เป็นนิติบุ คคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจานวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
และหนี้นั้นอาจกาหนดจานวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
(2) เจ้าหนี้มีประกันฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าหนี้สามารถฟ้องให้ลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 9 และมิได้
เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชาระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และกล่าว
ในฟ้ อ งว่ า ถ้ า ลู ก หนี้ ล้ ม ละลายแล้ ว จะยอมสละหลั ก ประกั น เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ทั้ ง หลาย หรื อ ตี ร าคา
หลั กประกัน มาในฟ้องซึ่งเมื่อหั กกับ จ านวนหนี้ของตนแล้ ว เงินยังขาดอยู่ส าหรับลู กหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
เป็นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจานวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
(3) เจ้ า หนี้ ฟ้ อ งขอให้ จั ด การทรั พ ย์ ม รดกของลู ก หนี้ ที่ ต าย ซึ่ ง ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 82
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าหนี้อาจฟ้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ได้แต่ต้องยื่น
คาฟ้องต่อศาลภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกหนี้ตาย
(4) ผู้ชาระบัญชีร้องขอให้นิติบุคคลล้มละลาย ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ชาระบัญชีของนิติบุคคลนั้น ๆ อาจยื่นคาร้องขอต่อศาลขอให้สั่งให้นิติบุคคลนั้น
ล้มละลายได้ ถ้าปรากฏว่าเงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นได้ใช้เสร็จหมดแล้วสินทรัพย์ก็ยังไม่พอกับหนี้สิน
(5) เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้หุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
ล้มละลายตามห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยไม่อนุญาตให้ลูกหนี้ร้องขอให้ตัวเองล้มละลายได้
แต่ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลสามารถร้องขอให้ตนเองฟื้นฟูกิจการได้
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3. คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
เมื่อศาลมีค าสั่ งพิทั กษ์ทรั พย์ เด็ ดขาดแล้ ว ศาลจะแจ้งค าสั่ งให้ เจ้ าพนั กงานพิ ทักษ์ ทรั พย์ ทราบ
เพื่อดาเนินการโฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ
หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดแทนตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกาหนด ในคาโฆษณานั้นให้แสดง
การขอให้ ล้ มละลาย วัน ที่ศาลมีคาสั่ ง ชื่อ ตาบลที่อยู่ และอาชีพของลู กหนี้ รวมทั้ง แจ้งกาหนดเวลาให้ เจ้า หนี้
ทั้งหลายเสนอคาขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย
4. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายไทยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ สังกัดกรมบังคับคดี เมื่อศาลมี
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) จัดการและจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระทาการที่จาเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้
ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป
(2) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับ
จากผู้อื่น
(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
5. การขอรับชาระหนี้
เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้ทุกรายต้องมายื่นคาขอรับชาระหนี้
ในคดีล้มละลายภายในระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่หากเป็นเจ้าหนี้ที่อยู่
ต่างประเทศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกาหนดเวลาให้อีกไม่เกินสองเดือน ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นคาขอ
รับชาระหนี้ภายในกาหนดเวลา ให้เจ้าหนี้ทาคาร้องยื่นต่อศาลว่าเจ้าหนี้ประสงค์จะยื่นคาขอรับชาระหนี้ และแสดง
ถึง เหตุ สุ ด วิสั ย ที่ ไม่ อ าจยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ ได้ ทั น ภายในก าหนดเวลา หากศาลเห็ นว่ า กรณี เ ป็ นเหตุ สุ ด วิ สั ย
และมีเหตุสมควรที่จะให้เจ้าหนี้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ ให้ศาลมีคาสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้รายนั้นยื่นคาขอรับชาระหนี้
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ส าหรั บ เจ้ า หนี้ มีป ระกั น ย่ อมมี สิ ทธิ เหนือ ทรั พ ย์สิ นอั นเป็น หลั กประกั นซึ่ งลู กหนี้ไ ด้ใ ห้ ไ ว้ก่ อ น
ถูกพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ต้องขอรับชาระหนี้แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์สินนั้น บรรดา
เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายมีหน้าที่ต้องสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้และมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อรวบรวม
เข้ากองทรัพย์สินนามาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายต่อไป
เมื่ อ ครบกาหนดระยะเวลายื่ นค าขอรั บ ช าระหนี้ แล้ ว เจ้ า พนั ก งานพิ ทัก ษ์ ทรั พ ย์ จะนั ดตรวจ
คาขอรับชาระหนี้ โดยบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถโต้แย้งคาขอรับชาระหนี้ได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทา
การพิจารณาและมีคาสั่งคาขอรับชาระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอานาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ
บุคคลใดมาสอบสวน หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบคาขอรับชาระหนี้ได้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทาคาสั่ง
ในคาขอรับชาระหนี้ว่าให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้เต็มจานวน ให้ ได้รับชาระหนี้บางส่วน หรือให้ยกคาขอรับชาระหนี้
ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคาร้องคัดค้านคาสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และศาลจะดาเนินการไต่สวนคาร้องต่อไป
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6. สถานะของบุคคลล้มละลาย
เมื่ อศาลมี ค าสั่ ง พิทั ก ษ์ท รั พย์ เ ด็ด ขาด ลู ก หนี้ยั งไม่ อยู่ ใ นสถานะเป็ น บุค คลล้ ม ละลาย ลู ก หนี้
สามารถยื่นคาขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและหากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับคาขอประนอมหนี้และศาลมี
คาสั่งเห็นชอบกับคาขอประนอมหนี้ลูกหนี้ก็จะมีอานาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนเอง แต่หากลูกหนี้
ไม่ยื่นคาขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายหรือยื่นคาขอประนอมหนี้แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับคาขอประนอมหนี้
ก่อนล้มละลาย ศาลจะมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย
ภายหลั ง ศาลมี ค าพิ พ ากษาให้ ลู ก หนี้ ล้ ม ละลายแล้ ว ลู ก หนี้ ส ามารถยื่ น ค าขอประนอมหนี้
หลังล้มละลาย และหากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับคาขอประนอมหนี้และศาลมีคาสั่งเห็นชอบกับคาขอประนอมหนี้
ภายหลังล้มละลาย ลูกหนี้ก็จะไม่อยู่ในสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย
7. การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่ อนามาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้
ในคดีล้มละลาย ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถรวบรวมได้มีดังนี้
(1) ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ในเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายรวมถึงทรัพย์สินที่ได้มาภายหลัง
เวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายจนถึงเวลาปลดจากล้มละลาย ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483
(2) ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ได้มาจากการเพิกถอนการโอน ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 113 – 115
แห่ งพระราชบั ญญัติล้ มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถร้องขอเพิกถอนการโอน
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(2.1) ลู กหนี้ ทานิ ติ กรรมโอนทรั พย์สิ น ให้ แก่บุ คคลภายนอกที่เข้าลั กษณะเป็นการฉ้อฉล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นนิติกรรมที่ลูกหนี้ทาขึ้นก่อนที่จะถูกฟ้องล้มละลายจนถึง
ก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยที่ลูกหนี้รู้อยู่ว่าจะเป็นการทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สามารถทาคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลได้ แต่อย่างไรก็ดีการเพิกถอนดังกล่าวห้ามมิให้ขอเมื่อพ้นหนึ่งปี
นั บ แต่ เ วลาที่ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ท รั พ ย์ ไ ด้รู้ ต้ น เหตุ เ ป็ น มู ล ให้ เ พิ กถอน หรือ พ้ น สิ บปี นั บ แต่ ได้ ท านิ ติก รรมนั้ น
ทั้งนีต้ ามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
(2.2) นิ ติก รรมที่ขอเพิก ถอนการฉ้อฉลตามมาตรา 113 เกิดขึ้ นภายในระยะเวลาหนึ่ง ปี
ก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น หรือเป็นการทาให้โดยเสน่หาหรือเป็นการที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทน
น้อยเกินสมควร ให้ สั นนิ ษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทาที่ลู กหนี้และผู้ที่ได้ล าภงอกแต่การนั้นรู้อยู่ว่าเป็นทาง
ให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถทาคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนได้ ทั้งนี้ตามมาตรา
114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
(2.3) การโอนทรั พย์ สิ น หรื อ การกระทาใด ๆ ซึ่ งลู กหนี้ไ ด้ กระท าหรือ ยิน ยอมให้ ก ระท า
ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใด
ได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาขอโดยทาเป็นคาร้อง ศาลมีอานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือ
การกระท านั้ น ได้ ถ้ า เจ้ า หนี้ ผู้ ไ ด้ เ ปรี ย บเป็ น บุ ค คลภายในของลู ก หนี้ ศาลมี อ านาจสั่ ง เพิ ก ถอนการโอนหรื อ
การกระทาที่ได้กระทาขึ้นในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น ทั้งนี้ตามมาตรา
115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
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(3) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคาขอ ศาลมีอานาจบังคับให้บุคคลที่รับว่าเป็นหนี้ลูกหนี้หรือ
รับว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองชาระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน
ก าหนดเวลาตามที่ ศ าลเห็ น สมควร ถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าบั ง คั บ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ อ าจมี ค าขอให้ ศ าล
ออกหมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา ทั้งนี้ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483
(4) ในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกชาระเงินหรือส่งมอบทรัพย์ สินแก่ลูกหนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดาเนินการทวงหนี้แทนลูกหนี้โดยจะทาหนังสือไปยังบุคคลนั้นให้ชาระเงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินตามจานวนที่ได้แจ้งไป ทั้งนี้ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
(5) ในกรณีที่ลูกหนี้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ถ้าลูกหนี้เป็นข้าราชการ เมื่อศาลได้มีคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิรับเงินเดือน บาเหน็จ บานาญ เบี้ยหวัด หรือเงินในทานอง
เดียวกันนี้ของลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ได้แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ ยงชีพ
ลูกหนี้และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป ซึ่งการอายัดนี้ให้ใช้บังคับในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับเงินจากบุคคล
หรือองค์การอื่นที่มิใช่รัฐบาลด้วย ทั้งนี้ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
8. การจาหน่ายทรัพย์สิน
ทรัพย์สินซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้มา เมื่อลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จะทาการขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ แต่หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าควรทา
การขายโดยวิธีอื่น นอกจากการขายทอดตลาดต้องได้รับความเห็ นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ เว้นแต่ ทรัพย์สิ น
ที่เป็นของเสียง่ายหรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ตามมาตรา
123 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
9. การแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดาเนินการขายทอดตลาดทรั พย์สินของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะดาเนินการแบ่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ดังนี้
(1) กรณี ท รั พ ย์ สิ น ที่ ข ายทอดตลาดได้ เ ป็ น ทรั พ ย์ ห ลั ก ประกั น ของเจ้ า หนี้ เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการ
ขายทอดตลาดจะหักไว้เป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลื อจะจ่ายให้กับเจ้าหนี้มีประกันรายนั้นภายใน
วงเงินบุริมสิทธิ แต่หากมีเงินเหลือจากการจ่ายให้กับเจ้าหนี้มีประกันก็จะนาเงินดังกล่าวมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้
ในคดีล้มละลายต่อไป
(2) กรณีทรั พย์ สิน ที่ขายทอดตลาดได้เป็นทรัพย์ไม่มีประกัน เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
จะหักไว้เป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือจะนามาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายตามสัดส่วน
ที่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายได้ยื่นขอรับชาระหนี้
ในการแบ่งทรั พย์ สิ นให้ กับเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายนั้น กฎหมายล้ มละลายได้กาหนดให้ ช าระ
ค่าใช้จ่ายและหนี้สินตามลาดับตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกของลูกหนี้
(2) ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
(3) ค่าปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป
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(4) ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สินตามมาตรา 179 (4)
(5) ค่าธรรมเนียมของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์และค่าทนายความตามที่ศาล หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
กาหนด
(6) ค่าภาษีอากรที่ถึงกาหนดชาระภายในหกเดือนก่อนมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเงินที่ลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับก่อนมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพื่อการงานที่ ได้ทาให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างตามมาตรา 257 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
(7) หนี้อื่นๆ
ในกรณีที่มีเงินไม่พอชาระเต็มจานวนหนี้ในลาดับใดให้เจ้าหนี้ในลาดับนั้นได้รับเฉลี่ยตามส่วน
10. การปิดคดี
เมื่อเจ้าพนักงานพิทัก ษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งที่สุด หรือเมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สิน
จะให้ แ บ่ ง เจ้ าพนั กงานพิ ทัก ษ์ ทรั พ ย์ จ ะท ารายงานแสดงกิ จการและบั ญชี รับ จ่ ายในคดีล้ ม ละลายยื่น ต่ อศาล
เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งปิดคดี คาสั่งปิ ดคดีไม่ได้ทาให้คดีล้มละลายสิ้นสุด และไม่ทาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หลุ ดพ้นจากหน้ าที่ต่างๆตามที่กฎหมายกาหนดไว้และหากต่อมาปรากฏว่าได้มีการสืบหาทรัพย์สินของลู กหนี้
ได้เพิ่มเติมซึ่งเป็นทรัพย์ สินที่ลูกหนี้มีมาก่อนที่จะถูกฟ้องหรือร้องขอให้ล้มละลายจนถึงวันที่ลูกหนี้ได้รับการปลด
จากล้ ม ละลาย เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ส ามารถขอให้ ศ าลเปิ ด คดี ต่ อ ไปได้ ทั้ ง นี้ ต ามมาตรา 133 – 134
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
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บทที่ 3
รายงานผลการวิจัยสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
1. สัดส่วนการได้รับชาระหนี้
เนื่องจากกฎหมายล้มละลายมีวัต ถุประสงค์และเจตนารมณ์ คือ การรวบรวมทรัพย์สินเพื่อนามา
แบ่งชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย การที่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เพื่อไม่ให้ลูกหนี้ไปกระทาการใดๆ
อันเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามามีอานาจในการจัดกิจกา รและ
ทรั พ ย์ สิ น แทนลู ก หนี้ โดยการรวบรวมทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ที่ มี อ ยู่ ตั้ ง แต่ เ วลาที่ ถู ก พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาดหรื อ
ที่ ไ ด้ ม าระหว่ า งการล้ ม ละลายเพื่ อ น ามาแบ่ ง ช าระหนี้ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ เ ข้ า มา
ในคดีล้มละลายซึ่งวัตถุประสงค์ของการบังคับคดีล้มละลาย คือ การบังคับคดีต้องดาเนินไปโดยเร็ว และบรรดา
เจ้าหนี้ต่างได้รับชาระหนี้ในสัดส่วนที่เท่ากัน
การศึกษาสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้และปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของการได้รับ
ชาระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย โดยพิจารณาสานวนคดีที่ได้มีการแบ่งทรัพย์สิ นครั้งที่สุดและปิดคดี
ในช่วงปีงบประมาณ 2555 – 2559 ด้วยผลการสรุปการสารวจข้อเท็จจริง ดังนี้
ตาราง 1.1 สัดส่วนการได้รับชาระหนี้
ปี
งบประมาณ

จานวนคดี
(คดี)

จานวนหนี้ที่มี
สิทธิได้รับชาระ
(ล้านบาท)

2555
2556
2557
2558
2559
รวม
เฉลี่ยต่อปี

90
93
130
183
118
614
122.8

7,605.79
2,080.87
1,223.58
4,784.23
2,291.47
17,985.94
3,597.19

เงินทีร่ วบรวมได้
จานวนหนี้ที่มี
ส่วนของ
ส่วนของ
สิทธิได้รับชาระ
อัตราการ
ทั้งหมด
เจ้าหนี้มี
เจ้าหนี้
เฉลี่ยต่อคดี
ได้รับชาระ
(ล้านบาท)
ประกัน
สามัญ
(ล้านบาท)
หนี้
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
84.51
47.46
0.62%
45.28
2.17
22.37
337.34
16.21%
331.56
5.78
9.41
53.70
4.39%
53.66
0.04
26.14
220.69
4.61%
126.13
94.57
19.42
228.80
9.98%
227.72
1.08
29.29
887.99
4.94%
784.35
103.65
29.29
177.60
4.94%
156.87
20.73
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กราฟแสดงร้อยละของจานวนหนี้ที่เจ้าหนี้ได้รับชาระ ปี 2555 – 2559
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16.21
9.98
เฉลี่ย [VALUE]
4.39

4.61

2557

2558

0.62
2555

2556

2559

ตาราง 1.2 สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ของเจ้าหนี้แต่ละประเภท
ปี
งบประมาณ

จานวนหนี้ที่มีสิทธิ
ได้รับชาระ
(ล้านบาท)

ทั้งหมด
(ล้านบาท)

2555
2556
2557
2558
2559
รวม
เฉลี่ยต่อปี

7,605.79
2,080.87
1,223.58
4,784.23
2,291.47
17,985.94
3,597.19

47.46
337.34
53.70
220.69
228.80
887.99
177.60

ส่วนของ
เจ้าหนี้มี
ประกัน
(ล้านบาท)
45.28
331.56
53.66
126.13
227.72
784.35
156.87

เงินที่รวบรวมได้
อัตราเงินที่
ส่วนของ
รวบรวมได้
เจ้าหนี้สามัญ
ส่วนของเจ้าหนี้
(ล้านบาท)
มีประกัน
95.41%
2.17
98.29%
5.78
99.93%
0.04
57.15%
94.57
99.53%
1.08
88.33%
103.65
88.33%
20.73

อัตราเงินที่
รวบรวมได้
ส่วนของเจ้าหนี้
สามัญ
4.57%
1.71%
0.07%
42.85%
0.47%
11.67%
11.67%

จากข้อมูลที่ทาการสารวจในช่วงระยะเวลา 5 ปีงบประมาณพบว่าปีงบประมาณ 2556 เป็น ปีที่
เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในอัตราสูงที่สุดคือร้อยละ 16.21 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.94 ถึง 3.28 เท่า ทั้งยังเป็น
ปีงบประมาณที่รวบรวมเงินได้มากที่สุด เป็นเงินจานวน 337.34 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่รวบรวมได้ส่วนของเจ้าหนี้
มีประกันจานวน 331.56 ล้านบาท และเงิน ส่วนของเจ้าหนี้สามัญ 5.78 ล้านบาท ขณะที่ในปีงบประมาณ 2555
เป็นปีที่แบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ได้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 0.62 แม้ว่าปีดังกล่าวจะมีจานวนหนี้ที่มีสิทธิได้รับชาระ
สูงที่สุดเป็นเงินจานวน 7,605.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจานวนหนี้ที่มีสิทธิได้รับชาระเฉลี่ยจานวน 3,597.19 ล้านบาท
ส่วนปีงบประมาณ 2557 และปี 2558 มีอัตราที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ใกล้เคียงกัน
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เงินที่นามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดเป็นเงินที่แบ่งให้กับเจ้าหนี้มีประกันถึง 784.35 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 88.33 ของเงินที่นามาแบ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีงบประมาณจานวน 887.99 ล้านบาท ขณะที่เจ้าหนี้สามัญ
ได้รับเงินส่วนแบ่งจานวน 103.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.67 ของเงินจานวนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เงินส่วนแบ่ง
ของเจ้าหนี้ สามัญจานวน 103.64 ล้านบาทเป็นเงินที่รวบรวมได้ที่นามาแบ่งทรัพย์สินในปีงบประมาณ 2558
เกือบทั้งหมด กล่าวคือเป็นเงินจานวน 94.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.23 ของเงินที่แบ่งให้กับเจ้าหนี้สามัญตลอด
5 ปีงบประมาณ นับเป็นปีงบประมาณเดียวที่เจ้าหนี้สามัญได้รับเงินส่วนแบ่งในอัตราที่สูงถึงเกือบครึ่งของเงิน
ที่นามาแบ่งทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ขณะที่ในปีงบประมาณอื่น ๆ เจ้าหนี้มีประกันล้วนมีสัดส่วนในเงินที่รวบรวม
ได้ที่นามาแบ่งเกินร้อยละ 95 ทั้งสิ้น ปีที่มีอัตราการได้รับชาระหนี้ สูงสุดอันดับที่ 1 และ 2 คือปีงบประมาณ 2556
และ 2559 ล้วนเป็นปีที่มีเงินที่รวบรวมได้ส่วนของเจ้าหนี้มีประกันสูงที่สุดสองอันดับแรกเช่นกัน
สาเหตุที่ในช่ว งปี งบประมาณ 2556 (ระหว่างเดือนตุล าคม 2555 ถึ งเดือนกันยายน 2556)
มี สั ด ส่ ว นการได้ รั บ ช าระหนี้ ข องบรรดาเจ้ า หนี้ ม ากกว่ า ช่ ว งปี ง บประมาณอื่ น ที่ ท าการส ารวจ สื บ เนื่ อ งจาก
กรมบังคับคดีออกคาสั่งกรมบังคับคดีที่ 81/2554 และที่ 501/2554 โดยให้เจ้าหนี้มีประกันที่ยื่นคาขอรับชาระหนี้
ตามมาตรา 96 (2) และมาตรา 96(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งอยู่ระหว่างการบังคับคดี
เอากับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในคดีแพ่งหรือศาลในคดีแพ่งที่ได้ออกหมายบังคับคดีไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการบังคับ
เอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในคดีแพ่งไปดาเนินการบังคับคดีเอากับทรัพย์หลักประกันในคดีแพ่งต่อไป
และหากมีเงิน เหลื อจากการช าระหนี้ ให้ แก่เจ้าหนี้มีประกันจึงส่ งเข้ากองทรัพย์สิ นในคดีล้ มละลาย ทาให้ เมื่อ
ขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันในคดีแพ่งได้แล้ว เจ้าหนี้มีประกันสามารถได้รับชาระหนี้จากทรัพย์หลักประกัน
ในคดีแพ่งได้ก่อ นโดยมิต้องส่ ง เงิน ที่ได้จ ากการขายทอดตลาดทรัพย์ห ลั กประกันเข้ามาจัดท าบัญชีรับ – จ่า ย
และจ่ายเงินในคดีล้มละลายจึงเป็นการลดขั้นตอนในการบังคับคดี ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเป็นช่วงแรก
ภายหลังจากมีการออกคาสั่งกรมบังคับดีที่ 81/2554 และที่ 501/2554 คดีล้มละลายในหลายๆคดีสามารถส่งทา
บัญชีแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายได้รวดเร็วขึ้น จึงมีสัดส่วนการได้รับชาระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้มากขึ้น
นอกจากนี้ การที่ในช่วงปีงบประมาณ 2556 เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในสัดส่วนที่มากกว่าปีงบประมาณอื่น
อาจต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านทรัพย์สินที่สามารถรวบรวมได้ โดยหากเป็นทรัพย์สินที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินอายัดต่างๆ
ซึ่ ง ไม่ ต้ อ งรอการขายทรั พ ย์ เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ ง ถึ ง ที่ สุ ด ให้ เ จ้ า หนี้ ไ ด้ รั บ ช าระหนี้ แ ล้ ว เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
ย่อมส่งทาบัญชีรับ – จ่าย เพื่อแบ่งทรัพย์ สินให้กับบรรดาเจ้าหนี้ได้ทันที จึงอาจเป็นปัจจัยที่ทาให้ในช่วงดังกล่าว
เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในสัดส่วนที่มากขึ้นได้
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2. สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ (จาแนกตามประเภททรัพย์สิน)
ตาราง 2 สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ จาแนกตามประเภททรัพย์สิน
ปี
งบประมาณ

รวม
ล้าน
บาท

ที่ดินว่างเปล่า
ล้าน
บาท

%

%

2555

47.46 100.00

2556

337.34 100.00

2557

53.70 100.00

2558

220.69 100.00

2559

228.80 100.00 154.00 67.31

รวม
เฉลี่ยต่อปี

7.40 15.59

ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง
ล้าน
%
บาท

ห้องชุด

เครื่องจักร

เงินได้นาส่ง

%

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

0.06 0.12

-

ล้าน
บาท

%

%

11.95

4.87

0.78

0.23

-

- 5.05 1.50 311.43 92.32

3.64

1.08

5.78 10.76

2.03

3.78

-

-

-

-

40.67 75.73

5.22

9.72

5.04 101.69

46.08

0.43 0.19

-

- 104.42 47.31

3.05

1.38

3.41

1.49

1.43 0.63

-

-

56.27 24.59 13.68

5.98

887.99 100.00 194.74 21.93 113.58

12.79

1.91 0.22 5.05 0.57 540.56 60.87 32.16

3.62

177.60 100.00

12.79 0.38 0.22 1.01 0.57 108.11

11.11

38.95

21.93

22.72

27.76 58.50

ล้าน
บาท

5.67

16.44

-

%

อื่นๆ

60.87

6.57 13.84

6.43

แผนภูมิแสดงสัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมดตั้งแต่ ปี 2555 - 2559 จาแนกตามประเภททรัพย์สิน
ที่ดินว่างเปล่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ห้องชุด
เครื่องจักร
เงินได้นาส่ง
อื่นๆ

3.62
21.93
12.79
60.87
0.22
0.57

3.62
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สานวนคดีล้มละลายที่รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ จาแนกตามประเภททรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน
ว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลู กสร้าง ห้องชุด เครื่องจักร เงินได้นาส่ง และทรัพย์สินอื่ นๆ จากการรวบรวมข้อมูล
ปรากฏว่ามีมูลค่าทรัพย์สินจาแนกตามประเภทที่รวบรวมได้มากน้อยตามลาดับ ดังนี้
1. เงินได้นาส่งรวบรวมได้ร้อยละ 60.87
2. ที่ดินว่างเปล่ารวบรวมได้ร้อยละ 21.93
3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวบรวมได้ร้อยละ 12.79
4. ทรัพย์สินอื่นๆ รวบรวมได้ร้อยละ 3.62
5. เครื่องจักรรวบรวมได้ร้อยละ 0.57
6. ห้องชุดรวบรวมได้ร้อยละ 0.22
การดาเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่เป็นเงินได้นาส่งประเภทต่างๆ
ที่เจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แจ้ งอายัดไป เช่น เงินเดือนหรือรายได้จากการประกอบอาชีพของลู กหนี้ เงินฝาก
ในสถาบั น การเงิ น หรื อ เงิ น ที่ ลู ก หนี้ ช าระหนี้ ต ามค าขอประนอมหนี้ ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ ได้ แ ก่ เงิ น ที่ ไ ด้
จากการขายสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้น
จะเห็ น ได้ว่า การรวบรวมทรั พย์สิ นประเภทที่ดิน ว่างเปล่ า ที่ดินพร้ อมสิ่ ง ปลู กสร้าง ห้ องชุ ด
เครื่องจักร มีการรวบรวมได้น้อยกว่าเงินได้นาส่ง เนื่องจากลูกหนี้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันในทางจานา
จานอง ไว้กับเจ้าหนี้ เมื่อเจ้าหนี้มีประกันฟ้องร้องบังคับคดีกับทรัพย์หลักประกันเป็นคดีแพ่งแล้ว เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับเอากับทรัพย์หลักประกันในคดีแพ่งและจ่ายเงินให้กับ
เจ้ าหนี้ มีป ระกัน จนครบหนี้ ตามวงเงิน บุ ริ มสิ ทธิ หากมีเงิน เหลื อ จึงจะให้ ส่ ง เข้ามาในคดีล้ มละลาย ตามคาสั่ ง
กรมบังคับคดี ที่ 501/2554 ทาให้การบังคับคดีกับทรัพย์สินประเภทดังกล่าวในคดีล้มละลายมีสัดส่วนน้อยลง
ด้ ว ยสาเหตุ ข้ า งต้ น เงิ น ที่ ร วบรวมได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น ประเภทที่ ดิ น ว่ า งเปล่ า หรื อ ที่ ดิ น พร้ อ ม
สิ่ งปลู กสร้ างจึ งอยู่ ในปริ มาณค่อนข้างต่า อย่ างไรก็ต าม ในระยะสองปีห ลั งของการส ารวจ เงิน ที่รวบรวมได้
จากทรัพย์ประเภทที่ดินนับว่ามีปริมาณสูงขึ้นกว่าช่วงสามปีแรกมาก กรณีดังกล่าวอาจเป็นผลจากมูลค่าของที่ดิน
ที่เพิ่มขึ้น โดยกรมธนารักษ์มีการปรับราคาประเมินที่ ดินทาให้เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสูงเกินกว่ามูลหนี้
จ านอง จนมี เ งิ น เหลื อ เข้ า กองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามล าดั บ ประกอบกั บ กรมบั ง คั บ คดี ไ ด้ ผ ลั ก ดั น
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการขายทอดตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น
มีการจั ดมหกรรมขายทอดตลาดทรั พย์ในคดีล้ มละลาย เป็นต้น ทาให้ เงินที่รวบรวมได้จากทรัพย์สิ นประเภท
ดังกล่าวมีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในช่วงปีหลังของการสารวจ ส่วนในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเจ้าหนี้ได้รับ
ส่วนแบ่งมากที่สุด โดยเงิน ที่นามาแบ่ งเป็ นทรัพย์สิ นประเภทเงินได้นาส่งเกือบทั้ งสิ้น กล่าวคือ คิดเป็นร้อยละ
92.32 ของประเภททรัพย์สินทั้งหมดที่รวบรวมได้
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3. สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ (จาแนกตามประเภทกองทรัพย์สินของลูกหนี้)
ตาราง 3 สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ จาแนกตามประเภทกองทรัพย์สินของลูกหนี้
ปี
งบประมาณ

กองทรัพย์สิน

เงินที่
รวบรวม
บุคคล
ได้
ทั้งหมด ธรรมดา

%

นิติ
บุคคล

%

บุคคล
ธรรมดา
และนิติ
บุคคล

ไม่
สามารถ
จาแนก
ได้

%

%

2555

47.46

40.83

86.04

6.20

13.07

-

-

0.42

0.89

2556

337.34

30.96

9.18

295.36

87.56

0.01

..

11.00

3.26

2557

53.70

43.36

80.75

9.74

18.14

-

-

0.59

1.11

2558

220.69

69.04

31.28

129.94

58.88

0.94

0.43

20.77

9.41

2559

228.80

41.49

18.13

186.33

81.44

-

-

0.99

0.43

รวม

887.99

225.69

25.42

627.58

70.67

0.96

0.11

33.78

3.80

เฉลี่ยต่อปี

177.60

45.14

25.42

125.52

70.67

0.19

0.11

6.76

3.80

แผนภูมิแสดงสัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ จาแนกตามประเภทกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ปี 2555 - 2559
100%

0.89

90%

13.07

3.26

1.11

9.41

0.43

3.8
0.11

18.14

ไม่ตอบ

0.43

80%
70%
58.88

60%

70.67

87.56

50%
40%

81.44

86.04

บุคคลธรรมดา
80.75

30%
20%

31.28

10%

18.13

9.18

0%
2555

2556

บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล
นิติบุคคล

2557

2558

2559

25.42

รวม
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากประเภทของลู ก หนี้ โดยแบ่ ง ประเภทของลู ก หนี้ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดา
นิติบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนั้น พบว่ามีกรณีที่ไม่สามารถจาแนกได้ว่าเป็นกองทรัพย์สินของลูกหนี้
ในประเภทใดด้วยซึ่งมีการนาสัดส่วนดังกล่าวมาร่วมพิจารณาในสัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้
เมื่อพิจารณาในยอดรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 สัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลจะมีสัดส่วนมากที่สุดในอัตราร้อยละ 70.67 รองลงมาจะเป็น
เงินที่รวบรวมได้จากกองทรั พย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 25.42 แต่หากพิจารณา
เป็นรายปี พบว่าในปีงบประมาณ 2555 และ 2557 สัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
ประเภทบุคคลธรรมดาจะมีสัดส่วนมากที่สุดในอัตราร้อยละ 86.04 และร้อยละ 80.75 ตามลาดับ ซึ่งทั้งสองปี
สัดส่ว นของเงินที่ร วบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดามากกว่าเงินที่รวบรวมได้จาก
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล ส่วนเงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลมีอัตราส่วนเพียงเล็กน้อย
เมื่อพิจารณาตาราง 1.1 และตาราง 3 ประกอบกัน จะพบว่าในปีงบประมาณ 2556 และ 2559
ซึ่งมีอัตราการได้รับชาระหนี้ในอัตราที่สูง ต่างเป็นปีที่รวบรวมเงินได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล
ในจานวนและสัดส่วนที่สูงเกินร้อยละ 80 ของจานวนเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมดในปีนั้น ๆ จึงอาจเป็นข้ อบ่งชี้ว่า
อัตราการได้รับชาระหนี้และเงินที่รวบรวมได้จากลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน
4. สัดส่วนเงินที่แบ่ง จาแนกตามสถานะบุคคลของเจ้าหนี้
ตารางที่ 4 สัดส่วนเงินที่แบ่ง จาแนกตามสถานะบุคคลของเจ้าหนี้
ปี
งบประมาณ

ร้อยละ
ของจานวนหนี้ที่แบ่ง

สถานะบุคคลของเจ้าหนี้

2555

100.00

4.11

ธนาคาร/สถาบัน
การเงิน
(ร้อยละ)
83.18

2556

100.00

15.83

62.57

21.59

2557

100.00

6.51

66.33

27.16

2558

100.00

1.39

47.26

51.35

2559

100.00

0.20

19.70

80.10

รวม

100.00

4.50

44.02

51.49

เฉลี่ยต่อปี

100.00

4.50

44.02

51.49

บุคคลธรรมดา
(ร้อยละ)

นิติบุคคล
(ร้อยละ)
12.71
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนเงินที่แบ่ง จาแนกตามสถานะบุคคลของเจ้าหนี้ ปี 2555 - 2559
100%
90%

12.71

21.59

80%

27.16
51.35

70%
60%
50%
40%

80.1
83.18

62.57
66.33

30%

44.02

47.26

20%
10%
0%

51.49

4.11

2555

15.83

2556
นิติบุคคล

19.7
6.51

1.39

2557
2558
ธนาคาร/สถาบันการเงิน

0.2

2559
บุคคลธรรมดา

4.5

รวม

ส าหรั บ สั ด ส่ ว นเงิ น ที่ แ บ่ ง ในคดี เมื่ อ มี ก ารจ าแนกสั ด ส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ที่ ร วบรวมได้ ใ น
คดีล้มละลาย โดยใช้สถานะบุคคลของเจ้าหนี้ซึ่งยื่นคาขอรับชาระหนี้พบว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่เก็บข้อมูล
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับเงินส่วนแบ่งในคดีเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 51.49 ส่วนเจ้าหนี้
ซึ่งเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับเงินส่วนแบ่งในคดีเป็นลาดับรองลงมา โดยเฉลี่ยคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.02
ต่อ ปี ง บประมาณ ในขณะที่ เ จ้ า หนี้ ซึ่ ง เป็ น บุค คลธรรมดาที่ ไ ด้ ยื่ น คาขอรั บ ช าระหนี้ ใ นคดี ล้ ม ละลายได้ รั บ เงิ น
ส่ ว นแบ่ ง ในคดี โ ดยเฉลี่ ย เพี ย งอั ต ราร้ อ ยละ 4.50 ต่ อ ปี ง บประมาณ ซึ่ ง น้อ ยกว่ า 10 เท่ า เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ
ส่วนแบ่งที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายปีงบประมาณพบว่า ในปีงบประมาณ 2555 เจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารหรือ
สถาบันการเงินได้รับเงินที่แบ่งในคดีมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.18 ซึ่งมากกว่าสัดส่วนเงินที่แบ่งให้แก่
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 12.71 ในปีนั้นกว่า 6.5 เท่า
แต่ในปีงบประมาณต่อมา เจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินกลับได้รับส่วนแบ่งเงินในคดี
ลดลง กล่าวคือ เจ้าหนี้ประเภทธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับส่วนแบ่งอัตราร้อยละ 62.57 ในปีงบประมาณ
2556 และลดลงไปทีอ่ ัตราร้อยละ 19.70 ในปีงบประมาณ 2559 ในขณะที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับสัดส่วนเงิน
ที่แบ่งในคดีเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยได้รับส่วนแบ่งอัตราร้อยละ 21.59 ในปีงบประมาณ 2556 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
80.10 ในปีงบประมาณ 2559
สาหรับสัดส่วนเงินส่วนแบ่งของเจ้าหนี้ ประเภทบุคคลธรรมดานั้นไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เจ้าหนี้
ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับส่วนแบ่งในอัตราต่าที่สุดในบรรดาเจ้าหนี้ทั้งสามประเภทตลอดห้าปีของการเก็บข้อมูล
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อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีการรวบรวมเงินเพื่อนามาแบ่งทรัพย์สินมากที่สุดตลอดจน
เป็นปีที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ในอัตราสูงที่สุด ก็เป็นปีที่เจ้าหนี้ประเภทบุคคลธรรมดามีสัดส่วนในเงินส่วนแบ่งสูงกว่า
ปีอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญ
การที่เจ้าหนี้ป ระเภทบุ คคลธรรมดาได้รับส่ ว นแบ่งในอัตราที่ต่ากว่าเจ้าหนี้ประเภทอื่นอาจมี
สาเหตุมาจากการที่บุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นแหล่งเงินทุนหลักในการกู้ยืม จานวนหนี้ที่ยื่นขอรับชาระหนี้จึงมีจานวน
น้อยกว่าเจ้าหนี้ประเภทสถาบันการเงิน หนี้ของผู้ล้มละลายส่วนมากจึงเป็นหนี้โดยทาสัญญากู้ยืมหรือเกิดจาก
ข้อพิพาทกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือธนาคารหรือสถาบันการเงิน
สัดส่วนเงินส่วนแบ่งของเจ้าหนี้ประเภทธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ลดลงนั้นมีความเป็นไปได้ว่า
ธนาคารหรือสถาบันการเงินมีการบริหารจัดการการปล่อยสินเชื่อที่ดีขึ้น ทาให้เกิดหนี้เสียน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามสัดส่วนที่น้อยลงนี้ก็เป็นผลจากการที่หนี้ของเจ้าหนี้ประเภทนี้โดยมากเป็นหนี้มีประกัน อาจมีการใช้
มาตรการตามคาสั่งกรมบังคับคดีที่ 501/2554 ให้เจ้าหนี้ไปรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีแพ่ง
เป็นเหตุให้สัดส่วนเงินที่แบ่งในคดีล้มละลายในช่วงหลังน้อยลง การจัดหาแหล่งเงินทุนนอกเหนือไปจากธนาคาร
และสถาบันการเงิน ตลอดจนการลงทุน ในธุรกิจอื่น ๆ อาจส่งผลให้เจ้าหนี้นิติบุคคลที่ได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วน
ที่สูงขึ้นในระยะหลัง
5. จานวนคดีและสัดส่วนการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้
ตาราง 5 จ านวนคดี และสั ดส่ วนการได้ รั บชาระหนี้ของเจ้ าหนี้ จ าแนกตามระยะเวลาตั้งแต่
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจนถึงคดีเสร็จแบ่งครั้งที่สุด
ปี
งบ
ปร
ะม
าณ
2555
2556

จานวน
เงินที่
รวบรว
มได้

47.46

ระยะเวลาตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด – แบ่งครั้งที่สุดปิดคดี
ต่ากว่า 3 ปี

3 ปี – ต่ากว่า 5 ปี

5 ปี – ต่ากว่า 10 ปี

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

เงินที่รวบรวมได้ จานวน เงินที่รวบรวมได้ จานวน เงินที่รวบรวมได้ จานวน เงินที่รวบรวมได้ จานวน
คดี
คดี
คดี
คดี
ล้าน ร้อยละ
ล้าน ร้อยละ
ล้าน ร้อยละ
ล้าน ร้อยละ
บาท
บาท
บาท
บาท
4.49

9.46

14

23.60

49.73

38

19.37

40.81

38

-

-

-

337.34 256.59 76.06

9

15.77

4.67

33

48.84

14.48

45

16.14

4.78

6

14

26.96

50.21

57

16.50

30.72

55

4.48

8.34

4

63 168.94

76.55

86

7.28

3.30

13

2557

53.70

5.76 10.73

2558

220.69

19.77

8.96

21

24.70

11.19

2559

228.80

15.46

6.76

15

9.59

4.19

รวม
เฉลี่ย
ต่อปี

887.99 302.08 34.02

73 100.62

11.33

177.60

15

11.33

60.42 34.02

20.12

32

18.73

8.18

62 185.02

80.87

9

223 272.37

30.67

286 212.92

23.98

32

23.98

6

45

54.47

30.67

57

42.58
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ จาแนกตามระยะเวลาตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดจนถึงคดีเสร็จแบ่งครั้งที่สุด ปี 2555 - 2559
100%
90%
80%

40.81

4.78
14.48
4.67

70%

8.34

3.3
23.98

30.72

60%

76.55

80.87

30.67

5 ปี – ตากว่า 10 ปี

50%
40%
30%

49.73

76.06

0%

9.46
2555

2556

11.33

50.21

20%
10%

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
3 ปี – ต่ากว่า 5 ปี
ต่ากว่า 3 ปี

8.18
4.19
6.76

34.02

10.73

11.19
8.96

2557

2558

2559

รวม

สาหรับช่วงเวลาในการรวบรวมทรัพย์สินตั้งแต่วันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถึงวันที่มีการทาบัญชี
แบ่ ง ครั้ ง ที่ สุ ด ปิ ด คดี ช่ ว งเวลาที่ มี ก ารรวบรวมทรั พ ย์ สิ น ได้ ม ากที่ สุ ด คื อ ช่ ว งเวลาต่ ากว่ า 3 ปี กล่ า วคื อ
มีก ารรวบรวมเงิ น ได้ เ ฉลี่ ย ร้ อ ยละ 34.02 ทั้ ง นี้ ก ารใช้ เ วลาในการรวบรวมทรั พ ย์ สิ น นานขึ้ น นี้ มิ ไ ด้ มี ผลท าให้
การรวบรวมเงินได้มากขึ้นแต่อย่างใด โดยเห็นได้จากช่วงเวลาในการรวบรวมทรัพย์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีเงินได้เฉลี่ย
ร้อยละ 23.98 เท่านั้น ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะส่งทาบัญชีได้นั้น นอกจากต้องพิจารณาจาก
จ านวนเงิ น ที่ ร วบรวมได้ เ พี ย งพอที่ จ ะแบ่ ง แล้ ว ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ค าสั่ งให้ ไ ด้ รั บ ช าระหนี้จ ะต้ อ งถึ ง ที่ สุ ด ด้ ว ย
ในบางครั้งช่วงเวลาตั้งแต่ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถึงวั นที่ทาบัญชีแบ่งครั้งที่สุดเพื่อปิดคดีจะใช้เวลานาน
เนื่องจากมีการโต้แย้งสิทธิการได้รับชาระหนี้ชั้นศาล เมื่อพิจารณาถึงจานวนคดีที่มีก ารทาบัญชีแบ่งครั้งที่สุดปิดคดี
แล้ว ส่วนใหญ่จะส่งทาบั ญชี ได้ในช่วง 5 ปี – ต่ากว่า 10 ปี กล่ าวคือ มีการทาบัญชีในช่วงเวลาดังกล่าว 286 คดี
และมีส่วนน้อยเท่านั้น คือ 32 คดีที่ส่งทาบัญชีเกิน 10 ปี เมื่อพิจารณาจานวนคดีร่วมด้วย พบว่าจากคดีทั้งหมดที่มี
การเก็บข้อมูลจานวน 614 คดี กว่าร้อยละ 80 ใช้เวลาดาเนินการตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจนแบ่งทรัพย์สิน
ครั้งที่สุดปิดคดี โดยใช้เวลาระหว่าง 3 ถึง 5 ปี จานวน 223 คดี หรือร้อยละ 36.32 และระหว่าง 5 ถึง 10 ปี
จานวน 286 คดี หรือร้อยละ 46.58
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6. การให้ความร่วมมือของเจ้าหนี้และลูกหนี้
ตาราง 6.1 การให้ความร่วมมือของเจ้าหนี้และลูกหนี้
หนี้น้อยกว่า 5 ล้าน

การให้
ปีงบ
จานวน
ความ
ประมาณ
คดี
ร่วมมือ

หนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน – 50 ล้าน
หนี้มากกว่า 50 ล้าน
เจ้าหนี้
เจ้าหนี้
เจ้าหนี้
จานวน ลูกหนีม้ า
จานวน ลูกหนีม้ า ไปไต่ จานวน ลูกหนีม้ า
ไปไต่
ไปไต่
คดี สอบสวน
คดี สอบสวน สวน
คดี สอบสวน
สวน
สวน

2555

90

54

46

1

31

23

1

5

4

-

2556

93

63

53

1

23

17

-

7

6

1

2557

130

87

77

3

36

22

-

7

4

1

2558

183

119

104

6

54

39

3

10

8

1

2559

118

87

67

2

27

22

1

4

4

1

รวม

614

410

347

13

171

123

5

33

26

4

ตาราง 6.2 การให้ความร่วมมือของเจ้าหนี้และลูกหนี้ (เพิ่มเติม)
จานวนหนี้

จานวนคดี
ตัวอย่าง (คดี)

ลูกหนี้มา
สอบสวน
(คดี)

ลูกหนี้มา
สอบสวน
(%)

เจ้าหนี้ไป
ไต่สวน
(คดี)

เจ้าหนี้ไป
ไต่สวน
(%)

หนี้น้อยกว่า 5 ล้าน
หนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน - 50
ล้าน

410

347

84.63%

13

3.17%

171

123

71.93%

5

2.92%

หนี้มากกว่า 50 ล้าน

33

26

78.79%

4

12.12%

รวม

614

496

80.78%

22

3.58%
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนการให้ความร่วมมือของลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่อจานวนหนี้แต่ละช่วง

90.00%
80.00%

84.63%
78.79%
71.93%

70.00%
60.00%
50.00%

หนี้น้อยกว่า 5 ล้าน

40.00%

หนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน - 50 ล้าน
หนี้มากกว่า 50 ล้าน

30.00%
20.00%

12.12%

10.00%

3.17% 2.92%

0.00%
ลูกหนี้มาสอบสวน (%)

เจ้าหนี้ไปไต่สวน (%)

จากตารางพบว่า จานวนคดีทั้งสิ้น 614 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีหนี้น้อยกว่า 5 ล้านบาท จานวน
410 คดี รองลงมาเป็นคดีที่มีหนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน – 50 ล้านบาท จานวน 171 คดี และคดีที่มีหนี้มากกว่า 50 ล้านบาท
มีจานวนน้อยที่สุดคือ 33 คดี
เมื่อพิจารณาสั ดส่วนการให้ ความร่วมมือของลู กหนี้และเจ้าหนี้ จะพบว่า จากจานวนคดีทั้งสิ้ น
614 คดี มีลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมือมาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สินสูงถึ ง
ร้อยละ 80.78 (ลูกหนี้มาให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สินทั้งสิ้น 496 ราย) ในขณะที่เจ้าหนี้ที่ให้ความร่วมมือ
มาไต่สวนมีจานวนไม่ถึงร้อยละ 5.00 (เจ้าหนี้มาไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยทั้งสิ้น 22 ราย) และเมื่อจาแนกตาม
จ านวนหนี้ พ บว่ า ลู ก หนี้ ที่ มี จ านวนหนี้ น้ อ ยให้ ค วามร่ ว มมื อ มากที่ สุ ด ในขณะที่ เ จ้ า หนี้ ที่ มี จ านวนหนี้ สู ง
ให้ความร่วมมือมาไต่สวนมากกว่าเจ้าหนี้ที่มีจานวนหนี้น้อย
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า จานวนทุนทรัพย์ของคดีมีผลต่อการมาหรือไม่มาให้การสอบสวนกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้น้อยมาก แต่มีผลต่อการมาไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยที่ศาลล้มละลายกลางของเจ้าหนี้
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บทที่ 4
การพัฒนาระบบการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลายของกรมบังคับคดี
การบังคับคดีล้ มละลายเป็นภารกิจหลั กของกรมบังคับคดี ประกอบกับคดีล้ มละลายมีจานวน
มากขึ้นในทุกปี ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงได้มีการพัฒนาระบบการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลายในหลายๆด้าน
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการบังคับคดีล้มละลาย ดังต่อไปนี้
1. การปรับปรุงกฎหมายล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ
ในคดีล้มละลายปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การบังคับคับคดีล้มละลายมีความสะดวก รวดเร็ว คือการมี
กฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพ กรมบังคับคดีจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับ ที่ ๘) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559
การฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาล้มละลายมีความสะดวกและง่ายขึ้น กล่าวคือ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
ได้มีการลดขั้นตอน โดยกฎหมายให้อานาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการพิจารณาคาขอรับชาระหนี้ และมี
การเปิด โอกาสให้มีก ารฟื้น ฟูกิจ การธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็น ครั้งแรก พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดเรื่องการฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และได้
น าหลั ก เกณฑ์ ส ากล คื อ การไม่ ส ามารถช าระหนี้ ม าใช้ แ ทนการใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารมี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว และ
พระราชบั ญญัติล้ มละลาย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2561 ได้กาหนดมาตรการในการรวบรวมและติดตามทรัพย์สิ น
ของลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนของกระบวนการที่ไม่จาเป็ น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการได้รับ
ชาระหนี้ของเจ้าหนี้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น
2. การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
ปั จ จุ บั น การมี เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย สามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นหลายๆด้ า น ซึ่ ง รวมถึ ง
การนามาใช้ในการบริหารจัดการคดีล้มละลายและการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี
จึงได้นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ดังนี้
(1) มีการน าระบบเชื่อมโยงข้อมูล บุคคลล้ มละลายทางอิเล็ กทรอนิกส์ กับหน่ว ยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหากหน่วยงานที่ทาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินของ
ลูกหนี้จะนาส่งให้กรมบังคับคดีทันที
(2) กรมบั ง คั บ คดี ไ ด้ ท าการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่
ประชาชน (Linkage Center) และหน่วยงานของรัฐ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
(3) จัดทาระบบคดีล้มละลาย (E-Insolvency Case Management System) เพื่อนามาใช้
ในการทางานในสานวนกลาง สานวนกิจการและทรัพย์สิน และเงินในคดี
(4) จัดทาระบบจ่ายสานวนคดีล้มละลายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Random) โดยระบบงาน
คดีล้มละลายจะจ่ายสานวนกลางให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยอัตโนมัติ
(5) จัดทาระบบการรับจองคิวการบังคับคดีล่วงหน้า (LED Queue)
(6) จัดทาระบบ E-filing การยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
(7) จัดทาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (LED ABC Application) สาหรับการตรวจสอบ
สถานะบุคคลล้มละลาย
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3. การเพิ่มศักยภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สิน
เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการรวบรวมทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ เนื่ อ งจาก
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ในการเรียกลูกหนี้มาให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สิน ซึ่งก็จะทราบว่าลูกหนี้
มีทรัพย์สินอยู่ที่ใดบ้างก็จะทาให้สามารถรวบรวมทรัพย์สินเพื่อนามาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ได้ หากเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบสวนและมีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถทาให้
รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้มากขึ้น ซึ่งกรมบังคับคดีได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการอบรมต่างๆ
ดังนี้
(1) โครงการอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หลักสูตร “การบัญชีสืบสวน
(Forensic Accounting)” เพื่อเพิ่มทักษะแก่นักวิชาการเงินและบัญชีในการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้
(2) โครงการอบรมเทคนิ คการสอบสวนบุ คคลในคดีล้ มละลายขั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน
สอบสวนระบบบัญชี ” เพื่อเพิ่มทักษะแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้และพัฒนา
ให้กระบวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีประสิทธิภาพ
(3) โครงการอบรมเทคนิ ค การสอบสวนบุ ค คลในคดี ล้ ม ละลายชั้ น สู ง หลั ก สู ต ร “ลั ก ษณะ
การกระท าความผิ ด ในทางอาญาเกี่ ย วกั บ การล้ ม ละลาย” เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะแก่ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
ในการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลาย
(4) โครงการอบรมการใช้ระบบงานบังคับคดีล้มละลายให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทาง VDO
Conference การสอบสวนกิจการของลูกหนี้ การรับ-ส่งหมายจากส่วนกลางโดยทางอิเล็กทรอนิกส์
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บทที่ 5
หลักเกณฑ์การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Ease of Doing Business)
รายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ The Ease of Doing Business เป็นรายงาน
ผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยาก – ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งธนาคารโลกหรือ
World Bank จัดทาขึ้น โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆของรัฐว่ามีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจอย่างไร
ซึ่งมีตัวชี้วัดในการศึกษา 10 ด้าน ดังนี้
1. การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)
2. การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits)
3. การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity)
4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property)
5. การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit)
6. การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investors)
7. การชาระภาษี (Paying Taxes)
8. การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Borders)
9. การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)
10. การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency)
1. ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาด้านล้มละลาย (Resolving Insolvency)
หนึ่งในตัวชี้วัดที่สาคัญในการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้า ประกอบธุรกิจ (Doing Business)
ซึ่งจัดทาโดยธนาคารโลกและที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีโดยตรงคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาด้านล้มละลาย
(Resolving Insolvency) ตามรายงาน Doing Business 2019 Training for Reform 16th edition, A World Bank
Group Flagship Report1 ปัจจัยที่นามาช่วยชี้วัดการแก้ไขปัญหาด้านล้มละลายนั้น ได้แก่ ระยะเวลา (Time)
ค่าใช้จ่าย (Cost) ผลลัพ ธ์ที่ได้ (Outcome) อัตราการรวบรวมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery Rate)
และความแข็งแกร่งของกรอบการทางานทางกฎหมายด้านล้มละลาย (Strength of the Legal Framework)
ซึ่งดัช นี ที่ใช้ชี้วัดหรื อจั ดอัน ดั บ ความยากง่ายในการเข้ า ประกอบธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่อัตราการรวบรวมทรัพ ย์
คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery Rate) และความเข้มแข็งของกรอบการทางานทางกฎหมายด้านล้มละลาย (Strength of
the Legal Framework) เป็นสาคัญ

Doing Business 2019 Training for Reform 16th edition, A World Bank Group Flagship Report, หน้า
23, 118-1221
(Link: http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB2019-report_web-version.pdf)
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อัตราการรวบรวมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery Rate) จะคานวณโดยอาศัยฐานจากปัจจัย
ชี้วัด 3 ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ระยะเวลา (Time) คือระยะเวลาสาหรับเจ้าหนี้ที่จะได้รับชาระหนี้
ปัจจัยที่ 2 ค่าใช้จ่าย (Cost) คือค่าใช้จ่ายของกระบวนการทั้งหมดรวมค่าธรรมเนียมศาล
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รัฐจัดเก็บเพื่อดาเนินการ โดยจะถูกจัดเก็บเป็นอัตราร้อยละเทียบกับมูลค่ากองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้
ปัจ จั ย ที่ 3 คือ ผลลั พธ์ที่ได้ (Outcome) คือการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การประกอบการต่อไปของลูกหนี้ ผู้ ล้มละลาย โดยหากลูกหนี้ยังคงประกอบกิจการต่อไป มูลค่าของทรัพย์สิ น
จะยังคงเป็นร้อยละ 100 แต่หากมีการนาทรัพย์สินออกขาย จานวนเงินสูงสุดที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับคืนจะคิดเป็น
ร้อยละ 70 ของมูลค่ากองทรัพย์สินหรือธุรกิจของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย
ปั จ จั ย ทั้ งสามประการจะถู กน ามาใช้ คานวณอัตราการได้รั บช าระคืน ซึ่ง จะเป็น การคานวณ
จากการที่เจ้าหนี้มีประกันได้รับชาระหนี้โดยการฟื้นฟูกิจการ การชาระบัญชี และหรือการบังคับคดีแพ่งหรือการบังคับคดี
ล้มละลาย
ในส่วนของความแข็งแกร่งของกรอบการทางานทางกฎหมายด้านล้มละลาย (Strength of the
Legal Framework) นั้ น จะประกอบด้ว ยดัช นีชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ กระบวนการเริ่ม ต้น การจัด การทรัพ ย์สิน
ของลูกหนี้ การฟื้นฟูกิจการ และการมีส่วนร่วมของเจ้าหนี้
ทั้ งนี้ ตั ว ชี้ วั ด การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ านล้ มละลายจะเชื่ อ มโยงกั บประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของ
กรอบการทางานด้านล้มละลายในทุก ๆ ปี การปฏิรูป (Reform) นั้นจาแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ การปฏิรูปที่ทาให้
เข้าไปประกอบธุรกิจได้ง่ายลง และการปฏิรูปที่ทาให้เข้าไปประกอบธุรกิจได้ยากขึ้น โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงต่อคะแนนเศรษฐกิจและดัชนีความแข็งแกร่งของกรอบการทางานทางกฎหมายด้านล้มละลาย
และอัตราการได้รับชาระคืนของเจ้าหนี้
2. การแก้ไขปัญหาด้านล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุ บัน ประเทศญี่ปุ่นได้รับการจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ด้ า นล้ ม ละลายเกื อ บทุ ก ปี (มี เ พี ย งปี พ.ศ.2558-2560 ที่ ป ระเทศฟิ น แลนด์ ไ ด้ รั บ การจั ด ให้ เ ป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง )
และประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการรวบรวมทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าหนี้สูงกว่าร้อยละ 92 ทุกปี2
การที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ถู ก จั ด ให้ เ ป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นล้ ม ละลาย เนื่ อ งจาก
มีระยะเวลาของกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการโดยมากไม่เกิน 6 เดือน และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียง
ร้อยละ 4.5 จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ในคดีล้มละลาย นอกจากนี้ อัตราการรวบรวมทรัพย์สินคืนให้ แก่เจ้าหนี้
ยังสูงกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นในกลุ่ม OECD (อัตราร้อยละ 70.5)
กระบวนการดาเนินคดีล้มละลายนิติบุคคลของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากโดยเฉพาะ
เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง (หรือการฟื้นฟูกิจการ) อัตราการรวบรวมทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery Rate)
(หรื อ การที่ เ จ้ า หนี้ มี ป ระกั น ได้ รั บ เงิ น คื น จากบริ ษั ท ล้ ม ละลายเมื่ อ สิ้ น สุ ด กระบวนการด าเนิ น คดี ล้ ม ละลาย)
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ถือเป็นอัตราสูงที่สุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 92.1 เทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งคิดได้เพียงร้อยละ 70.5
(จากข้อมูลธนาคารโลกปี 2019)
อัตราการที่ได้เงินคืนที่สูงนี้สะท้อนถึง
1. ช่วงระยะเวลาการดาเนินคดีที่สั้น ระยะเวลาโดยเฉลี่ยคิดเป็นเพียง 6 - 7 เดือน เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ใช้ระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน และ
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ต่า คิดเป็นร้อยละ 4.5 จากทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่ อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.3
ส าหรั บ ประเทศไทย กรมบั ง คั บ คดี กระทรวงยุ ติ ธ รรม ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในตั ว ชี้ วั ด ที่ 10
การแก้ไ ขปัญ หาการล้ม ละลาย (Resolving Insolvency) ตามรายงานผลการจัด อัน ดับ ความยาก-ง่า ย
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกประจาปี 2562 (Doing Business 2019) ในตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหา
การล้มละลาย ประเทศไทยได้อันดับที่ดีขึ้น คือ อันดับที่ 24 เพิ่มขึ้นสองลาดับ (ปีที่แล้ว (Doing Business 2018)
อยู่ในอันดับที่ 26) โดยได้คะแนน 76.64 คะแนน ซึ่งคะแนนดีขึ้นจาก 75.64 คะแนนเมื่อปีที่แล้ว และอันดับของ
ประเทศไทยในตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลายที่ประเทศไทยได้อันดับที่ 24 จาก 190 เขตเศรษฐกิจ
ทั่วโลก ถือว่าอันดับของประเทศไทยด้านนี้เป็นอันดับที่ดีที่สุดในอาเซียนติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ประเทศสิงคโปร์
ได้อันดับที่ 27 และมาเลเซียได้อันดับ ที่ 41) และเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย (สาธารณรัฐเกาหลีได้อันดับที่ 11
ไต้หวันได้อัน ดับที่ 23) ซึ่งธนาคารโลกระบุว่าตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายเป็นประเด็นที่ท้าทาย
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากที่สุด (the most challenging)
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บทที่ 6
กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น
1. ภาพรวมของกฎหมายญี่ปุ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นนั้นมิได้รวมเป็นฉบับเดียวกัน
แต่จะปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย (The Bankruptcy Code 2004)
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูกิจการของบริษัท (The Corporate Reorganization Law) กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู
สถานะทางการเงินของพลเมือง (The Civil Rehabilitation Act) พระราชบัญญัติการประนอมหนี้ (The Civil
Reconstruction Law) และประมวลกฎหมายพาณิช ย์ (The Commercial Code) โดยกรอบแนวคิด
การล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นนั้น มุ่งแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินชั่วคราวและสมควร
ได้รั บ การเยี ย วยา การยื่ น ขอล้ มละลายโดยสมัครใจจึงถือเป็นเรื่องปกติ สถิติคดีล้ มละลายในประเทศญี่ปุ่น
จึงปรากฏว่า ประมาณร้อยละ ๙๐ ของคดีล้มละลายทั้งหมดเป็นกรณีที่ลูกหนี้ยื่นขอล้ มละลายเองโดยสมัครใจ
จึ ง ส่ งผลให้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากลู กหนี้ ในการรวบรวมทรั พ ย์ สิ น เพื่อ แบ่ งช าระหนี้ ให้ กั บ บรรดาเจ้ าหนี้ ไ ด้
อย่างรวดเร็ว และเป็นจานวนมาก
2. การจัดการหนี้โดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
กระบวนการของกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสถานะของลูกหนี้ในประเทศญี่ปุ่นนั้น
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของนิติบุคคล (The Corporate Reorganization Act)
ซึ่ง มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ (2) กฎหมายว่ า ด้ ว ยการฟื้ นฟู ส ถานะทางการเงิ น
ของพลเมือง (The Civil Rehabilitation Act) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล SMEs
แก้ไขปัญหาหนี้สินล้นพ้นตั ว โดยใช้กลไกทานองเดียวกับการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีกระบวนการ
ทางศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในส่ ว นของกฎหมายว่ า ด้ ว ยการฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิ น ของพลเมื อ ง ก าหนดกลไกพิ เ ศษ
ในการแก้ไขจัดการปัญหาหนี้สินของลูกหนี้โดยไม่ จาต้องเข้าสู่กระบวนการเต็มรูปแบบไว้ 2 กรณี คือ (1) กรณี
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้จานวนไม่มาก(Rehabilitation for Individuals with Small-Scale Debts) (2) กรณี
ลูกหนี้ที่เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนประจา (Rehabilitation for Salaried Workers)
(1) กรณีลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้จานวนไม่มาก กล่าวคือ ลูกหนี้มีหนี้ไม่เกิน 50 ล้านเยน
ซึ่งไม่ร วมหนี้ สิน เชื่อที่อยู่ อาศัย หรื อหนี้ที่อาจเรียกช าระได้เพียงพอจากสิ ทธิที่อาจแยกได้อย่างชัดเจน (เจ้าหนี้
มีป ระกัน ) หรื อ หนี้ ค่ าปรั บ โดยลู กหนี้ ส ามารถยื่น ค าร้ องต่ อศาลเพื่ อ ขอฟื้น ฟูส ถานะทางการเงิ นและมี คาขอ
ให้ใช้กลไกพิเศษนี้ได้ โดยต้องยื่นรายละเอียดของหนี้และเจ้าหนี้ต่อศาลพร้อมกับคาร้องด้วย และต้องยื่นคาร้อง
ก่อนที่ศาลจะมีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสถานะทางการเงินของลู กหนี้อย่างรูปแบบปกติ ลักษณะของกลไกนี้
จะคล้ายกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามปกติ คือมีศาลเข้ามาเกี่ยวข้องและลูกหนี้จะต้องเสนอแผนฟื้นฟูสถานะ
ทางการเงินของลูกหนี้ กาหนดเวลาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ เป็นรายงวด โดยต้องชาระไม่น้อยกว่า 1 งวดทุก ระยะเวลา
3 เดือน มีวันครบกาหนดชาระงวดสุดท้ายภายใน 3 ปีนับแต่วันที่มีการรับรองแผน เว้นแต่จะมีพฤติการณ์พิเศษ
จึงขยายให้มีระยะเวลาครบกาหนดภายใน 5 ปี นับแต่วันที่มีการรับรองแผน โดยศาลจะให้เจ้าหนี้พิจารณาและ
ลงมติทางเอกสารส่งคืนกลับมาให้ศาลภายในเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ จะต้องมีการทาหนังสือแจ้ งเจ้าหนี้เป็นรายบุคคล
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เมื่อศาลมีคาสั่ งรั บ รองแผนฟื้น ฟูสถานะทางการเงิน และคาสั่ งนั้นถึงที่สุ ด แผนจะมีผ ลบังคับ และผู กพันลูกหนี้
เจ้าหนี้ และบุคคลผู้ให้หลักประกันในการปฏิบัติตามแผนแต่ไม่ผูกพัน เจ้าหนี้มีหลักประกันที่อาจบังคับตามสิทธิ
ของตน และไม่กระทบสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกเอาจากบุคคลผู้ค้าประกันลูกหนี้หรือลูกหนี้ร่วม และลูกหนี้หลุดพ้น
จากหนี้และความรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องที่อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูสถานะทางการเงิน แต่ทั้งนี้ ศาลอาจมีคาสั่งเพิกถอน
แผนฟื้ น ฟู ส ถานะทางการเงิ น ได้ ห ากจ านวนเงิ น ที่ ช าระหนี้ ต ามแผนต่ ากว่ า จ านวนเงิ น ที่ เ จ้ า หนี้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
จากกระบวนการล้มละลายตามปกติ
(2) กรณีลูกหนี้ที่เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนประจา (Rehabilitation for Salaried Workers)
ส าหรั บ ลู ก หนี้ ที่มี เงิ น เดือ นหรื อ รายได้เ ป็ น ประจ าและรายได้ นั้น ไม่ มีค วามเปลี่ ยนแปลงมากจนเกิน ไป โดยมี
กระบวนการเช่นเดียวกั บกรณีแรก เว้นแต่มีเงื่อนไขพิเศษบางประการ กล่าวคือ ลูกหนี้จะต้องยื่นคาขอใช้กลไก
พิเศษนี้พร้อมกับคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการโดยระบุว่า หากคาขอของลูกหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะใช้กลไกสาหรับ
ลูกจ้างที่มีเงินเดือนประจาแล้ว จะใช้กลไกพิเศษสาหรับลูกหนี้ที่มีหนี้จานวนไม่มากหรือไม่
ในขั้น ตอนการพิจ ารณาแผนฟื้นฟูส ถานะทางการเงินนั้น ศาลจะมีคาสั่ งรับฟังความเห็ นของ
ผู้มีสิทธิเรียกร้องที่ได้ยื่นแสดงหลักฐานไว้ต่อศาลเพื่อจะพิจารณาว่าจะอนุมัติแผนดังกล่าวหรือไม่ แต่จะไม่ใช้มติของ
เจ้ าหนี้ ซึ่งต่างจากกระบวนการส าหรั บ ลู กหนี้ผู้ มีห นี้จานวนไม่มาก นอกจากนี้ จานวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระ
ตามแผนนั้นต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจานวนเงินเดือนคงเหลือภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดารงชีพ
ของลู ก หนี้ ตามมาตรฐานขั้ น ต่ าและภาษีที่ ต้องช าระตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิธี การค านวณที่ กฎหมายกาหนดไว้
ทั้งนี้ เมื่อศาลมีคาสั่ งรับ รองแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินแล้ว ศาลอาจมีคาสั่งเพิกถอนแผนได้หากจานวนเงิน
ที่ชาระหนี้ตามแผนต่ากว่าจานวนเงินที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับ การจัดสรรชาระหนี้จากกองทรัพย์สินในกระบวนการ
ล้มละลายตามปกติเช่นเดียวกับกรณีแรก
3. การเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น กาหนดว่าทั้ง เจ้าหนี้และลูกหนี้ต่างมีสิทธิยื่นคาร้องขอให้
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาล้มละลายได้ โดยอาศัยเหตุแห่งการร้องขอคือ ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ของตนได้ กล่าวคือ
ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ของตนได้อย่างเป็นการทั่วไปและต่อเนื่องเมื่อหนี้นั้นถึงกาหนดชาระ และมีบทสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ แล้วหากลูกหนี้หยุดชาระหนี้ (Suspend Payments) และหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าได้มีการเริ่มต้นกระบวนการที่เทียบได้กับกระบวนการล้มละลายในต่างประเทศก็ให้ถือว่าได้มีเหตุ
แห่งการร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายปรากฏขึ้นแล้ว ทั้งนี้ กฎหมายมิได้บัญญัติจานวนหนี้ขั้นต่าที่ลูกหนี้ไม่สามารถ
ชาระได้ไว้แต่อย่างใด
3.1 การร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหนี้
ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถร้องขอให้ตนเอง
ล้มละลายได้โ ดยสมัครใจ หากเข้ าหลักเกณฑ์ดังนี้ 1) ลู กหนี้ ไม่ส ามารถช าระหนี้ของตนได้เป็นการทั่วไปและ
อย่างต่อเนื่องเมื่อหนี้นั้นถึงกาหนดชาระแล้วและ 2) ลูกหนี้มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ ลูกหนี้จะต้อง
มีสานักทาการงาน (Business Office) หรือภูมิลาเนา (Domicile) หรือถิ่นที่อยู่ (Residence) หรือทรัพย์สิน
(Property) ของลูกหนี้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
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คาร้ องขอให้ลู กหนี้ล้ มละลายโดยสมัครใจนั้นจะต้องทาเป็นหนังสื อ ยื่น ต่อศาลที่มีเขตอานาจ
และระบุรายละเอียดตามข้อบังคับศาลฎีกา พร้อมทั้ง แนบเอกสารระบุรายชื่อเจ้าหนี้พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ
หากลูกหนี้ไม่สามารถแนบเอกสารดังกล่าวไปพร้อมกับคาร้องได้ ก็สามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ในภายหลังแต่ต้อง
ยื่นโดยไม่ชักช้า (Without Delay) นอกจากนี้ ลูกหนี้ต้องวางเงินค่าใช้จ่ายในกระบวนการล้มละลายตามจานวน
ที่ศาลกาหนดด้ว ยโดยศาลจะมีคาสั่ งให้ เริ่มกระบวนการล้มละลายตามคาร้ องหากพิจารณาแล้ วเห็ นว่าลูกหนี้
ไม่สามารถชาระหนี้ของตนเองได้เป็นการทั่วไปและอย่างต่อเนื่องเมื่อหนี้นั้นถึงกาหนด ทั้งนี้ศาลจะไม่มีคาสั่งให้เริ่ม
กระบวนการล้มละลายหากลูกหนี้ไม่ได้วางเงินค่าใช้จ่าย หรือลูกหนี้ได้ยื่นคาร้องขอให้เริ่มกระบวนการล้มละลาย
โดยไม่มีเหตุอันสมควร (Unjustifiable Purpose) หรือโดยไม่สุจริต (Not in Good Faith)
3.2 กระบวนการชั้นศาล
ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นกระบวนการล้มละลายจะเริ่มต้น เมื่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
ได้ยื่นคาร้องขอเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย (Petition for Commencement of Bankruptcy Proceedings)
ต่อศาลที่มีเขตอานาจและศาลพิจารณาแล้ วเห็น ว่ามีเหตุแห่ งการร้องขอให้ ลูกหนี้ล้มละลายหรือกรณีที่ ลูกหนี้
ไม่สามารถชาระหนี้ของตนได้อย่างเป็นการทั่วไปและต่อเนื่องเมื่อหนี้นั้นถึงกาหนดชาระหรือเข้าบทสันนิษฐาน
ตามกฎหมายว่าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ แล้วหากลูกหนี้หยุดชาระหนี้ (Suspend Payments or General
Cessation of Payments) ทั้งนี้ ศาลจะไม่มีคาสั่งให้เริ่มกระบวนการล้มละลายหาก 1) ลูกหนี้ไม่วางเงินค่าใช้จ่าย
หรือ 2) ลูกหนี้ยื่นคาร้องขอให้เริ่มกระบวนการล้มละลายโดยไม่มีเหตุอันสมควร (Unjustifiable Purpose) หรือ
โดยไม่สุจริต (Not in Good Faith)
ค าสั่ ง ให้ เ ริ่ ม ต้ น กระบวนการล้ ม ละลายจะมี ผ ลไปจนถึ ง วั น ที่ ศ าลมี ค าสั่ ง ปลดลู ก หนี้ จ าก
การล้มละลายเป็นที่สุดและมีผลผูกพัน หรือวันที่คาสั่งระงับกระบวนการล้มละลาย (Order of Discontinuance
of Bankruptcy Proceedings) เป็นที่สุดและมีผลผูกพัน หรือวันที่คาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ (Order of
Confirmation of the Rehabilitation Plan) เป็นที่สุดและมีผลผูกพัน หรือเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคาสั่ง
ให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายและภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลายไม่เคยต้องพิพากษา
อันถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดอาญา หรือเมื่อศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลายกลับมีสิทธิจัดกิจการ
และทรัพย์สินตามเดิม (Order of Restoration of Rights)
ค าสั่ ง ให้ เ ริ่ ม ต้ น กระบวนการล้ ม ละลายท าให้ อ านาจในการจั ด การและจ าหน่ า ยจ่ า ยโอน
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (Bankruptcy Estate) ตกเป็นของผู้จัดการทรัพย์สิน (Bankruptcy Trustee)
ซึ่งศาลแต่งตั้ง การพิจ ารณาคาขอจนถึงขั้นตอนที่ศาลมีคาสั่ งเริ่มกระบวนการล้ มละลายและแต่งตั้งผู้ จัดการ
ทรัพย์สินนั้นมีระยะเวลาที่สั้นเพียง 1 สัปดาห์
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
เมื่อศาลได้มีคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายแล้ว ศาลจะต้องดาเนินการดังนี้
(1) ศาลต้องแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน (Bankruptcy Trustee) โดยทรัสตีจะมีหน้าที่จาหน่าย
ทรัพย์สินจากกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายแล้ วนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินมาจัดสรรแบ่งชาระหนี้ให้แก่
บรรดาเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ทรัสตียังมีหน้าที่พิจาณาคาร้องขอรับชาระหนี้ (Proof of Claim) ของเจ้าหนี้ที่ยื่นต่อศาล
และมีหน้าที่คัดค้านคาสั่งของศาลที่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้โดยไม่สมควรอีกด้วย
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(2) ศาลต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย ได้แก่ระยะเวลา
สาหรับการยื่นคาขอรับชาระหนี้ วันประชุมเจ้าหนี้เพื่อรายงานสถานะทรัพย์สินของลูกหนี้ และระยะเวลาสาหรับ
การพิจารณาคาขอรับชาระหนี้
(3) ศาลต้องประกาศต่อสาธารณชน (Public Notice) ให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ
สาคัญ (Main Text) ของคาสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายชื่อของทรัสตีระยะเวลาตาม (2) คาสั่งห้ามบุคคล
ที่ครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ ที่เป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลายและบุคคลที่เป็นหนี้ลูกหนี้มิให้ส่งมอบทรัพย์สิน
หรื อช าระหนี้ เช่น ว่านั้ น ให้ แ ก่ลู กหนี้ และในกรณีที่จ ะมีการแบ่ ง ช าระหนี้ใ ห้ แก่เ จ้าหนี้โ ดยรวบรั ด (Simplified
Distribution) กาหนดระยะเวลายื่นคาคัดค้านการแบ่งชาระหนี้โดยรวบรัดของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายต่อศาล
พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง รายละเอี ย ดดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ท รั ส ตี บุ ค คลล้ ม ละลาย และเจ้ า หนี้ ใ นคดี ล้ ม ละลายเท่ า ที่ ท ราบ
ผู้ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเท่าที่ทราบ ผู้จัดการชั่วคราว (Provisional Administrator) ในกรณี
ที่ ศ าลได้ มี ค าสั่ ง ให้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ชั่ ว คราวและสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงาน) หรื อ ตั ว แทน
ของลูกจ้างฝ่ายเสียงข้างมากของบุคคลล้มละลายเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงด้วย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
(Bankruptcy Trustee) ซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคาสั่งศาลเมื่อมีคาสั่งเริ่มกระบวนการล้มละลาย
โดยผู้จัดการทรัพย์สินจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุค คลก็ได้และจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ โดยทั่วไปแล้ว
ผู้จั ดการทรัพย์ สิน ที่ศาลแต่งตั้งจะเป็ น ทนายความ โดยศาลมีห น้าที่กากับดูแลผู้ จัดการทรัพย์สิ นที่ศาลแต่งตั้ง
และหากผู้จัดการทรัพย์สินไม่ทาหน้าที่ให้เหมาะสมในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ศาลอาจไต่สวน
และเพิกถอนผู้จัดการทรัพย์สินได้ อนึ่ง กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นไม่ ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้จัดการ
ทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะ
ผู้จัดการทรัพย์สิน จะมีอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมดูแลกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
รวมถึง การตรวจสอบค าขอรั บ ช าระหนี้ จ ากบรรดาเจ้ าหนี้ และมีอ านาจในการจาหน่า ยทรัพ ย์สิ น ของลู กหนี้
เพื่อน าเงิน มาแบ่ ง ชานะให้ แก่บรรดาเจ้าหนี้ ทั้งหลายภายหลั งจากหัก ค่าใช้จ่ายของผู้จัดการทรัพย์สิน หนี้ภาษี
ของลูกหนี้ และหนี้ค่าจ้างแรงงาน เมื่อแบ่งชาระเสร็จแล้วก็ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการล้มละลายทันทีแม้เงิน
ไม่พอแบ่ งเจ้ าหนี้ ในส่ ว นของค่าตอบแทนของผู้ จัดการทรัพย์สินศาลจะเป็นผู้ พิจารณากาหนดให้ ในแต่ล ะคดี
โดยผู้ยื่นคาขอให้ล้มละลายจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่ง จะถูกกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนให้แก่
ผู้จัดการทรั พย์สิ น ทั้งนี้ ศาลแขวงกรุ งโตเกียวได้หารือกับสมาคมทนายความแห่ งประเทศญี่ปุ่นไว้โดยกาหนด
ค่าตอบแทนให้ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นเงินจานวน 200,000 เยน
ตามกฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นนั้น ที่ประชุมเจ้าหนี้เป็นเพียงเวทีให้ผู้จัดการทรัพย์สินนาเสนอข้อมูล
แก่เจ้าหนี้และเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหนี้ แสดงความคิดเห็ น แต่มิได้เป็นข้อคับคับตามกฎหมาย ในบางคดีผู้ จัดการ
ทรัพย์สินจึงอาจไม่จัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ก็ได้
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การขอรับชาระหนี้
กฎมายล้มละลายญี่ปุ่น The Bankruptcy Act 2004 ได้กาหนดลักษณะหนี้ที่สามารถขอรับ
ชาระได้เรียกว่า สิทธิเรียกร้องในคดีล้มละลาย (Claim in Bankruptcy) ได้แก่ สิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะ
เริ่ ม ต้ น กระบวนพิ จ ารณาคดี ล้ ม ละลาย โดยเจ้ า หนี้ ที่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งดั ง กล่ า วสามารถยื่ น ขอรั บ ช า ระหนี้
ในคดีล้มละลายได้ และหากไม่ยื่นขอรับชาระหนี้เข้ามาในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ย่อมเสียสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ กาหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับชาระหนี้นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลซึ่งศาล
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหนี้ดังกล่าวไม่สามารถยื่นขอชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
เจ้าหนี้อาจยื่นขอรับชาระหนี้ได้ภายใน 1 เดือนหลังจากนั้น แต่จะต้องอ้างถึงเหตุที่ไม่สามารถขอรับชาระหนี้ภายใน
กาหนดเวลาได้และเหตุดังกล่าวจะต้องไม่ใช่ความผิดของเจ้าหนี้เอง
กรณีเจ้าหนี้ในสิทธิเรียกร้องที่มีประกันได้แก่ เจ้าหนี้ในสิทธิบุริมสิทธิพิเศษ (Special Preference
Right) สิทธิจานา (Right of Pledge) สิทธิจานอง (Hypothec) เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้น
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย สิทธิยึดหน่วงตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ (The Commercial Code)
หรือกฎหมายบริษัท The Company Act) ที่มีอยู่ก่อนเริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ให้ถือว่าเป็นบุริมสิทธิ
พิเศษเหนือกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ในลาดับถัดจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามกฎหมายอื่น โดยหลักแล้ว เจ้าหนี้มีประกันสามารถบังคับเอากับหลักประกัน
ที่ตนถืออยู่ได้ โดยไม่จาเป็นต้องยื่นขอรับชาระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลาย แต่หากเจ้าหนี้มีประกันประสงค์จะยื่น
ขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นจะอนุญาตให้เฉพาะสิทธิเรียกร้องที่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันเท่านั้นที่สามารถยื่นขอรับชาระหนี้ได้
เมื่อมีการยื่ น คาขอรั บ ช าระหนี้ ผู้ จัดการทรัพย์สิ นจะต้องทาการสอบสวนคาขอดังกล่ าวและ
ทาคาเสนอต่อศาลว่าสมควรยอมรับหรือปฏิเสธสิทธิเรียกร้องนั้นหรือไม่ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด โดยต้อง
ระบุจานวนหนี้ที่ขออนุญาตรับชาระหนี้ เป็นหนี้บุริมสิทธิ หรือหนี้ด้อยสิทธิ (ถ้ามี) และจานวนหนี้ที่อาจได้รับชาระ
จากการบังคับช าระหนี้ จากทรัพย์หลักประกั น โดยศาลจะเป็นผู้ มีอานาจยอมรับหรือปฏิเสธคาขอรับชาระหนี้
ตามคาเสนอของผู้จัดการทรัพย์สินและคาคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียในสิทธิเรียกร้องนั้น ได้แก่ เจ้าหนี้รายอื่น ๆ
และลูกหนี้
เจ้ า หนี้ ห รื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ม่ พ อใจการสอบสวนของผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น สามารถยื่ น ค าคั ด ค้ า น
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลภายในระยะเวลาสอบสวนที่ศาลกาหนดและไปศาลเพื่อไต่สวน เมื่อศาลพิจารณา
แล้วว่าสิทธิเรียกร้องใดสามารถขอรับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ หากไม่มี ผู้คัดค้านคาตัดสินของศาล
จะเป็นที่สุด แต่หากมีผู้ยื่นคาคัดค้านต่อศาลภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากพ้นกาหนดการสอบสวนคาขอรับ
ชาระหนี้ เมื่อศาลพิจารณาไต่สวนแล้วผู้จัดการทรัพย์สินจะแจ้งผลไว้ในบัญชีเจ้าหนี้ โดยผลดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทุกราย
สถานะของบุคคลล้มละลาย
ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น ในส่วนกระบวนการล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดา
เมื่อมีการยื่นคาขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้ว ศาลจะมีคาสั่งเริ่มกระบวนการล้มละลาย และแต่งตั้งผู้จัดการ
ทรัพย์สินภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่มีการยื่นคาขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และเมื่อมีการรวบรวม
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บรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้คดีล้มละลาย และรวบรวมหนี้ของลูกหนี้โดยกระบวนการให้บรรดาเจ้าหนี้ยื่นคาขอ
รั บ ช าระหนี้ และการพิ จ ารณาค าขอรั บ ช าระหนี้ข องผู้ จั ด การทรั พย์ รวมถึ ง การรายงานต่ อ ที่ ประชุ มเจ้ า หนี้
และจาหน่ายทรัพย์สินในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยขั้นตอนดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน แล้วผู้จัดการทรัพย์
จะดาเนินการแบ่งเงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินภายหลังหักค่าใช้จ่ายและหนี้บุริมสิทธิต่างๆ ให้แก่บรรดา
เจ้าหนี้ของลูกหนี้ เมื่อมีการแบ่งชาระแก่บรรดาเจ้าหนี้จนหมดแล้ว ผู้จัดการทรัพย์จะรายงานบัญชีต่อที่ประชุม
เจ้าหนี้และต่อศาล ศาลจะมีคาสั่งปิดกระบวนการล้ มละลาย อันเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการล้มละลาย ขั้นตอน
ในส่ ว นการแบ่ ง ช าระหนี้ สิ น ให้ แ ก่ บ รรดาเจ้ า หนี้ จ นถึ ง ขั้ น ตอนที่ ศ าลมี ค าสั่ ง ปิ ด กระบวนการล้ ม ละลาย
ใช้ระยะเวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์ ดังนั้นกระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายล้มละลาย
ของประเทศญี่ปุ่นใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 4-5 เดือนนับแต่มีการยื่นคาขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเท่านั้น
แต่ ห ากภายหลั ง ศาลมี ค าสั่ ง เริ่ ม กระบวนการล้ ม ละลาย ลู ก หนี้ ส ามารถตกลงประนอมหนี้
กับ บรรดาเจ้ าหนี้ ได้ เมื่อศาลได้ทาการไต่สวนแล้ วและออกคาสั่ งเห็ นชอบด้ว ยการประนอมหนี้ ศาลก็มีคาสั่ ง
ปิดกระบวนการล้มละลายได้ทันที
ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นมิได้มีบทบัญญัติให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคล
ล้มละลายแต่อย่างใด มีเพียงขั้นตอนเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น มิได้มีขั้นตอนเกี่ยวกับการกาหนดสถานะ
ของลูกหนี้แต่อย่างใด
4. การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้
4.1 การเพิกถอนการโอน
ก่อนเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้มีสิทธิ ที่จะจัดการทรัพย์สินหรื อจาหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สินของตนได้อย่างอิสระ แต่กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นได้กาหนดให้การจาหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินบางอย่างนั้น
ตกอยู่ ภ ายใต้ อ านาจการเพิ ก ถอนของผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น หรื อ ทรั ส ตี ไ ด้ แม้ ว่ า การจั ด การทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว
จะเกิดขึ้นจากการบังคับคดีก็ตาม หากภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดลูกหนี้ได้ทาการโอนทรัพย์สินโดยไม่ได้
รับค่าตอบแทนหรือโอนทรัพย์สินโดยได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าราคาตลาด การกระทาเช่นนี้ถือเป็นการฉ้อฉล
เจ้ า หนี้ (Fraudulent)
หรื อ ลู ก หนี้ เ ลื อ กช าระหนี้ ใ ห้ เ จ้ า หนี้ เ ป็ น การเฉพาะเจาะจงอั น เป็ น การท าลาย
หลักความเท่าเทียมของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชาระหนี้เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย วัตถุประสงค์ของการเพิกถอน
การกระทาดังกล่าวของลูกหนี้เพื่อช่วยเพิ่มพูนกองทรัพย์สินของลูกหนี้ และเป็นการทาให้เจ้าหนี้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน
การกระทาของลูกหนี้ที่อาจถูกเพิกถอน
ตาม Article 160 กาหนดให้การที่ลูกหนี้กระทาการโดยรู้อยู่แล้ว ว่า จะทาให้เจ้ าหนี้เสียหาย
(ซึ่ ง ไม่ ร วมถึ ง การน าทรั พ ย์ ม าเป็ น หลั ก ประกั น หนี้ ) หลั ง จากที่ มี ก ารเริ่ ม ต้ น กระบวนการล้ ม ละลายสามารถ
ถูกเพิกถอนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้นาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการชาระหนี้ หรือทาให้หนี้ระงับลง
หากมู ล ค่ า ของการกระท าที่ เ จ้ า หนี้ ไ ด้ รั บ เกิ น กว่ า มู ล ค่ า ของหนี้ ที่ ร ะงั บ ไปแล้ ว การกระท าดั ง กล่ า วสามารถ
ถูกเพิกถอนได้เฉพาะมูลค่าที่เกินกว่ามูลค่าหนี้ที่เจ้าหนี้มีต่อลูกหนี้เท่านั้น
กรณีลูกหนี้กระทาการขึ้นเพื่อ ฉ้อฉลเจ้าหนี้ (Fraudulent Acts) ผู้จัดการทรัพย์สินหรือทรัสตี
ก็ส ามารถเพิกถอนการกระทาดังกล่าวของลูกหนี้ได้ตาม Article 160 (1) (i) เมื่อลูกหนี้กระทาการโดยรู้ว่า
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การกระทาเช่นนั้นจะทาให้เจ้าหนี้เสียหาย (Prejudice Creditor) เว้นแต่ผู้รับประโยชน์จากการกระทาของลูกหนี้
จะไม่ทราบถึงการทาให้เจ้าหนี้เสียหายในขณะที่มีการกระทาดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม Article 161 กาหนดว่า
หากลูก หนี้ไ ด้ จาหน่า ยทรัพ ย์สิน และได้รับ ค่า ตอบแทนที่เ หมาะสม (A Reasonable Value) ย่อ มไม่ถือ ว่า
เป็นการกระทาการเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้ เว้นแต่การกระทานั้นมีความเสี่ยงที่ลูกหนี้ จะปิดบัง
ให้ เปล่ า ถ่ายเท หรื อ จ าหน่ าย ย้ าย โอนอสั งหาริมทรัพย์ หรือการเปลี่ ยนแปลงประเภทของทรัพย์สิ นโดยวิธี
การจ าหน่ ายทรั พย์ สิ น ที่ทาให้ เจ้ า หนี้ ได้รั บ ความเสี ยหาย ซึ่งในขณะที่ลู กหนี้กระทาการเกี่ยวกับทรัพย์ สิ นนั้น
ลูกหนี้มีเจตนาที่จะปิดบั งซ้อนเร้นค่าตอบแทนหรือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันที่ตนได้รับ จากการกระทานั้น
และคู่สัญญาคนอื่นๆรู้ถงึ เจตนาดังกล่าวของลูกหนี้
กรณี ที่ ลู ก หนี้ ไ ด้ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น แก่ เ จ้ า หนี้ ค นใดคนหนึ่ ง เป็ น พิ เ ศษ Article 162 กาหนดให้
การกระทาดัง กล่ าวสามารถถูกเพิ กถอนหลั ง จากเริ่ม กระบวนพิ จ ารณาคดี ล้ มละลาย แต่ ต้องเป็น การกระท า
ของลู ก หนี้ ที่เกิ ดขึ้น ภายหลั งที่ ลู กหนี้ อยู่ ในสถานะที่ ไม่ส ามารถช าระหนี้ ได้ห รือ ภายหลั งที่ลู กหนี้ถูกร้อ งขอให้
ล้ ม ละลาย โดยเจ้ า หนี้ ผู้ รั บ หลั ก ประกั น จะต้ อ งรู้ ว่ า ในขณะที่ ลู ก หนี้ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น นั้ น ลู ก หนี้ อ ยู่ ใ นสถานะ
ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือลูกหนี้หยุดชาระหนี้ หรือลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย
การให้เปล่า (Gratuitious Acts) หรือการกระทาใดที่ถือได้ว่าเป็นการให้เปล่าของลูกหนี้ Article
160 (3) กาหนดให้การกระทานั้นถูกเพิกถอนได้ หลังจากหรือภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนมีการหยุดพักชาระหนี้
(Suspension of Payment) หรืออาจเพิกถอนภายหลังที่มีการเริ่มต้นกระบวนพิ จ ารณาคดีล้มละลายแล้ว
โดยที่ลูกหนี้ไม่ต้องรู้ว่าการให้เปล่านั้นจะเป็นการทาให้เจ้าหนี้ของตนเสียหายอีกทั้งผู้รับประโยชน์ไม่จาเป็นที่จะต้อง
รู้ว่าลูกหนี้ทาการให้เปล่าในขณะการชาระหนี้นั้นหยุดชะงักลงหรือลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย
การใช้สิทธิเพิกถอน
ทรัสตีจะต้องใช้สิทธิในการเพิกถอนการกระทาของลูกหนี้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเริ่มต้น
เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ทั้งนี้ สิทธิในการเพิกถอนไม่อาจกระทาได้หากพ้น 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้กระทาการ
ที่อาจถูกเพิกถอนนั้น
5. การขายทรัพย์สิน
กระบวนการจ าหน่ ายทรั พ ย์สิ น ประเทศญี่ ปุ่น จะใช้วิ ธีเ ปิ ดซองประมู ล ราคาในการจาหน่ า ย
ทรัพย์สิน โดยวิธีการจาหน่ายทรัพย์สินจะมีการประกาศเสนอราคาขายขั้นต่าของทรัพย์และช่วงเวลาขายทรัพย์
แต่ละรายการ ในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ โดยผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์สามารถวางเงินประกันพร้อมยื่นซองเสนอราคา
ที่ตนสนใจประมูลแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีจนกระทั่ง เมื่อสิ้นสุดวันที่กาหนดให้ยื่นเสนอราคา เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะมีการเปิดซองประมูลโดยเปิดเผยพร้อมกัน และขายทรัพย์ให้แก่ผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุด โดยไม่มีการอนุญาต
ให้คัดค้านราคาเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งปกติจะเป็นราคาซื้อขายในตลาดและสูงกว่า
ราคาประเมิน
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บทที่ 7
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. บทสรุป
(1) จากการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการเก็บสถิติคดีล้มละลายในปีงบประมาณพ.ศ. 2555-2559
ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ที่มีนัยสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1.1) ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 เป็ น ปี ที่ เ จ้ า หนี้ ไ ด้ รั บ ช าระหนี้ ใ นอั ต ราสู ง ทั้ ง ยั ง เป็ น
ปีงบประมาณที่รวบรวมเงินได้มากที่สุด เป็นเงินจานวน 337.34 ล้านบาท โดยเงินที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่เป็นของ
เจ้าหนี้มีประกัน สืบเนื่องจากกรมบังคับคดีออกคาสั่งกรมบังคับคดี ที่ 81/2554 และที่ 501/2554 ให้เจ้าหนี้
มีประกันที่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ตามมาตรา 96 (2) และมาตรา 96(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 ซึ่ง อยู่ ร ะหว่ า งการบั ง คับ คดี เ อากั บ ทรัพ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั กประกั นในคดี แพ่ ง หรื อศาลในคดี แ พ่ งที่ ไ ด้ อ อก
หมายบังคับคดีไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในคดีแพ่งไปดาเนินการบังคับคดี
เอากับทรัพย์หลักประกันในคดีแพ่งต่อไป
(1.2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นปีที่แบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ได้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ
0.62 แต่อย่างไรก็ดี ปีดังกล่าวมีจานวนหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชาระสูงที่สุดเป็นเงินจานวน 7,605.79 ล้านบาท
(1.3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เงินที่นามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดเป็นเงินที่แบ่ง
ให้กับเจ้าหนี้มีประกันถึง 784.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.33 ของเงินที่นามาแบ่งจานวน 887.99 ล้ านบาท
สาหรับเจ้าหนี้สามัญได้รับ เงินส่วนแบ่ งจานวน 103.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.67 ของเงินจานวนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เงินส่วนแบ่งของเจ้าหนี้สามัญจานวน 103.64 ล้านบาทเป็นเงินที่รวบรวมได้ที่นามาแบ่งทรัพย์สิน
ในปีงบประมาณ 2558 เกือบทั้งหมด
(1.4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 ประเภททรัพย์สินที่รวบรวมได้มากที่สุด ได้แก่
เงิ น ได้ น าส่ ง ซึ่ ง เป็ น เงิ น ประเภทต่ า งๆที่ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ แ จ้ ง อายั ด ไป เช่ น เงิ น เดื อ นหรื อ รายได้
จากการประกอบอาชีพของลูกหนี้ เงินฝากในสถาบันการเงิน หรือเงินที่ลูกหนี้ชาระหนี้ตามคาขอประนอมหนี้
ซึ่งรวบรวมได้ร้อยละ 60.87 โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเจ้าหนี้ได้รับส่วนแบ่งมากที่สุด โดยเงินที่นามาแบ่ง
เป็นทรัพย์สินประเภทเงินได้นาส่งเกือบทั้งสิ้น กล่าวคือ คิดเป็นร้อยละ 92.32 ของประเภททรัพย์สินทั้งหมดที่รวบรวม
ได้ ส่วนทรัพย์สินที่รวบรวมได้น้อยที่สุดได้แก่ห้องชุด ซึ่งรวมรวมได้ร้อยละ 0.22
(1.5) เงิน ที่ร วบรวมได้จากทรัพย์สิ นประเภทที่ดินว่างเปล่ า หรือ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลู กสร้าง
อยู่ในปริมาณค่อนข้างต่า อย่างไรก็ตาม ในระยะสองปีหลังของการสารวจ เงินที่รวบรวมได้จากทรัพย์ประเภทที่ดิน
นับว่ามีปริมาณสูงขึ้นกว่าช่วงสามปีแรกมาก กรณีดังกล่าวอาจเป็นผลจากมูลค่าของที่ดิ นที่เพิ่มขึ้น โดยกรมธนารักษ์
มี ก ารปรั บ ราคาประเมิ น ที่ ดิ น ท าให้ เ งิ น ที่ ไ ด้ จ ากการขายทอดตลาดสู ง เกิ น กว่ า มู ล หนี้ จ านอง จนมี เ งิ น เหลื อ
เข้ า กองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามล าดั บ ประกอบกั บ กรมบั ง คั บ คดี ไ ด้ ผ ลั ก ดั น การขายทอดตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการขายทอดตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น มีการจัดมหกรรม
ขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีล้มละลาย เป็นต้น ทาให้เงินที่รวบรวมได้จากทรัพย์สินประเภทดังกล่าวมีสัดส่วนที่สูงขึ้น

34

(1.6) เมื่อพิจารณาในยอดรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 สัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลจะมีสัดส่วนมากที่สุดในอัตราร้อยละ 70.67 รองลงมาจะเป็น
เงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 25.42 แต่หากพิจารณาเป็น
รายปี พบว่าในปีงบประมาณ 2555 และ 2557 สัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์ สินของลูกหนี้ประเภท
บุคคลธรรมดาจะมีสัดส่วนมากที่สุดในอัตราร้อยละ 86.04 และร้อยละ 80.75 ตามลาดับ ซึ่งทั้งสองปีสัดส่วนของเงิน
ที่ร วบรวมได้ จ ากกองทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ประเภทบุ คคลธรรมดามากกว่าเงิ นที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สิ น
ของลู กหนี้ ป ระเภทนิ ติ บุ ค คล ส่ ว นเงิน ที่ร วบรวมได้จ ากกองทรั พย์ สิ น ของลู ก หนี้ ประเภทบุ คคลธรรมดาและ
นิติบุคคลมีอัตราส่วนเพียงเล็กน้อย
(1.7) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับเงินส่วนแบ่งในคดี
เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 51.49 ส่วนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับเงินส่วนแบ่ง
ในคดี เ ป็ น ล าดั บ รองลงมา โดยเฉลี่ ย คิ ด เป็ น อั ต ราร้ อ ยละ 44.02 ต่ อ ปี ง บประมาณ ในขณะที่ เ จ้ า หนี้ ซึ่ ง เป็ น
บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่ นคาขอรับ ชาระหนี้ในคดีล้มละลายได้รับเงินส่วนแบ่งในคดี น้อยที่สุดโดยเฉลี่ยเพียงอัตรา
ร้อยละ 4.50 ต่อปีงบประมาณ
(1.8) ส าหรั บ ช่ ว งเวลาในการรวบรวมทรั พ ย์ สิ น ตั้ ง แต่ วั น พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาดถึ ง วั น ที่ มี
การทาบัญชีแบ่งครั้งที่สุดปิดคดี ช่วงเวลาที่มีการรวบรวมทรัพย์สินได้มากที่สุด คือ ช่วงเวลาต่ากว่า 3 ปี กล่าวคือ
มีก ารรวบรวมเงิ น ได้ เ ฉลี่ ย ร้ อ ยละ 34.02 ทั้ ง นี้ ก ารใช้ เ วลาในการรวบรวมทรั พ ย์ สิ น นานขึ้ น นี้ มิ ไ ด้ มี ผ ลท าให้
การรวบรวมเงินได้มากขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้จากคดีทั้งหมดที่มีการเก็บข้อมูลจานวน 614 คดี กว่าร้อยละ 80
ใช้ เ วลาด าเนิ นการตั้งแต่พิ ทั กษ์ทรั พย์ เด็ ดขาดจนแบ่งทรัพย์ สิ นครั้ งที่ สุ ดปิดคดี โดยใช้ เวลาระหว่าง 3 ถึ ง 5 ปี
จานวน 223 คดี หรือร้อยละ 36.32 และระหว่าง 5 ถึง 10 ปี จานวน 286 คดี หรือร้อยละ 46.58
(1.9) คดีล้มละลายที่นามาเก็บข้อมูลมีจานวนทั้งสิ้น 614 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีหนี้น้อยกว่า
5 ล้านบาท จานวน 410 คดี รองลงมาเป็นคดีที่มีหนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน – 50 ล้านบาท จานวน 171 คดี และคดีที่มีหนี้
มากกว่า 50 ล้านบาท มีจานวนน้อยที่สุดคือ 33 คดี มีลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมือมาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เพื่อให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์ สิน สูงถึงร้อยละ 80.78 (ลูกหนี้มาให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สิ น
ทั้ ง สิ้ น 496 ราย) ในขณะที่ เ จ้ า หนี้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ มาร่ ว มท าการไต่ ส วนลู ก หนี้ มี จ านวนไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 5
(เจ้าหนี้มาไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยทั้งสิ้น 22 ราย) และเมื่อจาแนกตามจานวนหนี้ พบว่า ลูกหนี้ที่มีจานวนหนี้น้อย
ให้ความร่วมมือมากที่สุด ในขณะที่เจ้าหนี้ที่มีจานวนหนี้สูงให้ความร่วมมือมาไต่สวนมากกว่าเจ้าหนี้ที่มีจานวนหนี้น้อย
(2) ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
(2.1) จากข้อเท็จจริงข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ ประกอบด้วย
(1)ประเภท/ชนิ ดของทรั พย์สิ น โดยประเภททรัพย์ที่รวบรวมได้มากที่สุ ด ได้แก่ เงินได้นาส่ ง (2)ความร่ว มมือ
ของเจ้าหนี้และลูกหนี้
(2.2) การบริห ารจัดการคดี โดยการปรับปรุงกฎหมายล้มละลาย การปรับปรุงหลั กเกณฑ์
ในการรวมรวมทรั พ ย์ สิ น การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การคดี รวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้
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(2.3) จากการศึกษากระบวนการจาหน่ายทรัพย์สิน ของประเทศญี่ปุ่น พบว่าจะใช้วิธีเปิดซอง
ประมู ล ราคาในการจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น โดยวิ ธี ก ารจ าหน่า ยทรั พย์ สิ น จะมี ก ารประกาศเสนอราคาขายขั้ น ต่ า
ของทรัพย์และช่วงเวลาขายทรัพย์แต่ละรายการ ในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ โดยผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์สามารถวางเงิน
ประกันพร้อมยื่นซองเสนอราคาที่ตนสนใจประมูลแก่เจ้าพนักงาบังคับคดีจนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดวันที่กาหนดให้ยื่น
เสนอราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีการเปิดซองประมูลโดยเปิดเผยพร้อมกัน และขายทรัพย์ให้แก่ผู้ที่เสนอราคา
ซื้อสูงสุด โดยไม่มีการอนุญาตให้คัดค้านราคาเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งปกติจะเป็นราคา
ซื้อขายในตลาดและสูงกว่าราคาประเมิน วิธีการจาหน่ายทรัพย์สินในรูปแบบนี้อาจส่งผลให้ได้ราคาขายที่ดีและ
เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้มากขึ้นได้
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2. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย สั ด ส่ ว นที่ เ จ้ า หนี้ ไ ด้ รั บ ช าระหนี้ ใ นคดี ล้ ม ละลาย ในช่ ว งปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2555-2559 คณะผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะที่จะทาให้สัดส่วนในการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย
เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
1. การปรับปรุงกฎหมายล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การบังคับคดีล้มละลายมีความสะดวก รวดเร็ว
กรมบังคับคดีจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลาย กฎ ระเบียบ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับ ที่ 8) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 การฟื้นฟูกิจการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 ที่มีผลใช้บังคับแล้ว
ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้เสนอแก้ไขกฎหมายล้มละลายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจานวน 2 ฉบับ ได้แก่
(1) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะพิเศษและคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
(2) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. .... (เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ อกชน)
อยู่ระหว่างกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาดาเนินการ
2. การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดตามทรัพย์สิน
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากกรมบังคับคดีมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
จะสามารถรวบรวมทรัพย์สิน ของลูกหนี้ได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลให้สั ดส่ว นการได้รับชาระหนี้
ของเจ้าหนี้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากแอพพลิเคชั่นและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่กรมบังคับคดีได้นามาใช้
ในการรวบรวมทรั พย์ สิ น ของลู กหนี้ และน ามาใช้ ในการบริ ห ารจั ดการระบบงานด้ านล้ มละลายแล้ ว ปั จจุ บั น
กรมบังคับคดีได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) มีระบบควบคุม ติดตามทรัพย์สิน (Asset-Tracking System) เป็นระบบสาหรับการติดตาม
ควบคุมทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
(2) ทาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย (Debtor Data Center) โดยเป็น
การบูร ณาการและเชื่อมโยงข้อมูล กับ หน่ วยงานที่เป็นนายทะเบียนทั้งภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ รวม 22 แห่ ง
เพื่ อ ให้ ก ารท างานของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ใ นการรวบรวมทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ช าระหนี้ คื น ให้ กั บ เจ้ า หนี้
ในคดีล้มละลายมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2562
(3) จั ด ท าระบบการช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-payment) ได้ แ ก่ การจ่ า ยค่ า เลี้ ย งชี พ
ให้แก่ลูกหนี้ การจ่ายเงินส่วนได้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2562
(4) ท าการพั ฒ นาระบบงานฟื้ น ฟู กิ จ การทั้ ง ระบบ ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการตรวจรั บ
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(5) จัดทาโครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบกากับดูแลผู้ทาแผนและ
ผู้บริหารแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ

37

(6) จั ด ท าโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การข้ อ มู ล การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
นอกจากนี้ กรมบั ง คั บ คดี จ ะปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให้ เ ป็ น รู ป แบบการท างาน
แบบ One Solution ซึ่ง เป็น การทางานร่ว มกัน เป็น ทีม ระหว่า งเจ้า พนัก งานพิทัก ษ์ท รัพ ย์ นัก บัญ ชี ธุร การ
และศู น ย์ ส ารสนเทศ ในการจั ด การคดี โดยเฉพาะการตรวจสอบและติ ด ตามทรั พ ย์ สิ น ในคดี ล้ ม ละลาย
เพื่อความรวดเร็วในการดาเนินคดี และทาให้ recovery rate สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการได้ภายในเดือนเมษายน 2562
3. การพัฒนากระบวนการจาหน่ายทรัพย์สิน
กรมบังคับ คดีควรมีการศึกษากระบวนการจาหน่ายทรัพย์สิ นเพื่อให้ทราบถึงแนวทาง วิธีการ
ในการจาหน่ายทรัพย์สินในวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงาน
4. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ตามที่ กรมบั งคั บคดี ได้ จั ดท าร่ างพระราชบั ญญั ติ ล้ มละลาย (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้ าพนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน) เพื่อกาหนดให้มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ โดยเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล
เจ้ า พนั กงานพิ ทักษ์ ทรั พย์ เ อกชนซึ่ ง คณะผู้ วิจั ยมีค วามเห็ นว่ า การมี เจ้า พนั กงานพิ ทักษ์ ทรั พย์เ อกชนจะท าให้
การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้มากยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเอกชนจะมาจากหลากหลายวิชาชีพจึงทาให้
มีความสามารถในการสื บหาทรัพย์สิ นมากกว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะมีความรู้
เฉพาะด้ า นกฎหมายประกอบกั บ เอกชนจะมี ค วามคล่ อ งตั ว ในการท างานมากกว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ดั ง นั้ น
จึงจะส่งผลให้การรวบรวมทรัพย์สินกระทาได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น ทาให้บรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย
ได้รับชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและสัดส่วนในการได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ก็จะสูงขึ้น
นอกจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายควรเป็นผู้มีความรู้ในหลากหลาย นอกจาก
ความรู้ ด้ า นกฎหมายแล้ ว ควรจะมี ค วามรู้ ด้ า นบั ญ ชี ด้ า นการบริ หารจั ด การต่ า ง ๆ เพื่ อ จะเป็ น ประโยชน์
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าในอนาคตเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ควรจะเป็ น สหวิช าชี พ โดยสามารถให้ นั กบัญชี หรือนั กบริห ารจัดการสามารถปฏิบัติห น้ าที่เป็ นเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
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