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บทคัดยอ 
 

การขอใหมีการฟนฟูกิจการตามกฎหมายลมละลายในปจจุบันไดเปดโอกาสใหแก
เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนดสามารถรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ไดโดยลูกหนี้มิตองถูกฟองเปนคดีลมละลายกอน ซ่ึงเห็นไดวากระบวนการของกฎหมาย
ดังกลาวเปนการเพิ่มโอกาสใหแกกิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงินใหไดเขาไปสู
กระบวนการฟนฟูกิจการโดยการรองขอของบุคคลที่เกี่ยวของไดหลายทางจึงเปนการเพิ่มโอกาสให
ลูกหนี้ไดรับการฟนฟูกิจการไดงายขึ้น แตอยางไรก็ตามกฎหมายลมละลายในเรื่องการขอใหมีการ
ฟนฟูกิจการก็ยังคงมีขอบกพรองซึ่งอาจทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการเกิดความลาชา และใน
ทายที่สุดกิจการของลูกหนี้อาจจะไมไดรับการฟนฟูกิจการ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการขอใหมีการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในกรณีลูกหนี้รองขอโดยสมัครใจ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส ประกอบกับแนว
ทางการรางกฎหมายลมละลายของกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติ เพื่อหาแนวทางที่จะทําใหกิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงินใหไดรับการ
ฟนฟูกิจการโดยเร็ว โดยไมตองไปเสียเวลาในขั้นตอนอันซับซอนตางๆ ของกฎหมายกอนที่จะ
ไดรับการฟนฟูกิจการ ซ่ึงจากการศึกษาจะพบวาแมในกรณีที่ลูกหนี้เองเปนผูรองขอใหมีการฟนฟู
กิจการกระบวนการของกฎหมายศาลตองไตสวนคํารองขอ โดยศาลตองไตสวนใหไดความจริงวา
ลูกหนี้ตองเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และยังตองมีภาระหนี้สินเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสบิลาน
บาท ซ่ึงอาจทําใหกิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาวะทางการเงินอันเปนการชั่วคราวไมไดรับ
การฟนฟูกิจการ ทั้งๆ ที่หากกิจการลูกหนี้ไดรับการฟนฟูกิจการในสภาวะการเชนนี้จะทําใหกิจการ
ลูกหนี้ไดกลับเขาสูสภาวะปกติไดเร็วกวา อีกทั้งยังอาจจะตองเจอปญหากรณีเจาหนี้คัดคานคํารอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้อีก จึงเปนการเสียเวลาในการไตสวนคํารองขอทั้งๆ ที่ในบาง
กรณีนั้นศาลอาจเห็นสมควรงดการไตสวนและมีคําสั่งไปตามที่เห็นสมควรได และยังจะตอง
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ประสบปญหาในขั้นตอนการสรรหาผูทําแผน ซ่ึงกวาจะไดทําแผนฟนฟูกิจการก็ตองเสียเวลามาก
ไปกับขั้นตอนตางๆ ของกฎหมาย 
 ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงที่จะศึกษากฎหมายลมละลายในเรื่องการขอใหมีการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในกรณีลูกหนี้รองขอโดยสมัครใจ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมและไม
ซับซอนเปนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศไทยตอไป 
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ABSTRACT 
 
 Application for business reorganization according to the present bankruptcy law has 
given creditors, debtors or Government agencies as provided by law the opportunity to file the 
request for the debtor’s business reorganization without forcing the debtor to be sued first for the 
bankruptcy. This can be considered that the process of the said law has increased the business 
opportunity for the debtor who has faced with the financial problem to enter into the business 
reorganization process that can be done in a lot of ways with the request of concerned persons. 
The bankruptcy law, however, on the business reorganization application has some defects that 
would have made the business reorganization process to be in tardiness and the debtor’s business 
may not be reorganized at the end. 
 This thesis aimed at the study of the legal measure in applying for business 
reorganization, in the voluntary case, comparing to the international laws as in the United States, 
England and France, in cooperation with the bankruptcy law draft of the Committee on the United 
Nations’ International Trading Law, to clear the way for the business of the debtor who has faced 
with financial problem to be quickly reorganized without wasting time with the complicated law 
procedures. According to the study, it was found even in the case that the debtor itself had filed 
the request asking the business to be reorganized, the process of law required the court to 
investigate the request for the fact that the debtor has met the insolvency requirement and yet has 
owed the uncertain amount of the debt burden not less than ten million baht that may have caused 
the debtor’s business to temporarily face with the financial problem and has not been reorganized, 
even though the debtor’s business had been reorganized the business would have been turned 
back to the normal condition quicker. Furthermore, it may have met with the problem on the 
creditor’s objection of the debtor’s business reorganization request. It is therefore the waste of 
time for the application to be investigated as in some cases the court may consider to skip the 
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investigation and issue the order as it may deem fit and yet to face with the problem in the planner 
recruitment procedures that by the time the business reorganizational plan has been started the 
time has much been wasted with the legal procedures. 
 This thesis is therefore focused on the study of the bankruptcy law with respect to the 
business reorganization application, voluntary case, to obtain the suitable, uncomplicated 
measured as the way to further improve the business reorganization law of Thailand. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันประเทศไทยเราไดมีพระราชบัญญัติลมละลาย  ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2541  มีผลบังคับ
ใชโดยมีการแกไขเพิ่มเติมกระบวนการ  เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เขาไปไวในหมวดที่  
3/1 ตั้งแตมาตรา  90/1 ถึงมาตรา  90/90 สงผลใหการดําเนินการฟนฟูกิจการของลูกหนี้มีความ
เปนไปไดมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ตามกฎหมายไดเปดโอกาสใหแกฝายเจาหนี้  ฝายลูกหนี้หรือหนวยงาน
ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด  สามารถรองขอตอศาลเพื่อใหมีกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้  
ไดโดยที่ลูกหนี้มิตองถูกฟองเปนคดีลมละลายกอน  จะเห็นไดวากระบวนการดังกลาวเปนการเพิ่ม
โอกาสในการดําเนินธุรกิจ  ใหแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงิน  ใหไดรับโอกาสแกไขปญหา  
หรือไดรับความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกอีกดวย 

แตอยางไรก็ดีการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้  บุคคลที่สามารถมีสิทธิรอง
ขอได  ไดแก  เจาหนี้  ลูกหนี้  หรือหนวยงานของรัฐ  ตามมาตรา  90/4  เทานั้นไมวาจะเปนบุคคลใด
ดังกลาวนี้เปนผูรองขอใหมีการฟนฟูกิจการได  กฎหมายจะเปดโอกาสใหมีการคัดคาน  ผูมีสิทธิ
คัดคาน  ไดแก  เจาหนี้หรือลูกหนี้เทานั้น  และในกรณีที่เจาหนี้หรือลูกหนี้ที่จะยื่นคํารองขอฟนฟู
กิจการ  ของลูกหนี้ที่เปนธนาคารพาณิชย  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  หรือบริษัทเครดิตฟองซิแอร  
ตามมาตรา  90/4(3) หรือลูกหนี้หรือเจาหนี้ที่เปนบริษัทหลักทรัพย  ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา  90/4(4)  หรือ  
กรณีลูกหนี้เปนบริษัทประกันวินาศภัย  หรือบริษัทประกันชีวิต  หรือลูกหนี้ที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลประกอบกิจการของหนวยงานของรัฐตามกฎกระทรวงตามที่ระบุในมาตรา 90/4(6) จะรอง
ขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้เหลานั้น  จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารแหง
ประเทศไทย  หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หรือกรม
ประกันภัย  หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล  ประกอบกิจการลูกหนี้เสียกอน  ซ่ึง
ถามีการคัดคาน  หรือการไมไดรับความยินยอมจากหนวยงานดังกลาว  แลวถาศาลเห็นดวยกับการ
คัดคานนั้น  ศาลอาจมีคําส่ังไมอนุญาตใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ก็ได  

ในสวนของผูถือหุนก็อาจไดรับผลกระทบจากการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดคือ  เมื่อ
ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหฟนฟูกิจการแลวยอมมีผลทําใหอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและ
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ทรัพยสินของลูกหนี้เปลี่ยนมือไป โดยเปลี่ยนจากผูบริหารของลูกหนี้ไปเปนบุคคลอื่น ไดแก  
ผูบริหารชั่วคราว  หรือเจาพนักงานพิทักษ  หรือผูทําแผน  หรือผูบริหารแผน  หรือผูบริหารแผน
ช่ัวคราวแลวแตกรณี  ซ่ึงถาศาลตั้งผูทําแผนไดแลว  ผูทําแผนก็จะมีอํานาจจัดการกิจการและ
ทรัพยสินของหนี้ตามมาตรา  90/25  ซ่ึงหมายถึงบรรดาสิทธิของผูถือหุนของลูกหนี้ตามกฎหมาย 
ก็ตกอยูแกผูทําแผนดวย  ดังนี้จะเห็นไดวาผลที่เกิดขึ้นอาจมีสวนกระทบกระเทือนถึงสิทธิตางๆ ของ 
ผูถือหุนดวย  

ในกรณีที่จะมีการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดจะตองปรากฏวาลูกหนี้มี
หนี้สินลนพนตัว  และเปนหนี้จํานวนแนนอน  ไมต่ํากวาสิบลานบาท  ตามมาตรา  90/3  ซ่ึง
ขอกําหนดตามกฎหมายนี้เปนขอจํากัดวา  ลูกหนี้จะตองมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน จํานวนหนี้ไม
นอยกวาสิบลานบาท  ขอจํากัดขอนี้นาจะเปนอุปสรรคสําหรับลูกหนี้ที่มีหนี้สินนอยกวาทรัพยสิน  
แตขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว  เชน  ไมมีเงินสดจะชําระหนี้สินทั้งๆ ที่มีทรัพยสินมากกวา
หนี้สิน  ซ่ึงในกรณีดังกลาวอาจถูกเจาหนี้ฟองทางแพง  ยึดทรัพยขายทอดตลาด  และในที่สุดอาจถูก
ฟองลมละลายในเวลาตอมาทั้งๆ ที่ หากใหโอกาสลูกหนี้ฟนฟูกิจการแลวธุรกิจของลูกหนี้ก็จะ
สามารถดําเนินการตอไปได 

แมวาพระราชบัญญัติลมละลาย  จะไดกําหนดหลักเกณฑในการรองขอใหมีการฟนฟู
กิจการแลวก็ตาม  แตก็ยังเกิดปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการรองขอ  ไมวาจะเปนเพราะเหตุของ
การใหมีการคัดคาน ทําใหเกิดกระบวนการที่ซับซอนไมวาจะเปนเรื่องการตั้งผูทําแผนซึ่งอาจถูก
คัดคานโดยเจาหนี้ หรือแมแตในกรณีที่ที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกผูทําแผนไดแลวแตศาลไม
เห็นชอบดวยก็ตองประชุมเจาหนี้ใหมอีกครั้ง การที่จะตองไดรับความยินยอมของหนวยงานตางๆ  
ซ่ึงอาจทําใหเกิดความลาชา  หรืออาจจะทําใหไมไดรับการฟนฟูกิจการได  หรือไมวาจะเปน
อุปสรรคในดานเกี่ยวกับบุคคลผูมีสิทธิรองขอ  ใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้  จนกระทั้งไปถึง
การจํากัดจํานวนหนี้สิน  ดังนั้น  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงเปนการศึกษาหลักเกณฑการรองขอใหมีการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้โดยลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอ  ในพระราชบัญญัติลมละลาย  และกฎหมายวา
ดวยการฟนฟูกิจการ  โดยนําหลักเกณฑการฟนฟูกิจการของตางประเทศและของประเทศไทย  มา
วิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อใชเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน  ใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดสภาพคลองมากยิ่งขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหา  อันเกิดจากขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ  และขอจํากัดของกฎหมาย
ในกรณีตางๆ 

DPU



 3 

 1.2.3 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เปนปญหาและอุปสรรคในการขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
 1.2.4  เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคอันเกิดจากการรองขอ  ใหมี
การฟนฟูกิจการ 
 1.2.5 เพื่อศึกษาและคนหามาตรการที่เหมาะสม  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันเพื่อใหมีความคลองตัวในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการมาก
ขึ้น 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 มาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
ภายใตพระราชบัญญัติลมละลาย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 ยังคงมีปญหาในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูรองขอให
มีการฟนฟูกิจการโดยสมัครใจ ซึ่งตามกระบวนการของกฎหมายกอนที่ลูกหนี้จะไดรับการฟนฟู
กิจการมีขั้นตอนกระบวนการซับซอนและเสียเวลา และอาจทําใหเสียโอกาสในการฟนฟูกิจการ
เนื่องจากกฎหมายเปดโอกาสใหเจาหนี้คัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในกรณีลูกหนี้ยื่นคํา
รองขอโดยสมัครใจ อีกทั้งเปดโอกาสใหเจาหนี้คัดคานการตั้งผูทําแผนไดซ่ึงกระบวนการกวาจะ
เลือกผูทําแผนไดตองผานที่ประชุมเจาหนี้และหากที่ประชุมเจาหนี้พิจารณาเลือกผูทําแผนไดแลวแต
ศาลไมเห็นชอบดวยก็จะตองประชุมเจาหนี้อีกเพื่อเลือกผูทําแผนซึ่งถาหากที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจ
เลือกผูทําแผนไดศาลก็จะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ทําใหลูกหนี้ไมไดรับโอกาสในการ
ฟนฟูกิจการทั้งๆ ที่ในกรณีนี้ลูกหนี้เองยอมรูสถานภาพและสถานการณของธุรกิจตนเองดีกวาผูอ่ืน
ถึงไดเห็นควรวาจะตองมีการฟนฟูกิจการของตนเอง ขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายดังกลาว
อาจทําใหลูกหนี้ไมไดรับโอกาสในการฟนฟูกิจการ หรืออาจเปนการลาชาเกินไป ดังนั้นหากไดมี
การแกไขดวยการคนหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมารองรับกระบวนการของกฎหมายใน
ขั้นตอนการเริ่มกระบวนการตั้งแตลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการจนถึงกระบวนการ
กอนมีการเสนอแผนฟนฟูกิจการ เพื่อใหลูกหนี้ซ่ึงเปนผูยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการโดยสมัครใจไดรับ
การฟนฟูกิจการตามความมุงหมาย 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาปญหาอันเกิดจากการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ  ในกรณี
ลูกหนี้เปนผูรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ  บุคคลผูมีสิทธิรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ  และขอจํากัด
ของกฎหมายในกรณีที่มีการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ  โดยศึกษาจากพระราชบัญญัติลมละลาย
ฉบับที่  4  พ.ศ.  2541  เปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศเพื่อวิเคราะหหาหลักเกณฑมาปรับใชกับ
กฎหมายไทย 
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1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
เปนการวิจัยเอกสาร  (Documentary  Research)  โดยศึกษาคนควาจากกฎหมาย

ลมละลายและฟนฟูกิจการของตางประเทศบางประเทศและของประเทศไทย วิทยานิพนธ หนังสือ 
บทความทางวิชาการ แลวนํามาเรียบเรียงเปนความเรียงรอยแกวในวิทยานิพนธฉบับนี้ตอไป  
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงความเปนมา และความสําคัญของปญหาอันเกิดจากการขอใหมีการฟนฟู
กิจการ 
 1.6.2  ทําใหทราบถึงแนวทฤษฎีในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ  และขอจํากัดของกฎหมาย 
 1.6.3  ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
 1.6.4  ทําใหทราบถึงผลการวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคอันเกิดจากการรอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
 1.6.5 ทําใหทราบถึงมาตรการที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหา
และอุปสรรคในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
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บทที่  2 

แนวความคดิในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
 

การสรางกระบวนการฟนฟูกิจการขึ้นมาก็เพื่อแกไขปญหาของสภาพการลมละลาย ซ่ึง
การลมละลายนั้นเปนสิ่งที่หลายๆประเทศไมพึงปารถนาเพราะทําใหเกิดผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นในหลายๆ ประเทศจึงไดสรางกระบวนการฟนฟูกิจการขึ้นมา
เพื่อสรางความมั่นคงใหแกเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง กระบวนการฟนฟูกิจการจึงเปนปจจัย
สําคัญที่จะสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเปนการพัฒนาสงเสริมธุรกิจการคาของคนใน
ประเทศใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น 

 
2.1 แนวความคิดในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในกฎหมายตางประเทศ 

การฟนฟูกิจการไดพัฒนามาจากกฎหมายลมละลาย   เนื่องจากสภาพสังคมได
เปลี่ยนแปลงไป  การลมละลายอาจไมใชทางออกที่ดีเมื่อมองถึงประโยชนของภาคมหาชน  สําหรับ
การจัดการกับลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว  โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้เปนองคกรธุรกิจการคา  ดังจะ
เห็นไดจากรายงานของ Cork  Committee  ซ่ึงเปนคณะทํางานในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการมีหนี้สินลนพนตัว  (Insolvency  Act)  ของประเทศอังกฤษ ไดใหความเห็นไววา  “ใน
บางกรณีการรักษากิจการใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดนั้น  ยอมเกิดประโยชนตอลูกจาง  สังคม
ธุรกิจและสาธารณชนทั่วไปไดมากกวา”1  เนื่องจากองคกรธุรกิจตางๆสวนใหญจะเชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบ  การลมละลายของกิจการหนึ่งยอมกอใหเกิดผลกระทบตอการจางของลูกจางดวย  ไมใช
เฉพาะแตตัวลูกหนี้และเจาหนี้เทานั้น  และยังสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
นั้นๆดวย  นอกจากการรักษาความเปนธรรมและความเสมอภาคแก บรรดาเจาหนี้ตามกฎหมาย
ลมละลายแลวประโยชนมหาชนเปนสิ่งที่สําคัญในการนํามาพิจารณาในการดําเนินการกับลูกหนี้ที่มี
หนี้สินลนพนตัวซ่ึงประโยชนมหาชนยอมมีอยูเหนือกวาประโยชนของเจาหนี้ดวย  ดังเชนที่  Jan  
H.  Dalhuisen  ไดกลาวไววา  “มีความพยายามที่จะสรางรูปแบบใหมของกฎหมายลมละลายขึ้น  
โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ  ซ่ึงมีผลใหอํานาจและสิทธิตางๆ ที่ใหแกเจาหนี้ถูก
จํากัด 

                                                 
1  Kenneth  Cork.  (1990).  Insolvency  Law  and  Practice, Report  of  the  Reviem  Committee. 

p. 117. 

DPU



 6 

และลดความสําคัญลง  นอกจากนี้สภาวะเศรษฐกิจมีผลสําคัญตอการบัญญัติกฎหมายลมละลายของ
หลายๆ ประเทศ”2 ในสวนของเจาหนี้และลูกหนี้ตางก็ไดมีความพยายามที่จะทําความตกลงกันใน
เร่ืองการชําระหนี้ การประนอมหนี้ ซ่ึงเปนกระบวนการนอกกรอบของกฎหมายลมละลาย (out-
court-workout) เพื่อหลีกเลี่ยงการลมละลายของลูกหนี้แตกระบวนการดังกลาวก็ตองอาศัยความ
รวมมือกันจากบรรดาเจาหนี้ทั้งหลาย เนื่องจากความตกลงดังกลาวไมมีผลตอเจาหนี้ที่ไมใหความ
ยินยอม หากเจาหนี้ไมใหความรวมมือหรือความตกลงระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ลมเหลวลูกหนี้ 
ก็ตองเขาสูกระบวนการของกฎหมายลมละลายตอไป3 

จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจกลาวไดวากฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการเปนการ
วิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกฎหมายลมละลายที่ปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมใน
ปจจุบันและเปนทางออกอีกทางสําหรับการดําเนินการกับลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว ดังเชน 
ผูพิพากษา  J.Good man ไดกลาวไววา “การฟนฟูกิจการนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากกฎหมายลมละลาย
โดยเมื่อสังคมเดินทางไปจนถึงชวงเวลาหนึ่งแลวการลมละลายอาจไมใชทางออกที่ดีที่สุด การฟนฟู
กิจการเปนทางออกหนึ่งเพื่อไมใหเกิดการลมละลายขึ้น4”  

แนวความคิดในการฟนฟูกิจการของประเทศตางๆ  เกิดขึ้นเนื่องจากการหาทางออก 
มิใหลูกหนี้ตองลมละลาย  หรือตองเลิกกิจการไป  เพื่อรักษาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมมิใหตอง
ไดรับความเสียหาย  หรือไดรับผลกระทบจากการลมละลาย  หรือการเลิกกิจการขององคกรธุรกิจ
ตางๆ  และเพื่อเพิ่มทางออกใหกับลูกหนี้  ใหไดมีโอกาสดําเนินกิจการตอไป  และชําระหนี้ใหแก
บรรดาเจาหนี้ทั้งหลาย  ซ่ึงเปนทางเลือกอีกวิธีการหนึ่งที่นอกเหนือจากการลมละลาย  หรือการชาํระ
บัญชี  กระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้  ที่บัญญัติขึ้นในตางประเทศบางประเทศ  เปนวิธีการที่แกไข
ปญหาใหกับลูกหนี้  และเพิ่มทางออกใหกับลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัวโดยสุจริต  ไดมีโอกาสชําระ
หนี้ที่คางชําระแกเจาหนี้ทั้งหลาย  และลูกหนี้มีโอกาสเริ่มตนดําเนินกิจการใหม  เปนการชวยลดการ
สูญเสียทรัพยากรบุคคล  และการเสียหายของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ  ถาหากวาลูกหนี้เปน
องคกรธุรกิจแลว  วิธีการดําเนินคดีลมละลายหรือ  การชําระบัญชียอมสงผลตอธุรกิจอ่ืนๆที่
เกี่ยวของ  ใหตองลมละลายตามไปดวยในลักษณะของลูกโซ  อันเปนผลเสียตอองคกรธุรกิจ
ดังกลาว 

 
                                                 

2  Jan  H.Dalhuisen.  (1974).  Historical  Development of  Bankruptcy Remedies in European 
Bankruptcy Law.  p. 53. 

3  Richard F. Brounde.  (1988).  Reorganization under Chapter 11 of the Bankruptcy Code.  p. 1. 
4  J.Goodman.  (2539, พฤศจิกายน).  “การฟนฟูของลูกหนี้ท่ีขาดสภาพคลองและการบังคับคดี” 

บรรยาย ณ หองประชุมสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ.   หนา 7.   
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  กระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้ที่ เปนบริษัทของประเทศตางๆ แบงออกเปน  2  
แนวทาง  คือ  แนวทางที่สนับสนุนการฟนฟูกิจการลูกหนี้อยางเต็มที่  เรียกวา “กระบวนการฟนฟู
กิจการที่เขมแข็ง  (Tough  proceeding)5”  เชนประเทศฝรั่งเศส  สหรัฐอเมริกา  อิตาลี  แคนนาดา  
และแนวทางกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้อีกแนวทางหนึ่ง  คือ  แนวทางที่เปดโอกาสใหลูกหนี้
ฟนฟูกิจการไดภายใตเงื่อนไขที่จํากัดซึ่งเรียกวา  “กระบวนการฟนฟูกิจการอยางออน  (Mild  
proceeding)6” เชน  ประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย  สิงคโปร  และญี่ปุน  สําหรับประเทศไทย
กระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้  นาจะอยูในแนวทางที่เปดโอกาสใหลูกหนี้ฟนฟูกิจการได  ภายใต
เงื่อนไขอันจํากัด 

เนื่องจากกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากกฎหมาย
ลมละลาย จึงทําใหแนวความคิดบางประการในกฎหมายลมละลายถูกนํามาใชในกฎหมายฟนฟู
กิจการไดแก  

1. การระงับสิทธิในการฟองรองและการบังคับตามสิทธิของเจาหนี้แตละราย  รวมถึง
การระงับการดําเนินการใดๆ  ทางกฎหมายที่มีตอลูกหนี้  โดยกําหนดใหการใชสิทธิของเจาหนี้ถูก
จํากัดดวยหลักเกณฑของกฎหมาย ซึ่งการจํากัดสิทธินับเปนสาระสําคัญของกฎหมายฟนฟูกิจการ
และกฎหมายลมละลายแตวัตถุประสงคในการระงับสิทธิของเจาหนี้นั้นตางกัน คือ กฎหมาย
ลมละลายระงับสิทธิของเจาหนี้ก็เพื่อรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ทั้งหมดเพื่อนํามาจัดสรรชําระหนี้
ใหแกเจาหนี้ทุกรายอยางเปนธรรมและเสมอภาค ในขณะที่กฎหมายฟนฟูกิจการระงับสิทธิของ
เจาหนี้เพื่อรักษาทรัพยสินของลูกหนี้ไวเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจตอไป เพราะหากเจาหนี้สามารถ
บังคับเอาตามสิทธิของตนเพื่อเอาทรัพยสินไปแลว ลูกหนี้ก็จะไมมีทรัพยสินไวเพื่อใชในการดําเนิน
ธุรกิจตอไป ทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคที่
กําหนด อยางไรก็ดีการระงับสิทธิของเจาหนี้ในกฎหมายฟนฟูกิจการมีผลกวางกวากฎหมาย
ลมละลายเนื่องจากการจํากัดสิทธิในกฎหมายฟนฟูกิจการครอบคลุมถึงเจาหนี้มีประกันดวย 
นอกจากนี้ในการจํากัดสิทธิกฎหมายก็มีมาตรการบางอยางเพื่อปองกันมิใหผูที่ถูกจํากัดสิทธิไดรับ
ความเสียหาย 

2. การปองกันการกระทําที่ไมเปนธรรมอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้
เนื่องจากทรัพยสินของลูกหนี้ในการฟนฟูกิจการนับวามีความสําคัญมากตอการดําเนินกิจการ 
ทรัพยสินดังกลาวอาจมีจํานวนลดลงเนื่องจากการโอนหรือการกระทําใดๆที่ลูกหนี้กระทําขึ้น ซ่ึง
นับวาเปนการดําเนินการที่ไมเปนธรรมตอเจาหนี้ กฎหมายฟนฟูกิจการจึงตองกําหนดหลักเกณฑ

                                                 
5  วิชา  มหาคุณ.  (2547, กุมภาพันธ).   “หลักการฟนฟูกิจการลูกหนี.้”  วารสารกฎหมาย, 22,2.  หนา 23. 
6  แหลงเดิม. 
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เพื่อปองกันการกระทําดังกลาวโดยอาจมีบทบัญญัติใหกระทําการใดๆในชวงที่มีหนี้สินลนพนตัว
หรือในชวงเวลาที่กฎหมายกําหนดเปนโมฆะหรือกําหนดใหผูดําเนินการฟนฟูกิจการมีอํานาจ 
เพิกถอนการกระทําดังกลาวไดซ่ึงการกําหนดบทบัญญัติดังกลาวนอกจากจะเปนการรวบรวม
ทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อการฟนฟูกิจการแลวยังเปนการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ใหแกเจาหนี้
ในการชําระบัญชีดวยหากการฟนฟูกิจการไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวและทําใหลูกหนี้ตอง
เขาสูกระบวนการลมละลาย 

3. สิทธิของเจาหนี้มีประกันยอมไดรับการคุมครองและปฏิบัติที่ดีกวาเจาหนี้ไมมี
ประกัน เปนหลักการหนึ่งของกฎหมายลมละลาย ความแตกตางระหวางเจาหนี้มีประกันและเจาหนี้
ไมมีประกันจะไมชัดเจนหากลูกหนี้ยังไมสามารถชําระหนี้ได สิทธิไมมีประกันจะเปนเพียงสิทธิ
เรียกรองใหชําระหนี้ตามมูลหนี้โดยอาศัยกระบวนการทางศาลและสิทธิดังกลาวสามารถบังคับได
แตเฉพาะทรัพยสินของลูกหนี้ที่ไมตกอยูภายใตภาระผูกผันของเจาหนี้มีประกันในกรณีที่ลูกหนี้อยู
ในกระบวนการฟนฟูกิจการ เจาหนี้ไมมีประกันจะไมสามารถดําเนินการฟองรองเพื่อบังคับตาม
สิทธิของตนได สิทธิดังกลาวจะถูกแปลงเปนสิทธิในการพิสูจนยื่นขอชําระหนี้ รวมถึงการมีสวน
รวมในการกําหนดแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามสัดสวนหนี้ของตน ในขณะที่เจาหนี้มีประกัน
สามารถที่จะแยกทรัพยสินดังกลาวออกจากบรรดาเจาหนี้ทั่วไปได นอกจากนี้เจาหนี้มีประกันยังมี
สิทธิไดรับการชําระหนี้คืนจนครบกอนเจาหนี้ไมมีประกัน 

4. การจํากัดอํานาจการจัดการของคณะกรรมการหรือผูบริหารของลูกหนี้ การจํากัด
สิทธิผูบริหารของลูกหนี้ในกฎหมายลมละลายจะมีความเครงครัดมากกวากฎหมายฟนฟูกิจการ 
เนื่องจากกฎหมายลมละลายมีวัตถุประสงคที่จะรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้และเพื่อปองกันการ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการของผูบริหารของลูกหนี้ แตในกฎหมายฟนฟูกิจการการ
ดําเนินธุรกิจของลูกหนี้จะเปนการดําเนินธุรกิจภายใตกรอบของกฎหมาย แผนฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้หรือคําส่ังศาล 

5.  การยอมรับสิทธิตางๆที่เกิดขึ้นภายใตกฎหมายทั่วไปกอนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
กฎหมายฟนฟูกิจการมิไดมีผลใหสิทธิตางๆ ที่มีอยูตามกฎหมายทั่วไปสิ้นสุดลงเพียงแตมีบทบัญญัติ
ในการจัดการใหสิทธิดังกลาวเพื่อชวยใหการดําเนินงานของกิจการลูกหนี้สามารถดํารงอยูตอไปได
โดยการจํากัดสิทธิดังกลาวมิใชเปนการสิ้นสุดหรือยกเลิกสิ่งนั้น แตกฎหมายฟนฟูกิจการจะกําหนด
มาตรการตางๆ เพื่อชดเชยหรือทดแทนสิทธิที่ถูกจํากัด เชน เจาหนี้ถูกจํากัดสิทธิในการฟองรองหรือ
บังคับคดีทางกฎหมายตอทรัพยสินของลูกหนี้แตเจาหนี้ไดรับการชดเชยโดยใหอํานาจในการเขาไป
มีสวนรวมใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามจํานวนสิทธิ
เรียกรองที่มีตอลูกหนี้ หรือกรณีเจาหนี้มีประกันซ่ึงทรัพยสินที่เปนหลักประกันถูกจําหนายออกไป
เจาหนี้ดังกลาวจะไดรับการชดเชยโดยการหาหลักประกันอื่นมาแทน แตถาหากวาทรัพยสินดังกลาว
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นั้นเกิดขึ้นหรือไดมาโดยไมเปนธรรม หรือเปนการกระทําเพื่อประโยชนของสวนรวมสิทธิที่มีอยู
ตามกฎหมายทั่วไปก็อาจถูกยกเลิกหรือถูกระงับได 
 
 2.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แนวความคิดในการฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา  เกิดขึ้นเนื่องจากการขาด
หลักเกณฑที่เหมาะสมของกฎหมายลมละลาย  โดยกฎหมายลมละลายไมมีความเหมาะสมกับ
สภาวะการที่เศรษฐกิจตกต่ําภายในประเทศ  ทําใหธุรกิจภายในประเทศประสบกับภาวการณ
ขาดทุน  สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ดังนั้นรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจึงคิดหา
วิธีการและหลักการตางๆ  เพื่อชวยเหลือธุรกิจใหสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมตองเลิกกิจการหรือ
ลมละลาย แนวทางการฟนฟูกิจการลูกหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตมีการบังคับใชไดมีการ
ปรับปรุงหลายครั้งจนปจจุบันกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้ (Reorganization) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนบทบัญญัติภายใต Chapter 11 แหงบทบัญญัติของ Bankruptcy Code ซ่ึงสามารถ
ใชบังคับไดทั้งกับลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแตไมรวมถึงลูกหนี้ที่เปนนายหนาคา
หลักทรัพย (Stock Broker) นายหนาคาเกษตรลวงหนา (Commodity Broker) การรถไฟ บริษัท
ประกันภัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ธนาคารที่ประกอบไปดวยสมาคมที่ใหกูยืม สมาคม
เจาหนี้และธนาคารตางประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา7 การเริ่มเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้นั้นสามารถเริ่มกระบวนการตอศาลไดทั้งโดยความสมัครใจของ
ลูกหนี้ (Voluntary Petition) และโดยเจาหนี้เพื่อบังคับกับลูกหนี้โดยลูกหนี้ไมสมัครใจ (Involuntary 
Petition) 

แนวทางกระบวนการฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแนวทางที่สนับสนุน
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้อยางเต็มที่หรือเรียกวากระบวนการฟนฟูกิจการที่เขมแข็ง (Tough 
proceedings)8 ซ่ึงในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูรองขอฟนฟูกิจการใหลูกหนี้มีสิทธิเสนอแผนฟนฟูกิจการ
ไดแตเพียงผูเดียว (right of debtor’s management to stay in possession and initiate a plan) การยื่น
คําขอฟนฟูกิจการตาม Chapter 11 ดวยความสมัครใจของลูกหนี้สามารถกระทําไดตั้งแตลูกหนี้เร่ิม
ประสบปญหาทางธุรกิจไมตองถึงขนาดที่ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวซ่ึงศาลจะอนุญาตใหฟนฟูกิจการ
ทันที 

                                                 
7  Grant W. Newton.  (1989).  Bankruptcy & Insolvency Accounting Practice and Procedure.   

p. 79. 
8  วิชา มหาคุณ.  เลมเดิม.  หนา 23. 
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การฟนฟูกิจการมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อชวยเหลือลูกหนี้ เจาหนี้ และผูถือหุนโดยใน 
Bankruptcy Code ไดอธิบายวาวัตถุประสงคของการฟนฟูกิจการไมใชการชําระบัญชีแตเปนเพียง
กระบวนการปรับปรุงโครงสรางทางการเงินของธุรกิจเพื่อใหสามารถดําเนินกิจการตอไปไดให
ลูกจางไดมีงานทํา เจาหนี้ไดรับชําระหนี้ และผูถือหุนไดกลับเขามาบริหารธุรกิจดังเดิม และเปนการ
นําทรัพยสินที่มีอยูมาสรางผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นซึ่งเปนการดีกวาการนําทรัพยสินทั้งหมด
ออกจําหนายแลวนําไปชําระในทันที 

แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับลมละลายและการฟนฟูกิจการมีดังนี้ 
1. เจาหนี้มีประกัน 
 กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดแบงเจาหนี้ออกเปนสองประเภทใหญๆไดแกเจาหนี้มี

ประกันและเจาหนี้ไมมีประกัน เจาหนี้มีประกันไดแก เจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิบังคับชําระหนี้จากทรัพยที่
เปนประกัน (Collateral)หากลูกหนี้ขัดขืนไมชําระหนี้ โดยปกติลูกหนี้จะนําทรัพยทีเ่ปนหลักประกนั
มาจํานองเพื่อใหไดรับเงินกู อยางไรก็ตาม สรรพากรและเจาหนี้ไมมีประกันที่เปนเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาก็มีสิทธิยึดหนวงในทรัพยบางอยางเพื่อเปนประกันในหนี้ที่ยังคางชําระแกตนในทาง
กลับกันเจาหนี้ไมมีประกันไมมีสิทธิพิเศษอยางใดๆ ที่จะบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงจากทรัพย
ของลูกหนี้ หากลูกหนี้ไมชําระหนี้เจาหนี้ไมมีประกันจึงมีสิทธิดอยกวาตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

 ภายใตกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น สิทธิของเจาหนี้มีประกันอันมีอยูเหนือทรัพย
ประกันเรียกไดวา เปนทรัพยสิทธิ ซ่ึงไดรับการคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและจํากัดการ
กระทําบางอยางของลูกหนี้  (หากเจาหนี้ไมใหความยินยอม)  ในระหวางกระบวนการพิจารณาการ
ลมละลาย  โดยทั่วไปแลวลูกหนี้จะตองจัดใหเจาหนี้  มีประกันไดรับความคุมครองอยางเพียงพอ 
(adequate protection)  ในผลประโยชนของทรัพยสินเปนหลักประกัน  ในเงื่อนไขวาจะไมนําทรัพย
ประกันไปใชในระหวางคดีลมละลายหากไมไดรับความเห็นชอบ ในทางกลับกันความจําเปนที่
จะตองไดรับความยินยอมของเจาหนี้ไมมีประกัน (หรือคําสั่งศาล) จะมีขึ้นในกรณีที่มีการใช
ทรัพยสินนอกเหนือจากการอันเปนปกติของกิจการนั้น  ในระหวางคดีลมละลายเทานั้น9 

2. การยื่นคํารองโดยลูกหนี้ไมสมัครใจ 
 มากกวารอยละ 99% ของคดีลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเกิดจากการยื่น

คํารองโดยสมัครใจของลูกหนี้ ในแตปจะมีการยื่นคํารองเปนคดีลมละลายมากกวา 800,000 คดีซ่ึง
15,000-20,000 คดี10 จะเปนการยื่นคํารองภายใตหมวดที่11 

                                                 
9  ภูมิวุฒิ  พุทธสุอัตตา.  (2539, เมษายน-มิถุนายน.).  “กฎหมายฟนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา”  ดุลพาห, 

43, 2.  หนา 40. 
10  แหลงเดิม. 
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 กฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหเจาหนี้ยื่นคํารองตอศาลเองไดแต
การยื่นคํารองของเจาหนี้โดยลูกหนี้ไมสมัครใจมักจะไมพบเพราะเหตุผลสําคัญคือ คาฤชาธรรม
เนียมในการยื่นคํารองสูงในขณะการยื่นคํารองในหมวดอื่นๆมีคาฤชาธรรมเนียมถูกกวามาก 

3.  สภาวะการพักการบังคับชําระหนี้ (Automatic Stay) 
 การยื่นคํารองเปนคดีลมละลายจะกอใหเกิด Automatic Stay ไดแก การหยุดการ

กระทําตางๆที่จะมีตอตัวลูกหนี้หรือทรัพยสินของลูกหนี้ตามกฎหมายซึ่งจะมีผลเปนคําส่ังชั่วคราว
อยางหนึ่งอันมีลักษณะกวางๆ และเปนการชั่วคราว  แตขอที่ทําใหแตกตางจากคําสั่งหามชั่วคราว
ชนิดอื่นๆ  คือลูกหนี้ไมจําตองแสดงเหตุผลเพื่อขอใหมีส่ังหามแตอยางใดอีกทั้งเจาหนี้ไมมีสิทธิ
คัดคานและคําส่ังนั้นจะมีผลทันทีเมื่อไดมีการยื่นคํารองคดีลมละลายแมเจาหนี้จะไมทราบวามีการ
ยื่นคํารองแลวก็ตาม การดําเนินการใดๆ อันเปนการรวบรวมทรัพยสินของเจาหนี้ที่ฝาฝน Automatic 
Stay จะเปนโมฆะแตถาเจาหนี้ฝาฝนโดยไมทราบถึงคําสั่งหามนั้นก็ไมตองจายคาเสียหายอันมี
ลักษณะเปนการลงโทษ (Punitive Damages)  

 เหตุผลของ Automatic Stay ไดแก แนวความคิดที่จะปองกันการลดคาของทรัพยสิน
ของลูกหนี้จากคําฟองของเจาหนี้และการยึดทรัพยสินกอนที่ลูกหนี้จะมีโอกาสจัดลําดับการจัดการ
กอนหลังของทรัพยสินใหเหมาะสมในกรณีมีเจาหนี้หลายคน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหลูกหนี้ไดมี
โอกาสตั้งตัว ยังปองกันการแยกจําหนายทรัพยสินที่ละเล็กที่ละนอย และยังเปนการใหเวลาแก
ลูกหนี้ในการฟนฟูกิจการดวย 

 ภายใตกฎหมายสหรัฐอเมริกา เจาหนี้มีประกันก็ยังคงตกอยูภายในบังคับของ 
Automatic Stay นี้ แตเจาหนี้มีประกันอาจหลุดพนจาก Automatic Stay ได หากเจาหนี้แสดงใหเห็น
วาลูกหนี้ไมมีทรัพยสินและสิทธิใดๆหลังจากบังคับจํานองและไมมีความจําเปนตองใช Automatic 
Stay กับทรัพยหลักประกันหรืออาจแสดงเหตุอ่ืนๆ เชน ลูกหนี้ไมดําเนินการคุมครองสิทธิอันมี
ประกันของเจาหนี้ตามสมควร 
 
 2.1.2   ประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษเปนประเทศที่มีการพัฒนาทางดานกฎหมายลมละลายมาชานาน ทั้งใน
เนื้อหาและสาระทางกฎหมาย เพื่อที่จะแกไขปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ตกอยูใน
สภาวะที่ไมสามารถที่จะชําระหนี้ได โดยการพิจารณาถึงประโยชนของบุคคลที่ไดรับผลกระทบจาก
สภาวะดังกลาวแลวหาหนทางที่จะเยียวยาไดมากที่สุด นอกจากเนื้อหาของกฎหมายในเชิงสาร
บัญญัติเพื่อการเยียวยาบุคคลที่เกี่ยวของแลว กฎหมายของประเทศอังกฤษยังมีหลักเกณฑในการ
บังคับใชกฎหมายสารบัญญัติอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการที่กฎหมายกําหนดหลักเกณฑใน
การเยียวยาไวเปนอยางดีเพียงใดก็ตามหากการปฏิบัติหรือบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ
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สิทธิที่หนาที่และกฎหมายบัญญัติรับรองไวก็คงไรประโยชน ดังนั้นกฎหมายของประเทศอังกฤษจึง
ไดมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
ดําเนินการบังคับใหเกิดผลตามกฎหมายไดอยางรวดเร็ว 

กฎหมายลมละลายของประเทศอังกฤษที่ใชบังคับในปจจุบันคือ Insolvency Act 1986 
ที่ใชบังคับเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 1986 แตกอนจะมีการตรากฎหมายนี้ ไดมีการตรากฎหมายที่
เกี่ยวของกับสภาวะหนี้สินลนพนตัวของบุคคลธรรมดาคือ Bankruptcy Act 1914 ในขณะที่
กฎหมายเกี่ยวกับการลมละลายของนิติบุคคลบัญญัติไวใน Company Act 1985 แตภายหลัง
บทบัญญัติสวนใหญของ Insolvency Act 1985 และ Company Act 1985 ในสวนที่เกี่ยวกับ
ลมละลายถูกยกเลิกและแทนโดย Insolvency Act 1986 ซ่ึงในกฎหมายฉบับนี้ไดมีการกําหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ 

สําหรับในประเทศอังกฤษการฟนฟูกิจการหรือคําสั่งจัดการทรัพยสิน (Administration 
Order) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นครั้งแรกภายใต Insolvency Act 1985 ตามขอเสนอของ Cork 
Committee ซ่ึงเปนคณะทํางานในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย Insolvency Act การฟนฟูกิจการหรือ
คําสั่งการจัดการทรัพยสินนี้มีที่มาจากกระบวนการที่เรียกวา Administrative Receiver ซ่ึงเปน
กระบวนการที่ใหสิทธิแกเจาหนี้ที่มีหลักประกันประเภท Floating Charge ในการแตงตั้งผูรักษา
ทรัพยสินและผูจัดการเพื่อทําหนาที่รวบรวมและจัดการทรัพยสินของลูกหนี้แลวนํามาจัดสรรชําระ
หนี้ใหแกเจาหนี้ Floating Charge โดยการจัดการทรัพยสินของผูจัดการที่ถูกแตงตั้งขึ้นนี้สามารถ
ดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ตอไปตามปกติเพื่อแสวงหากําไรแลวนํามาจัดสรรชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ 
Floating Charge หลังจากชําระหนี้ใหเจาหนี้ดังกลาวเสร็จสิ้นแลวผูจัดการจะคืนกิจการใหแกลูกหนี้
หรือกรณีที่ผูจัดการเห็นวาควรขายกิจการของลูกหนี้เพื่อนําเงินมาชําระหนี้ผูจัดการก็สามารถขาย
ทรัพยสินไปในลักษณะการขายกิจการที่ยังดําเนินอยู ซ่ึงทําใหลูกหนี้ไมตองเลิกกิจการขณะเดียวกัน
หนี้ของเจาหนี้ไดรับชดใชไดดีกวาการรวบรวมและขายทรัพยสินในลักษณะของการชําระบัญชีหรือ
เลิกกิจการ อยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวจะถูกนํามาใชเฉพาะกับกรณีที่ลูกหนี้มีเจาหนี้ที่มี
หลักประกันประเภท Floating Charge และดําเนินการดังกลาวก็เปนไปเพื่อประโยชนของเจาหนี้
ดังกลาวเทานั้น Cork Committee จึงไดเสนอใหมีการนํากระบวนการดังกลาวมาใชกับเจาหนี้ 
ทั่วไปดวย 

แนวความคิดการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในประเทศอังกฤษเกิดมาจากประเทศอังกฤษ
ตองประสบกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผูรางกฎหมายจึงมีแนวคิดวาหากบริษัทของลูกหนี้ไมตอง
ตกอยูในฐานะลมละลายแลวนาจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทลูกหนี้ตลอดจนถึงพนักงาน ลูกจาง
ในบริษัทและยังสงผลดีถึงสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมอีกดวย ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีมาตรการทาง
กฎหมายขึ้นมาเพื่อเปดโอกาสใหบริษัทลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งปวงไดเจรจาเพื่อใหเจาหนี้ไดเขา
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จัดสรรทรัพยสินของบริษัทลูกหนี้ โดยมิใหเจาหนี้รายใดใชสิทธิบังคับชําระหนี้จากบริษัทลูกหนี้ได
ในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหโอกาสแกกิจการของลูกหนี้ในการฟนตัวและสามารถกลับมา
ดําเนินงานไดตามปกติ แนวคิดนี้ถือไดวาเปนจุดกําเนิดการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งตอมามาตรการนี้ไดรับบัญญัติไวใน Insolvency Act 1986 เรียกวา Administration Order 

            แนวทางการฟนฟูกิจการของประเทศอังกฤษ เปนแนวทางที่เปดโอกาสใหลูกหนี้ฟนฟู
กิจการไดภายใตเงื่อนไขที่จํากัด ซ่ึงเรียกวา กระบวนการฟนฟูกิจการอยางออน (Mild proceeding)11 
ซ่ึงตางจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใหลูกหนี้มีสิทธิเสนอแผนฟนฟูกิจการไดแตเพียงผูเดียวในกรณี
ที่ลูกหนี้เปนผูรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
 
 2.1.3   ประเทศฝรั่งเศส 

การฟนฟูกิจการในประเทศฝรั่งเศสไดพัฒนามาจากกฎหมายลมละลายเดิม ซ่ึงมี
วัตถุประสงคมุงบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้ออกขายเพื่อนําเงินมาชําระแกเจาหนี้
ทั้งหลาย ซ่ึงการบังคับชําระหนี้ดังกลาวนี้ใชบังคับทั้งกับผูประกอบการในทางพาณิชย และผูที่มิได
ประกอบการในทางพาณิชย12 แนวความคิดของกฎหมายลมละลายของประเทศฝรั่งเศสได
เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลาตอมา โดยยอมใหลูกหนี้ที่สุจริตยังคงดําเนินกิจการของตนเองตอไปได 
และใหมีการชําระหนี้แกเจาหนี้ในรูปของการประนอมหนี้ (Concordat)13 ตอมาในป ค.ศ.1985 ไดมี
การปฏิรูปกฎหมายลมละลาย โดยใหยกเลิกกฎหมายฉบับกอนหนานั้นทั้งหมด และตราบทบัญญัติ
ขึ้นใหเรียกวา “กฎหมายวาดวยบริษัทที่ประสบปญหาทางการเงิน” (droit des enterprises en 
difficulte) ซ่ึงแบงออกเปนกฎหมายสําคัญ 3 ฉบับ ไดแกรัฐบัญญัติที่ 84-148 ลงวันที่ 1 มีนาคม 
1984 วาดวยการปองกันปญหาทางการเงินของบริษัทและการประนอมหนี้, รัฐบัญญัติที่ 85-98 ลง
วันที่ 25 มกราคม 1985 วาดวยการฟนฟูกิจการและการบังคับชําระหนี้, และรัฐบัญญัติที่ 85-99 ลง
วันที่ 25 มกราคม 1985 วาดวยเจาพนักงานศาลผูรับมอบอํานาจศาลเพื่อดําเนินการบังคับชําระหนี้
และผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนบริษัท14 กฎหมายฉบับที่สองดังกลาวถือเปนกฎหมายหลักโดยมี
วัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ การฟนฟูกิจการของบริษัท, การประกอบกิจการของลูกหนี้อยาง
ตอเนื่องและการรักษาไวซ่ึงการจางงานของพนักงานลูกจาง, และการชําระหนี้สิน อยางไรก็ตาม

                                                 
11  วิชา มหาคุณ.  เลมเดิม.  หนา 25. 
12  ธนกร  วรปรัชญากูล.  (2545, มกราคม-กุมภาพันธ). “หลักเบื้องตนของกฎหมายวาดวยกิจการที่

ประสบปญหาทางการเงินในประเทศฝรั่งเศส.” วารสารกรมบังคับคดี, 8, 48.  หนา 11. 
13  ภูมิ  โชคเหมาะ.  “กฎหมายลมละลายของตางประเทศ.”  หนา 40. 
14  สมศักดิ์  นวตระกูลพิสุทธิ์.  (2542, กันยายน).  “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศสวาดวยบริษัท

ที่ประสบปญหาทางการเงิน.” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 29, 3.  หนา 493. 
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ความเห็นของนักวิชาการ หลักที่ถือวาสําคัญที่สุดก็คือ การฟนฟูกิจการของบริษัท นอกจากนั้นรัฐ
บัญญัติฯป 1985 ยังไดวาหลักปฏิบัติและมาตรการใหมๆไวมากมาย เชน การกําหนด “ระยะแหงการ
สังเกตการณ” หรือกําหนดรูปแบบของแผนฟนฟูกิจการโดยการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง หรือโดยการ
โอนบริษัทลูกหนี้ เปนตน ทั้งนี้การฟนฟูกิจการตั้งอยูบนพื้นฐานของการคํานึงถึงเหตุผลทาง
เศรษฐกิจเปนสําคัญมิไดมุงแตเพียงการชําระหนี้เอากับทรัพยสินของลูกหนี้ ขอสังเกตอีกประการ
หนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ ก็คือ การคุมครองของสถานะของพนักงานลูกจางโดยการเปดโอกาสให
พนักงานลูกจางเขามามีบทบาทในการใหขอมูลช้ีแจง และแสดงความคิดเห็นในปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวของ การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีเพื่อการฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะไมยึดหรือถอน
อํานาจของผูบริหารบริษัทลูกหนี้ ในการดําเนินคดีสวนใหญผูบริหารยังคงไวซ่ึงอํานาจในการ
จัดการบริษัทอยู แตอาจอยูในการกํากับดูแลของเจาพนักงานที่ศาลแตงตั้ง ทั้งนี้โดยตั้งอยูบน
หลักการที่วา ความลมเหลวของบริษัทมิใชวาจะตองมาจากการกระทําความผิดเสมอไป15 

ตอมาไดมีการปฏิรูปกฎหมายลมละลายอีกครั้งในป ค.ศ.1994 โดยรัฐบัญญัติ 94-475 
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 1994 ซ่ึงเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตางๆ ของรัฐบัญญัติฯ ป 1985 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเรงใหมีการดําเนินมาตรการตางๆในการปองกันปญหาการเงินใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยมีการเพิ่มอํานาจใหประธานศาลพาณิชยในการดําเนินมาตรการปองกันปญหาทางการเงินของ
บริษัท และในการออกคําสั่งใหดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีเพื่อบังคับชําระหนี้โดยทันทีโดยไม
กําหนด “ระยะเวลาแหงการสังเกตการณ” อีกทั้งการกําหนดสิทธิของเจาหนี้จํานอง จํานํา ใหชัดเจน
มากขึ้น การใชบังคับเรื่องกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกในทรัพยสินที่ตกอยูภายใตบังคับเพื่อการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ และการเพิ่มเติมความรับผิดของผูรับโอนบริษัทลูกหนี้ 
 
2.2  แนวความคิดการใหลูกหนี้ขอใหมีการฟนฟูกิจการของตนเอง 
 แนวความคิดการใหลูกหนี้รองขอใหมีการฟนฟูกิจการของตนเองเกิดขึ้นจากการพัฒนา
กฎหมายลมละลาย เพื่อเปนการเพิ่มทางออกใหกับลูกหนี้ใหไดมีโอกาสไดดําเนินกิจการตอไปถา
หากกิจการของลูกหนี้ยังมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการได ทั้งนี้การรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากแนวความคิดในกฎหมายลมละลาย ซ่ึงมีแนวความคิดในการใหอภัย
ลูกหนี้ประกอบกับแนวความคิดการใหโอกาสลูกหนี้ไดเร่ิมตนใหม16 จึงมีแนวความคิดที่อาจกลาว
ไดดังตอไปนี้ 
 

                                                 
15  แหลงเดิม. 
16  พงศเทพ  หาญนาคะเจริญ.  (2548).  “การลมละลายโดยสมัครใจของบุคคลธรรมดา.”  หนา 39. 
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 1.  แนวความคิดที่วาลูกหนี้ยอมรูจักตนเองดีที่สุด 
  กฎหมายลมละลายเปนเครื่องมือในการควบคุมลูกหนี้ผูที่ไมมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ หรือมีหนี้สินลนพนตัวเพื่อมิใหไปกอความเสียหายใหแกบุคคลภายนอกอันเปนการหลอก
หลวงกอหนี้ขึ้นใหมทั้งที่ตนเองรูอยูแลววาตนเองไมมีความสามารถในการชําระหนี้คืนได ซ่ึง
ความสามารถในการชําระหนี้ หรือสภาพที่มีหนี้สินลนพนตัวเปนสถานภาพของลูกหนี้เอง ดังนั้น
บุคคลที่จะรูและเขาใจสถานะทางการเงินของตนเองดีที่สุดก็คือตัวลูกหนี้เอง 
 2. แนวความคิดใหความเมตตาแกลูกหนี้ผูสุจริตแตโชคราย 
  สภาวะการที่ทําใหลูกหนี้ตองประสบกับสภาวะที่ไมอาจชําระหนี้ไดนั้นอาจเกิดขึ้น
จากสถานการณซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของลูกหนี้ได เชนหนี้ที่เกิดขึ้นจากการประสบภัยพิบัติ
อันเกิดจากธรรมชาติ เปนตน ทั้งนี้จะเห็นไดวาหนี้บางประเภทที่เกิดขึ้นเปนความโชครายที่อาจ
เกิดขึ้นแกลูกหนี้ซ่ึงทําใหลูกหนี้ตองตกอยูในสภาวะที่มีหนี้สินลนพนตัว แนวความคิดในการให
ความเมตตาแกลูกหนี้ผูสุจริตไดมีโอกาสเขาสูกระบวนการลมละลายนั้นอาศัยแนวความคิดที่เปน
เหตุผลสนับสนุนดังนี้ 
  1)  ทฤษฎีความเมตตาไดตระหนักถึงคุณคาที่แทจริงของลูกหนี้ในสภาวะที่มีหนี้สิน
ลนพนตัว หรือตกอยูในภาวะลมละลาย คุณคาของลูกหนี้ไดถูกทําลายลงไปอยางมากเพราะภาวะ
ความกดดันจากภาระหนี้สิน ดังนั้นการชวยใหลูกหนี้ไดเปนอิสระจากภาระหนี้สินทั้งปวงเปนการ
ชวยใหลูกหนี้ไดกลับเขาสูสังคมและคงคุณคาของตัวเองไดตอไป 
  2)  ความเมตตาตอลูกหนี้ในฐานะที่เปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคมนอกจากทําให
ลูกหนี้ไดคงไวซ่ึงคุณคาของตนเองและทําประโยชนใหสังคมแลว สังคมที่มีความเมตตาตอกันมาก
ขึ้นจะชวยยกระดับจิตใจของสมาชิกในสังคมนั้นใหมีคุณคา 
 3.  แนวความคิดรวมมือของลูกหนี้ 
  การรองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้โดยลูกหนี้สมัครใจนั้นเปนขอเท็จจริงขั้นแรกที่จะ
เปนสวนหนึ่งในการพิสูจนความสุจริตใจของลูกหนี้ กลาวคือการตรวจสอบไดวาเหตุผลที่แทจริง
ในการเลือกที่จะรองขอใหตนเองถูกควบคุมภายใตกระบวนการตามกฎหมายเพราะอะไร การที่
ลูกหนี้จะไดรับผลประโยชนจากการฟนฟูกิจการนอกจากจะดูจากความสุจริตของลูกหนี้แลวยังคง
ตองดูถึงการแสดงความรวมมือของลูกหนี้ดวย ทั้งนี้การรองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้โดยลูกหนี้
สมัครใจของลูกหนี้ผูสุจริตนั้นถือไดวาลูกหนี้ไดแสดงตนเพื่ออาสาเขาสูกระบวนการควบคุมตาม
กฎหมายเปนการใหความรวมมืออยางสุจริตใจเพื่อใหตนเองถูกจํากัดสิทธิในการบริหารกิจการ 
 4.  แนวความคิดภายใตทฤษฎีอรรถประโยชนตอสังคม 
  การเปดโอกาสใหลูกหนี้สามารถรองขอใหฟนฟูกิจการของตนเองไดนั้นเปน
ประโยชนตอเจาหนี้บางรายที่ไมมีความสามารถเพียงพอในการเรียกรองซ่ึงเจาหนี้บางรายอาจมี 
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มูลหนี้ขั้นต่ําไมเพียงพอที่จะรองขอใหมีการฟนฟูกิจการหรือรองขอใหลูกหนี้ลมละลายได และใน
ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางมากทั้งนี้ก็เพราะสามารถควบคุมลูกหนี้มิใหสราง
หนี้เสียขึ้นใหกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม และการใหลูกหนี้สามารถรองขอไดเองนี้ยังเปนการเรงให
ลูกหนี้ผูสุจริตสามารถเปนอิสระจากภาระหนี้สินไดรวดเร็วขึ้นซึ่งเปนการสงเสริมใหลูกหนี้ไดกลับ
เขามาสรางประโยชนในระบบเศรษฐกิจไดเหมือนเดิม ซ่ึงหากไมมีการใหสิทธิลูกหนี้รองขอใหมี
การฟนฟูกิจการลูกหนี้บางรายอาจไมมีแรงจูงใจที่จะกลับเขาสูระบบเศรษฐกิจอีก และทั้งนี้หาก
ลูกหนี้ยังคงอยูในระบบเศรษฐกิจตอไปก็จะทําใหสามารถอุดชองโหวในระบบเศรษฐกิจไวไดอัน
เปนการปองกันสภาพเศรษฐกิจและสังคมในเชิงมหาภาคตอไป 
 
2.3  แนวความคิดใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามรางกฎหมายลมละลายขามพรมแดนของ
 กรรมาธิการวาดวยกฎหมายลมละลายแหงสหประชาชาติ 

แนวทางการรางกฎหมายลมละลาย (Legislative Guide on Insolvency Law) ไดถูก
จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Commission on International Trade Law) หรือท่ีเรียกยอๆ วา “UNCITRAL” โครงการนี้
เกิดขึ้นจากการนําเสนอตอคณะกรรมาธิการเมื่อ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเสนอให UNCITRAL ดําเนินการใน
เร่ืองกฎหมายลมละลายโดยเฉพาะเรื่องการลมละลายของบริษัท (corporate insolvency) เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการรับเอาขอบัญญัติเรื่องการลมละลายของบริษัทไปใชบังคับ การ
ประชุมเพื่อพิจารณาความเปนไปไดของโครงการไดถูกจัดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 จาก
ขอเสนอแนะของที่ประชุมดังกลาว คณะกรรมาธิการไดมอบหมายใหคณะที่ทํางานคณะที่ V 
(กฎหมายลมละลาย) (Working Group V-Insolvency Law)17 ดําเนินการจัดเตรียมรายละเอียด
วัตถุประสงคหลักและสาระสําคัญของกฎหมายลมละลาย ระบบการดําเนินการระหวางเจาหนี้ 
ลูกหนี้ ซ่ึงรวมถึงการปรับโครงสรางหนี้นอกศาล และแนวทางการรางกฎหมาย ซ่ึงสามารถนําไป
ปรับใชในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและสาระสําคัญของกฎหมายลมละลายไดงาย รวมถึง
การหารือถึงวิธีการอื่นอันเปนทางเลือกที่เปนไปไดและผลดีผลเสียของวิธีการดังกลาว ทั้งนี้ไดมีการ
จัดประชุมระหวางประเทศรวมกับ INSOL  International  และสมาคมเนติบัณฑิตระหวางประเทศ 
(International Bar Association) เพื่อหาขอมูลจากนานาประเทศเกี่ยวกับการลมละลายในเรื่อง
วัตถุประสงคหลักและขอบเขตของสาระสําคัญของขอบัญญัติเกี่ยวกับการลมละลายที่จะบรรจุไวใน
แนวทางการรางกฎหมาย 

                                                 
17  วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ.  “แนวทางการรางกฎหมายลมละลายของกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคา

ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ.”   หนา 1. 
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 วัตถุประสงคของแนวทางการรางกฎหมายลมละลายคือ การใหความชวยเหลือในการ
กําหนดโครงสรางของกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการกับปญหา
ทางดานการเงินของลูกหนี้ โดยมีจุดมุงหมายใหหนวยงานราชการ และองคกรที่ทําหนาที่ในการ
ออกกฎหมายของประเทศตางๆ ไดใชเปนเอกสารอางอิงเมื่อมีการจัดทํากฎหมายใหมหรือมีการ
ตรวจสอบความพอเพียงของกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู โดยแนวทางการรางกฎหมายลมละลาย
มีจุดมุงหมายใหเกิดความสมดุลระหวางความจําเปนในการดําเนินการกับปญหาทางดานการเงิน
ของลูกหนี้อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเทาที่จะเปนไปได กับผลประโยชนหรือสวนไดเสียของ
ฝายตางๆที่เกี่ยวของโดยตรงกับปญหาทางดานการเงิน โดยคํานึงถึงนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้
แนวทางการรางกฎหมายลมละลาย  ไดพิจารณาประเด็นปญหาตางๆที่เปนหัวใจในการรางกฎหมาย
ลมละลายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงถึงแมจะมีความแตกตางหลายประการในเชิงปฏิบัติ
ทางนโยบายและกฎหมาย แตก็เปนประเด็นปญหาที่มีอยูในระบบกฎหมายของหลายๆ ประเทศ โดย
แนวทางการรางกฎหมายจะเนนถึงกระบวนการลมละลายซึ่งเริ่มขึ้นภายใตกฎหมายลมละลายและ
ดําเนินการตามกฎหมาย โดยใหความสําคัญกับการฟนฟูกิจการ การดําเนินการกับลูกหนี้ไมวาจะ
เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งมีการดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากกฎหมายลมละลายของแตละประเทศก็มีความแตกตางกันออกไป แตมี
ความเห็นพองตองกันวาขอบัญญัติเกี่ยวกับการลมละลายที่มีประสิทธิภาพควรมีจุดมุงหมายในการ
บรรลุวัตถุประสงคหลักที่จะระบุไวขางลางนี้ในลักษณะที่มีสมดุล โดยไมวากฎหมายจะกําหนดใน
รูปแบบใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว กฎหมายลมละลายจะตองเปนสวนเสริมและ
สอดคลองกับคุณคาทางกฎหมายและสังคมที่กฎหมายลมละลายนั้นไดบัญญัติขึ้นมาและจะคงอยูใน
ทายที่สุด ถึงแมวากฎหมายลมละลายโดยทั่วไปจะมีบทบัญญัติแตกตางไป แตบทบัญญัติดังกลาวไม
ควรใหผลลัพธที่ขัดแยงกับหลักการที่กฎหมายอื่นนอกเหนือจากกฎหมายลมละลายใชเปนเกณฑ 
ในขณะที่กฎหมายลมละลายประสงคที่จะบรรลุผลที่แตกตางไปจากหรือเบี่ยงแบนไปจากหลัก
พื้นฐานของกฎหมายอื่น เชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตอสัญญา การปฏิบัติตอสิทธิของเจาหนี้มีประกัน 
เปนตน แตส่ิงที่พึงประสงคอยางยิ่งก็คือ ผลที่ไดดังกลาวเปนผลิตผลที่พิจารณาอยางรอบคอบและ
นโยบายที่ตระหนักในแนวทางดังกลาว18 อนึ่งรางกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคโดยสังเขป
ดังนี้คือ 
 1. การสรางความแนนอนให เกิดขึ้นในตลาดเพื่อสงเสริมเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กฎหมายลมละลายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายลมละลายเปน
ส่ิงที่มีความสําคัญในการชวยใหประเทศตางๆ  สามารถบรรลุประโยชนและหลีกเลี่ยงกับดักของ

                                                 
18  แหลงเดิม. 
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การรวมกันเปนหนึ่งเดียวระหวางระบบการเงินของประเทศกับระบบการเงินระหวางประเทศ โดย
กฎหมายและหนวยงานเหลานี้ควรสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางของธุรกิจที่สามารถดํารงอยูได 
และดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปดกิจการและโอนทรัพยสินของธุรกิจที่ประสบ
ความลมเหลว และอํานวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนสําหรับการเริ่มตนใหมของธุรกิจและ
การฟนฟูกิจการ รวมทั้งชวยใหการประเมินความเสี่ยงของการใหสินเชื่อสามารถกระทําได ทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยวัตถุประสงคหลักของกฎหมายลมละลายดังตอไปนี้ควร
ไดรับการดําเนินการเพื่อเสริมสรางความแนนอนในตลาดและสงเสริมเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 2. การเพิ่มมูลคาของทรัพยสินใหสูงที่สุด  ผูเขารวมในกระบวนการลมละลายควรมี
แรงจูงใจอยางมากในการดําเนินการใหทรัพยสินมีมูลคาสูงสุด เนื่องจากจะชวยใหมีการแบง
ทรัพยสินชําระหนี้ใหแกเจาหนี้โดยรวมไดมากยิ่งขึ้นและลดภาระของการมีหนี้สินลนพนตัว การ
บรรลุเปาหมายนี้มักนําไปสูการบรรลุความสมดุลของการกระจายความเสี่ยงระหวางคูกรณีที่อยูรวม
ในกระบวนการลมละลาย ตัวอยางเชน บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเลิกเพิกถอนธุรกรรมที่ผานมา 
สามารถทําใหเกิดความมั่นใจไดวาเจาหนี้จะไดรับการปฎิบัติดวยความเทาเทียมกันและเปนการเพิ่ม
มูลคาของทรัพยสินของลูกหนี้โดยการเอามูลคาของทรัพยสินกลับคืนมาเพื่อประโยชนของเจาหนี้
ทุกราย ในขณะเดียวกัน การเพิกถอนดังกลาว สามารถทําลายความสามารถในการคาดการณไดถึง
ความสัมพันธทางสัญญาซึ่งมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการลงทุน ซ่ึงกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางจุดมุงหมายที่ตางกันของกระบวนการลมละลาย ในทํานองเดียวกัน ก็มีความจําเปนในการ
สรางความสมดุลระหวางการชําระบัญชีที่รวดเร็วกับการใชความพยายามในระยะยาวในการฟนฟู
กิจการซึ่งอาจกอใหเกิดมูลคาเพิ่มใหแกเจาหนี้และความสมดุลระหวางความตองการเงินลงทุนใหม
เพื่อรักษาหรือเพิ่มมูลคาของทรัพยสินกับผลกระทบและตนทุนของการลงทุนใหมที่มีตอผูมีสวนได
เสียในปจจุบัน รวมทั้งความสมดุลระหวางบทบาทที่แตกตางกันของผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยเฉพาะ
การใชดุลยพินิจของผูแทนในคดีลมละลายกับขอบเขตที่เจาหนี้สามารถสอดสองการใชดุลยพินจินัน้ 
เพื่อคุมครองกระบวนการทางกฎหมาย และเพื่อใหเกิดมูลคาสูงสุด 
 3. การสรางความสมดุลระหวางการชําระบัญชีและการฟนฟูกิจการ วัตถุประสงคใน
การเพิ่มมูลคาใหสูงสุดนั้น มีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการบรรลุความสมดุลในกฎหมาย
ลมละลายระหวางการชําระบัญชีและการฟนฟูกิจการ โดยกฎหมายลมละลายจําตองสรางสมดุล
ระหวางประโยชนระหวางการรับชําระหนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นผานทางการชําระบัญชี (ซ่ึงมักจะ
เปนวิธีการที่เจาหนี้มีประกันเลือก) กับการรักษาไวซ่ึงมูลคาของธุรกิจของลูกหนี้โดยวิธีการฟนฟู
กิจการ (ซ่ึงมักจะเปนวิธีการที่เจาหนี้ไมมีประกันและลูกหนี้เลือก) การบรรลุซ่ึงสมดุลดังกลาวอาจมี
ผลกระทบตอขอพิจารณาทางดานนโยบายสังคมอื่นๆ อาทิเชน การสนับสนุนการพัฒนาของชนชั้น
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ผูประกอบการและปกปองการจางแรงงาน ทั้งนี้ กฎหมายลมละลายควรรวมถึงความเปนไปไดของ
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ใหเปนทางเลือกแทนการชําระบัญชี ซ่ึงเจาหนี้จะไดรับชําระหนี้ไมนอย
กวาในกรณีของการชําระบัญชีโดยที่ เจาหนี้ไมสมัครใจ และคุณคาของลูกหนี้ตอสังคมและ 
ตอเจาหนี้อาจเพิ่มพูนใหสูงคาไดอยางมากโดยการยินยอมใหลูกหนี้ดําเนินกิจการตอไป โดยการ
ดําเนินการดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่วาการดํารงรักษาไวซ่ึงองคประกอบที่มี
ความสําคัญและจําเปนตอธุรกิจอาจทําใหไดมูลคาที่สูงกวาการแยกจําหนายธุรกิจดังกลาวออกเปน
สวนๆ โดยกฎหมายลมละลายควรบัญญัติใหมีการแปลงรูปแบบของกระบวนการหนึ่งไปสูอีก
กระบวนการหนึ่งตามสภาวการณที่เหมาะสมดวย เพื่อใหเกิดความมั่นใจวากระบวนการในกฎหมาย
ลมละลายจะไมถูกใชไปในทางที่ไมถูกตอง ไมวาจะโดยเจาหนี้หรือลูกหนี้ และมีวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดในการแกปญหาทางดานการเงินของลูกหนี้ 
 4. การดําเนินการใหเกิดความมั่นใจวามีการปฏิบัติอยางเทาเทียม (equitable treatment) 
ตอเจาหนี้ซ่ึงอยูในสถานะคลายกัน วัตถุประสงคของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตั้งอยูบนความคิด
ที่วาในกระบวนการทางกฎหมายโดยรวม เจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิตามกฎหมายเชนเดียวกันควรไดรับการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรม โดยไดรับสวนแบงการชําระคืนหนี้ตามลําดับหนี้และสวนไดเสียในหนี้ของ
ตน วัตถุประสงคหลักนี้ ยอมรับวาเจาหนี้ทุกรายไมจําเปนตองไดรับการปฏิบัติเหมือนกัน แตไดรับ
การปฏิบัติในลักษณะที่สะทอนถึงการตอรองที่แตกตางกันออกไปที่มีระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ 
ประเด็นขางตนอาจไมเปนประเด็นที่สําคัญในกรณีที่ไมมีสัญญาเกี่ยวกับหนี้โดยเฉพาะเจาะจงกับ
ลูกหนี้ เชนกรณีเรียกรองคาเสียหาย(การเรียกรองในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม) และ
หนวยงานราชการดานภาษี แมวาการปฏิบัติดวยความเทาเทียมกันอาจจะถูกแกไขดัดแปลงโดย
นโยบายดานสังคมเกี่ยวกับลําดับการชําระหนี้กอน และการหลีกทางใหแกผูมีสิทธิเรียกรองหรือผูมี
สวนไดเสียที่มีสิทธิในลําดับกอน เชนที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย กระนั้นก็ตาม หลักการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติดวยความเทาเทียมกันก็ยังคงความสําคัญอยู โดยการดําเนินการใหเกิดความมั่นใจวาการ
จัดลําดับการชําระหนี้ใหกอนของเจาหนี้ที่อยูในกลุมเดียวกันมีผลตอสมาชิกทั้งหมดของกลุมใน
ลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ นโยบายวาดวยการปฏิบัติดวยความเทาเทียมกันครอบคลุมในหลายดานของ
กฎหมายลมละลาย รวมถึงการใชวิธีการพักการดําเนินคดีหรือระงับชั่วคราว การกําหนดเรื่องการ
ระงับการกระทําและธุรกรรมและการฟนฟูมูลคาของทรัพยสินในคดีลมละลาย การจัดกลุมของหนี้ 
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการฟนฟูกิจการและกลไกในการแบงทรัพยสินชําระหนี้ ทั้งนี้
กฎหมายลมละลายควรแกไขปญหาเกี่ยวกับกลฉอฉลและความลําเอียงที่อาจเกิดขึ้นในกรณทีีม่คีวาม
ยุงยากทางดานการเงินโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 
 5. การใหมีการแกปญหาการลมละลายดวยวิธีที่ทันตอเหตุการณ มีประสิทธิภาพและ
เปนกลาง ปญหาการลมละลายควรไดรับการจัดการและการแกไขในลักษณะที่เปนระเบียบ รวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดหยุดลงอยางเกินควรของธุรกิจและกิจการของลูกหนี้ 
และเพื่อลดคาใชจายของการดําเนินกระบวนการทางกฎหมายใหมีจํานวนนอยท่ีสุดเทาที่จะเปนไป
ได ทั้งนี้ การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและในเวลาอันเหมาะสมจะชวยสนับสนุน
วัตถุประสงคในการเพิ่มมูลคาของทรัพยสินของลูกหนี้ใหสูงที่สุด ในขณะที่ความเปนกลางจะชวย
สนับสนุนเปาหมายของการปฏิบัติดวยความเทาเทียมกันโดยกระบวนการทั้งหมดจําตองไดรับการ
พิจารณาดวยความรอบคอบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมทําใหขาดความคลองตัวในการ
ดําเนินการ ในขณะเดียวกันควรใหความสนใจเปนอยางยิ่งกับการชําระบัญชีของธุรกิจที่ไมอาจดํารง
อยูตอไปไดและที่ไมมีประสิทธิภาพ และความอยูรอดของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพใน
การดําเนินตอไปได 
  การแกปญหาทางดานการเงินของลูกหนี้ดวยความรวดเร็วและเปนระเบียบ สามารถ
สงเสริมใหเกิดขึ้นไดดวยกฎหมายลมละลายที่สามารถเขาถึงกระบวนการลมละลายไดงาย โดยการ
อางอิงหลักเกณฑที่มีความชัดเจนและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยจัดใหมีวิธีการที่สะดวกในการ
ระบุ เก็บรักษา และเอาคืนซ่ึงทรัพยสินและสิทธิที่ควรนํามาใชในการชําระบัญชีของลูกหนี้ ซ่ึง
อํานวยความสะดวกตอการเขารวมของลูกหนี้และเจาหนี้ โดยใหมีความลาชาและคาใชจายที่อาจ
เกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได จัดใหมีโครงสรางที่เหมาะสมสําหรับการดูแลและบริหาร
กระบวนการลมละลาย (รวมทั้งผูเชี่ยวชาญและสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของ) และมีผลใหมีวิธีการแกไข
ภาระและความรับผิดทางดานการเงินของลูกหนี้อยางมีประสิทธิภาพ 
 6. การดูแลรักษาทรัพยสินในคดีลมละลายเพื่อการจัดสรรแกเจาหนี้ดวยความเทาเทียม
กัน กฎหมายลมลายควรรักษาทรัพยสินและขัดขวางการแยกทรัพยสินของลูกหนี้ออกเปนสวนๆ
กอนเวลาที่เหมาะสมโดยเจาหนี้รายหนึ่งรายใดที่ทําการบังคับชําระหนี้ของตนเนื่องจากการกระทํา
ดังกลาวมักจะเปนการลดมูลคาโดยรวมของกองทรัพยสินของลูกหนี้ที่มีอยูสําหรับการชําระหนี้
ตางๆที่ลูกหนี้มีและอาจขัดขวางการฟนฟูกิจการหรือการขายธุรกิจบนหลักการที่ใหธุรกิจยังคง
ดําเนินอยูตอไป การพักการดําเนินคดีที่เจาหนี้ยื่นฟองทําใหลูกหนี้มีเวลาในการดําเนินการตางๆ 
และทําใหสามารถตรวจสอบสถานการณดานการเงินของลูกหนี้อยางถูกตองเหมาะสม และ
สนับสนุนใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดของทรัพยสินของลูกหนี้และปฏิบัติตอเจาหนี้ดวยความเทา
เทียมกัน ทั้งนี้ อาจจําตองมีกลไกบางประการในการสรางความมั่นใจวาการพักการดําเนินคดีไม
กระทบถึงสิทธิของเจาหนี้มีประกัน 
 7. การสรางความมั่นใจวากฎหมายลมละลายมีความโปรงใสและสามารถคาดการณได 
และเปนกฎหมายที่ใหแรงจูงใจในการเก็บรวบรวมและกระจายขอมูล กฎหมายลมละลายควรมี
ความโปรงใสและคาดการณได ซ่ึงจะทําใหผู อ่ืนที่อาจจะใหกูและเจาหนี้สามารถเขาใจการ
ดําเนินการของกระบวนการลมละลายและสามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะของตนเองใน
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ฐานะเจาหนี้หากเกิดการลมละลาย อันจะเปนการสงเสริมเสถียรภาพในดานความสัมพันธในเชิง
พาณิชย และสงเสริมการใหกูเงินและการลงทุนโดยมีอัตราคาเสี่ยงภัยที่ต่ําลง ทั้งนี้ ความโปรงใส
และการสามารถคาดการณไดจะทําใหเจาหนี้สามารถไดรับความกระจางเกี่ยวกับลําดับของการ
ชําระหนี้ หลีกเล่ียงขอพิพาทโดยการใหรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลใน
การประเมินสิทธิและความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวของ และชวยกําหนดขอบเขตของการใชดุลยพินิจใดๆ 
การใชกฎหมายลมละลายในลักษณะที่ไมอาจคาดการณไดอาจเปนการทําลายไมเฉพาะตอความ
เชื่อมั่นของผูที่รวมในกระบวนการลมละลาย แตยังจะทําลายความเต็มใจของบุคคลดังกลาวในการ
ใหสินเชื่อและการตัดสินใจลงทุนกอนการเกิดการลมละลาย ทั้งนี้ กฎหมายลมละลายควรระบุอยาง
ชัดเจนเกี่ยวกับบทบัญญัติตางๆของกฎหมายอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินกระบวนการ
ลมละลายใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได (เชน กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
เปนตน) 
  กฎหมายลมละลายควรสรางความมั่นใจวา มีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับสถานการณของ
ลูกหนี้ ควรมีมาตรการที่ใหแรงจูงใจในการกระตุนใหลูกหนี้เปดเผยฐานะของตนและในกรณีที่
เหมาะสม มีบทกําหนดโทษสําหรับการไมปฏิบัติตามดังกลาว การมีขอมูลเชนวานี้จะทําใหผูที่มี
ความรับผิดชอบในการบริหารและดูแลกระบวนการลมละลาย และเจาหนี้สามารถประเมิน
สถานการณดานการเงินของลูกหนี้ และพิจารณากําหนดวิธีการแกไขที่มีความเหมาะสมที่สุด 
 8. การยอมรับสิทธิของเจาหนี้ที่มีอยูและการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในการ
จัดลําดับของสิทธิเรียกรองในลําดับกอน การยอมรับและการบังคับใชในกระบวนการลมละลายซึ่ง
สิทธิตางๆที่แตกตางกันที่เจาหนี้มีตอลูกหนี้และทรัพยสินของลูกหนี้กอนเริ่มกระบวนการลมละลาย 
จะสรางความแนนอนใหเกิดขึ้นในตลาด และสนับสนุนการใหสินเชื่อ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิ
และลําดับการชําระหนี้กอนสําหรับเจาหนี้มีประกันการมีหลักเกณฑที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการ
จัดลําดับการชําระหนี้กอนของเจาหนี้ที่มีอยูในปจจุบันและเจาหนี้ที่ เกิดขึ้นภายหลังการเริ่ม
กระบวนการลมละลายมีความสําคัญในการทําใหผูใหกูสามารถคาดการณเกี่ยวกับสถานการณและ
ทําใหเกิดความมั่นใจวาจะมีการใชหลักเกณฑที่สอดคลองกัน และทําใหเกิดความมั่นใจใน
กระบวนการลมละลาย รวมทั้งทําใหผูเขารวมในกระบวนการทุกรายสามารถใชมาตรการที่
เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงของตน โดยการจัดลําดับการชําระหนี้กอนควรอาศัยการ
ตอรองในทางการคาเปนเกณฑเทาที่จะทําได และไมสะทอนถึงประเด็นทางดานสังคมและการเมือง
ที่อาจบิดเบือนผลของการลมละลาย ดังนั้น ลําดับของการชําระหนี้กอนที่ไมตั้งอยูบนพื้นฐานของ
อํานาจตอรองในทางการคาควรใหมีนอยที่สุด 
 9. การกําหนดกรอบของการลมละลายขามชาติ เพื่อสงเสริมการประสานงานระหวาง
ประเทศตางๆ และอํานวยตอการใหความชวยเหลือในการบริหารจัดการกระบวนการลมละลายที่
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เกิดขึ้นในตางประเทศ กฎหมายลมละลายควรบัญญัติหลักเกณฑสําหรับการลมละลายขามชาติ 
รวมถึงการรับรองกระบวนการลมละลายในตางประเทศโดยการนําเอากฎหมายตนแบบของ 
UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) เกี่ยวกับการลมละลายขาม
ชาติมาใช 
  การสรางดุลยภาพของกฎหมายลมละลาย เนื่องจากระบบของกฎหมายลมละลายไม
สามารถปกปองผลประโยชนของคูกรณีไวไดทั้งหมด ดังนั้นการเลือกใชนโยบายสําคัญตางๆ ใน
การวางรูปแบบของกฎหมายลมละลายจะตองกําหนดจุดมุงหมายของกฎหมายในเชิงกวาง เพื่อการ
ชวยเหลือธุรกิจที่กําลังประสบปญหา การคุมครองการจางแรงงาน การคุมครองผลประโยชนของ
เจาหนี้ การสนับสนุนใหมีการพัฒนารูปแบบของกลุมเจาของกิจการ กฎหมายลมละลายจะตองจัด
ใหมีการกระจายความเสี่ยงตางๆของการลมละลายขึ้นใหมเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศ ดังนั้น กฎหมายลมละลายจึงสามารถทําใหเกิดผลตอสภาวะทาง
เศรษฐกิจในวงกวาง 
  การนํากฎหมายลมละลายประสานเขากับระบบกฎหมายในเชิงกวาง เปนส่ิงสําคัญที่
นําไปสูการรักษาใหสังคมเปนระเบียบและมีความมั่นคง คูกรณีทุกฝายจําเปนตองสามารถคาดหมาย
ไดวาสิทธิทางกฎหมายของตนจะไดรับผลกระทบอยางไรในกรณีซ่ึงลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ที่มี
ตอตนได หรือไมสามารถชําระหนี้ไดครบจํานวน ส่ิงเหลานี้ทําใหเจาหนี้และผูลงทุนในหุนสามารถ
คํานวณผลกระทบในทางเศรษฐกิจจากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ได และยังสามารถประเมิน
ความเสี่ยงของตนเองได 
  การวางรูปแบบของกฎหมายลมละลายของแตละประเทศ ไมมีประเทศใดที่มีวิธีที่
เปนวิธีการแกไขที่ใชไดเปนการทั่วไป เพราะแตละประเทศก็มีความจําเปนที่แตกตางกันออกไป 
กฎหมายบางประเทศก็ใหความสําคัญอยางมากตอการยอมรับและการบังคับใหเปนไปตามสิทธิของ
เจาหนี้และขอตกลงในทางการคาในกรณีที่มีการลมละลาย และใหอํานาจแกเจาหนี้ในการควบคุม
การดําเนินกระบวนการลมละลายมากกวาลูกหนี้ ซ่ึงบางครั้งเรียกวา “ระบบกฎหมายที่เปนมิตรกับ
เจาหนี้ (creditor-friendly regimes)”  กฎหมายของบางประเทศก็เอนเอียงไปในลักษณะที่ใหอํานาจ
แกลูกหนี้ในการควบคุมการดําเนินกระบวนการลมละลายมากกวา บางครั้งเรียกวา “ระบบกฎหมาย
ที่เปนมิตรกับลูกหนี้ (debtor-friendly regimes)” ในขณะที่กฎหมายบางประเทศก็พยายามหาจุด
สมดุลตรงกลาง กฎหมายของบางประเทศใหความสําคัญกับการชําระบัญชีของลูกหนี้เพื่อท่ีจะกําจัด
ผูคาในตลาดที่ไมมีประสิทธิภาพและไรความสามารถ ในขณะที่กฎหมายของบางประเทศก็
สนับสนุนใหมีการฟนฟูกิจการ การใหความสําคัญกับการฟนฟูกิจการอาจชวยสงเสริมในหลายๆ
วัตถุประสงค คือ เปนวิธีการเพิ่มมูลคาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้โดยอยูบนหลักการที่ธุรกิจยังคง
ดําเนินอยูตอไป และเปนการใหโอกาสครั้งที่สองแกผูถือหุน และฝายบริหารของลูกหนี้ รวมทั้ง ยัง
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เปนการสงเสริมใหนักบริหารและผูจัดการยอมรับทัศนคติที่เหมาะสมตอความเสี่ยง และยังเปนการ
คุมครองกลุมที่ไดรับผลกระทบจากความลมเหลวของธุรกิจไดงาย เชน ลูกจางของลูกหนี้ 
นอกจากนั้น กฎหมายของบางประเทศก็ใหความสําคัญเปนพิเศษกับการคุมครองลูกจางและการ
รักษาไวซ่ึงการจางแรงงานในกรณีที่มีการลมละลาย ในขณะที่กฎหมายในบางประเทศก็กําหนดให
มีการลดขนาดของธุรกิจลงโดยใหความคุมครองขั้นต่ําแกลูกจาง อยางไรก็ตามการยอมรับแนวทาง
ที่สนับสนุนใหมีการฟนฟูกิจการไมควรมีจะสงผลใหเกิดแหลงพักพิงสําหรับบริษัทที่กําลังจะตาย 
บริษัทที่ไมอาจเยียวยาไดแลวควรที่จะใหมีการชําระบัญชีโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่
จะทําได 
 การกําหนดรูปแบบของกฎหมายลมละลายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกี่ยวของ
กับการพิจารณาประเด็นตางๆที่เกี่ยวกับความจําเปนตองมีโครงงานทางกฎหมายที่เปนสารบัญญัติ 
และวิธีสบัญญัติ และตองมีโครงสรางขององคกรที่จําเปนตอการบังคับใช รวมถึง 
 (ก) การระบุตัวลูกหนี้ซ่ึงอาจจะตกอยูภายใตกระบวนการลมละลาย รวมทั้งลูกหนี้ซ่ึง
อาจตองตกอยูภายใตระบบกฎหมายลมละลายพิเศษ 
 (ข) การกําหนดวาเมื่อใดกระบวนการลมละลายจะเริ่มตนและรูปแบบของกระบวน 
การลมละลายที่จะเริ่มตน คูกรณีที่เริ่มกระบวนการลมละลาย และหากพิจารณาถึงประเด็นวา คูกรณี
ฝายใดเปนฝายรองขอใหเร่ิมกระบวนการลมละลายแลว หลักการในการเริ่มกระบวนการลมละลาย
ควรแตกตางออกไปหรือไม 
 (ค) การกําหนดวาลูกหนี้ควรที่จะสามารถรักษาอํานาจในการควบคุมธุรกิจไดแคไหน
และเพียงใดเมื่อกระบวนการลมละลายเริ่มตน หรือควรที่จะถูกแทนที่โดยตั้งบุคคลเปนอิสระ ใน
การดูแลและบริหารงานของลูกหนี้ และการสรางความแตกตางระหวางการชําระบัญชีและการฟนฟู
กิจการในเรื่องดังกลาว 
 (ง) การระบุถึงทรัพยสินของลูกหนี้ซ่ึงจะตกอยูภายใตกระบวนการลมละลายและ
ประกอบขึ้นเปนกองทรัพยสินในคดีลมละลาย 
 (จ) การคุมครองกองทรัพยสินในคดีลมละลายจากการดําเนินการของเจาหนี้ ลูกหนี้ 
และผูแทนในคดีลมละลาย และในกรณีที่มีการใชมาตรการคุมครองเจาหนี้มีประกัน จะตองมี 
การดําเนินการใดในการคุมครองมูลคาทางเศรษฐกิจของหลักประกันในระหวางที่มีการดําเนิน
กระบวนการลมละลาย 
 (ฉ) ลักษณะของการดําเนินการซึ่งผูแทนในคดีลมละลายอาจดําเนินการกับสัญญา
ตางๆที่ลูกหนี้ทําขึ้นกอนการเริ่มกระบวนการลมละลาย และในแงซ่ึงทั้งลูกหนี้และคูสัญญาของ
ลูกหนี้ยังไมไดมีการปฏิบัติตามขอผูกพันของตนครบถวน 
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 (ช) การกําหนดวาการหักกลบลบหนี้หรือการหักบัญชีที่ยังสามารถบังคับไดหรือจะ
ไดรับการคุมครองแคไหนและเพียงใดแมวาจะมีการเริ่มกระบวนการลมละลาย 
 (ซ) วิธีการที่ ผูแทนในคดีลมละลายอาจใชหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินในกอง
ทรัพยสินในคดีลมละลาย 
 (ฌ) การกําหนดวาผูแทนในคดีลมละลายสามารถที่จะเพิกถอนธุรกรรมบางธุรกรรมซึ่ง
อาจสงผลกระทบเสียหายตอผลประโยชนของเจาหนี้ไดแคไหนเพียงใด 
 (ญ) กรณีของการฟนฟูกิจการ การจัดทําแผนฟนฟูกิจการ และขอจํากัด ซ่ึงจะถูกนํามา 
ใชกับเนื้อหาสาระของแผน ผูทําแผน และเงื่อนไขซึ่งจะตองมีการเห็นชอบและปฏิบัติตาม 

(ฎ) สิทธิและขอผูกพันของลูกหนี้ 
(ฏ) หนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของผูแทนในคดีลมละลาย 
(ฐ) การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และคณะกรรมการเจาหนี้ 
(ฑ) คาใชจายที่เกี่ยวของในกระบวนการลมละลาย 
(ฒ) การปฏิบัติตอสิทธิเรียกรอง/หนี้ที่ขอรับชําระและลําดับของการชําระหนี้เพื่อ

วัตถุประสงคของการจายชําระเงินในกระบวนการชําระบัญชี 
(ณ) การแบงสรรเงินที่ไดจากการชําระบัญชี 
(ด) การปลดเปลื้องหนี้หรือการเลิกกิจการของลูกหนี้ และ 
(ต) การสิ้นสุดของกระบวนการลมละลาย 

 กฎหมายลมละลายยังจําเปนตองพิจารณาถึงโครงสรางของกระบวนการซึ่งนําไปสูการ
เลือกใชวิธีการฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชี ซ่ึงมีหลักการพิจารณาที่แตกตางกันอยางมาก 
กฎหมายลมละลายบางประเทศกําหนดกระบวนการลมละลายซึ่งสามารถใชไดครอบคลุมในหลาย
กรณีและมีความยืดหยุนโดยการเริ่มกระบวนการลมละลายเพียงครั้งเดียวซ่ึงเปนทางเลือกใหมีผลถึง
การฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชี ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพฤติการณแหงคดี แตกฎหมายของบางประเทศ
ไดกําหนดเปนสองกระบวนการแยกจากกัน ซ่ึงแตละกระบวนการไดกําหนดวิธีการดําเนินคดีและ
การเริ่มตนของคดีเอาไวโดยมีความเปนไปไดตางกันออกไปที่จะแปลงกระบวนการหนึ่งมาเปนอีก
กระบวนการหนึ่ง การที่กฎหมายกําหนดกระบวนการของการฟนฟูกิจการและการชําระบัญชีแยก
จากกันนั้นอยูบนพื้นฐานของการพิจารณานโยบายทางสังคมและการคาที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม
มีอยูหลายประเด็นซึ่งเปนประเด็นรวมกันระหวางการฟนฟูกิจการและการชําระบัญชีทั้งในแง
ขั้นตอนของกระบวนการและในแงสาระตางๆ ซ่ึงมีทั้งที่ซํ้าซอนกันและสอดคลองกัน 
 การกําหนดวาธุรกิจที่มีหนี้สินลนพนตัวของลูกหนี้สามารถอยูรอดตอไปไดหรือไมนั้น 
อยางนอยในทางทฤษฎีควรกําหนดวาจะเปนไปตามกระบวนการใดของกฎหมาย อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการเริ่มคดีไมวาจะในการฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชีบอยครั้งที่เปนไป
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ไมไดที่จะสามารถทําการประเมินขั้นสุดทายของการอยูรอดทางการเงินของธุรกิจ ขอเสียบาง
ประการของวิธีนี้คือ อาจกอใหเกิดภาวะของการขัดแยงที่ไมพึงประสงคระหวางการฟนฟูกิจการ
และการชําระบัญชี ทั้งยังทําใหเกิดความลาชา มีคาใชจายเพิ่มขึ้นและไมมีประสิทธิภาพ เชน ใน
กรณีของความลมเหลวของการฟนฟูกิจการซึ่งจําเปนตองมีการยื่นคําขอเพื่อใหมีการชําระบัญชีอีก
ฉบับตางหาก ความไมมีประสิทธิภาพนี้สามารถกําจัดไปไดในบางกรณีโดยการกําหนดใหมีความ
เชื่อมโยงกันทั้งสองกระบวนการโดยใหสามารถเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสูอีกกระบวนการ
หนึ่งภายใตพฤติการณที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ และโดยการรวมวิธีการตางๆที่สรางขึ้นมาเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดการใชกระบวนการลมละลายที่ผิดๆ เชน การเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการเพื่อ
หลีกเลี่ยงการชําระบัญชี หรือทําใหการชําระบัญชีตองลาชาออกไป 
 ปญหาของการเลือกกระบวนการลมละลายบางประเทศไดกําหนดวา คูความที่เปนฝาย
เริ่มกระบวนการลมละลายจะมีสิทธิในเบื้องตนที่จะเลือกระหวางการชําระบัญชีและการฟนฟู
กิจการ เมื่อกระบวนการชําระบัญชีไดถูกเลือกโดยเจาหนี้รายหนึ่งหรือมากกวานั้นแลว กฎหมาย
มักจะกําหนดกลไกใหลูกหนี้สามารถขอเปลี่ยนเปนการฟนฟูกิจการแทนหากเปนไปไดโดยเมื่อ
ลูกหนี้ยื่นขอใหมีการฟนฟูกิจการไมวาจะโดยคํารองของลูกหนี้เองหรือดวยผลของคํารองของ
เจาหนี้ที่ใหชําระบัญชี คํารองขอฟนฟูกิจการจะถูกพิจารณาดวยเหตุและผลกอน กฎหมายลมละลาย
ของบางประเทศจะกําหนดกลไกใหสามารถเปลี่ยนจากการฟนฟูกิจการไปเปนการชําระบัญชีแทน
โดยมุงหมายที่จะคุมครองเจาหนี้ โดยไมวาจะเปนในชวงเริ่มตนของคดีหรือหลังจากนั้น ทั้งนี้ เมื่อมี
การพิจารณาวาการฟนฟูกิจการไมนาหรือไมสามารถทําใหเปนผลสําเร็จได อนึ่ง กลไกอีกประการ
หนึ่งในการคุมครองเจาหนี้ก็คืออาจจะมีการกําหนดระยะเวลาใหการฟนฟูกิจการที่ขัดตอเจตนารมย
ของเจาหนี้สามารถดําเนินไปไดไมเกินเวลาที่กําหนดไว 
 ในหลักการทั่วไป แมวากระบวนการชําระบัญชีและการฟนฟูกิจการจะถูกแยกจากกัน 
ก็ตาม แตกระบวนการชําระบัญชีและการฟนฟูกิจการก็มักจะดําเนินในลักษณะตอเนื่องกัน คือ 
กระบวนการชําระบัญชีจะถูกใชหากการฟนฟูกิจการไมนาที่จะประสบผลสําเร็จหรือหากความ
พยายามในการฟนฟูกิจการลมเหลว ในบางระบบของกฎหมายลมละลายขอสันนิษฐานเบื้องตนคือ 
ธุรกิจที่ควรที่จะไดรับการฟนฟูกิจการสวนกระบวนการชําระบัญชีควรนํามาใชเมื่อความพยายาม
ตางๆในการฟนฟูกิจการไมประสบความสําเร็จ ในขณะที่บางระบบกฎหมายลมละลายที่กําหนดให
มีการเปลี่ยนกระบวนการระหวางการฟนฟูกิจการและการชําระบัญชีนั้น การขอเปลี่ยนจากการ
ฟนฟูกิจการมาเปนการชําระบัญชีสามารถทําไดโดยลูกหนี้ เจาหนี้ หรือผูแทนในคดีลมละลาย ทั้งนี้ 
ตามกฎหมายจะกําหนด เหตุการณเชนวานี้อาจรวมถึงกรณีลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ที่ถึงกําหนด
หลังจากมีการยื่นคํารองฟนฟูกิจการแลว หรือในกรณีที่แผนฟนฟูกิจการไมไดรับความเห็นชอบจาก
เจาหนี้หรือศาล หรือในกรณีที่ลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันของตนตามแผนฟนฟูกิจการที่
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ไดรับความเห็นชอบแลวนั้น หรือในกรณีที่ลูกหนี้พยายามที่จะฉอโกงเจาหนี้ ซ่ึงบอยครั้งที่มีการ
เปลี่ยนจากกระบวนการฟนฟูกิจการมาเปนการชําระบัญชี ระบบกฎหมายลมละลายสวนใหญไม
อนุญาตใหทําการเปลี่ยนกลับมาเปนการฟนฟูกิจการอีกครั้งหากไดมีการเปลี่ยนจากการฟนฟูกิจการ
ไปเปนการชําระบัญชีแลว 
 ความยากลําบากในการกําหนดในชวงเริ่มตนวา ควรที่จะชําระบัญชีหรือฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ทําใหบางประเทศทําการแกไขกฎหมายลมละลายโดยการเปลี่ยนจากกระบวนการที่แยก
ตางหากจากกัน (separate proceedings) มาเปนกระบวนการที่เปนหนึ่งเดียว (unitary proceedings) 
ภายใตแนวทางของกระบวนการที่เปนหนึ่งเดียวกันดังกลาวจะมีระยะเวลาเบื้องตนซ่ึงมักจะถูก
เรียกวา “ระยะเวลาสังเกตการณ” ซ่ึงระบบกฎหมายที่เปนหนึ่งเดียวที่ใชอยูในขณะนี้อาจใหเวลา
สามเดือน เปนชวงระยะเวลาที่ไมตองพิจารณาขอสันนิษฐานวา ในทายที่สุด ธุรกิจจะถูกฟนฟูหรือ
ถูกชําระบัญชีหรือไม การเลือกระหวางกระบวนการฟนฟูกิจการและการชําระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่อ
สถานะการณทางการเงินของลูกหนี้ไดถูกประเมินและถูกกําหนดวาการฟนฟูกิจการจะเปนไปได
หรือไม ประโยชนพื้นฐานจากการใชแนวทางนี้คือ เปนกระบวนการที่งาย ยืดหยุน และสามารถ
บริหารคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการที่เปนหนึ่งเดียวอาจจะชวยสนุบสนุนให
ลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงินตัดสินใจเขาสูกระบวนการทางกฎหมายซึ่งจะชวยเพ่ิมโอกาสให
ประสบความสําเร็จในการฟนฟูกิจการไดมากขึ้น แตขอเสียของแนวทางนี้ก็คือ อาจทําใหเกิดความ
ลาชาในระหวางของการตัดสินใจเริ่มคดีกับการตัดสินใจวาจะดําเนินกระบวนการใด ซ่ึงผลก็คือ 
ธุรกิจของลูกหนี้และมูลคาของทรัพยสินของลูกหนี้อาจจะลดลงจากความลาชาดังกลาว อนึ่ง ไมวา
กฎหมายลมละลายจะบัญญัติเร่ืองการฟนฟูกิจการและการชําระบัญชีเอาไวอยางไรก็ตาม ก็ควรที่จะ
แนใจดวยวา เมื่อลูกหนี้ เขาสูกระบวนการทางกฎหมายแลว ลูกหนี้จะไมสามารถออกจาก
กระบวนการลมละลายไปโดยปราศจากการกําหนดทิศทางอนาคตของตนเอง 
 ความสัมพันธระหวางกฎหมายลมละลายกับกฎหมายอื่น เชน กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายซึ่งมีขอจํากัดเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้และการหักบัญชี กฎหมายซึ่งมีขอจํากัดเกี่ยวกับ
การแปลงหนี้เปนทุน กฎหมายซึ่งบังคับใชเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราและการควบคุมการลงทนุ
ของตางชาติซ่ึงอาจกระทบตอขอกําหนดของแผนฟนฟูกิจการ ความสัมพันธของกฎหมายลมละลาย
และกฎหมายอื่นควรที่จะชัดเจน และในกรณีที่เปนไปได การอางถึงกฎหมายอื่นควรที่จะถูกรวมไว
ในกฎหมายลมละลาย 
ขอเสนอแนะสําหรับการพิจารณาในการรางกฎหมายลมละลาย 

1. เพื่อกําหนดและพัฒนากฎหมายลมละลายที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการพิจารณา
วัตถุประสงคหลักดังตอไปนี้ 
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 (ก) สรางความแนนอนให เกิดขึ้นในตลาดเพื่อสงเสริมเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 (ข)  เพิ่มมูลคาของทรัพยสินใหสูงที่สุด 
 (ค)  สรางความสมดุลระหวางการชําระบัญชีและการฟนฟูกิจการ 
 (ง) ดําเนินการใหเกิดความมั่นใจวามีการปฏิบัติอยางเทาเทียมตอเจาหนี้ซ่ึงอยูใน

สถานะคลายกัน 
 (จ) ใหมีการแกปญหาการลมละลายดวยวิธีการที่ทันตอเหตุการณ มีประสิทธิภาพ

และเปนกลาง 
 (ฉ) ดูแลรักษากองทรัพยสินในคดีลมละลายเพื่อการจัดสรรแกเจาหนี้ดวยความเทา

เทียมกัน 
 (ช) สรางความมั่นใจวากฎหมายลมละลายมีความโปรงใสและสามารถคาดการณได 

และเปนกฎหมายที่ใหแรงจูงใจในการเก็บรวบรวมและกระจายขอมูล และ 
 (ซ) ยอมรับสิทธิของเจาหนี้ที่มีอยูและกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในการจัดลําดับ

ของสิทธิเรียกรองในลําดับกอน 
 2. กฎหมายลมละลายควรรวมขอบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินการทั้งในกรณีการฟนฟู
กิจการและการชําระบัญชีของลูกหนี้ 
 3. กฎหมายลมละลายควรยอมรับสิทธิและสิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอื่น
นอกเหนือจากกฎหมายลมละลาย ไมวาจะเปนกฎหมายในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตเทาที่มี
การจํากัดอยางชัดแจงตามที่กําหนดไวในกฎหมายลมละลาย 
 4. กฎหมายลมละลายควรระบุถึงกรณีที่มีขอบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในหลักประกันที่มีผล
บังคับและใชบังคับไดตามกฎหมายอื่นนอกเหนือจากกฎหมายลมละลาย สิทธิในหลักประกัน
ดังกลาวจะไดรับการยอมรับในกระบวนการลมละลายใหมีผลบังคับใชได 
 5. กฎหมายลมละลายควรรวมเอากรอบในการแกปญหาการลมละลายขามชาติอยางมี
ประสิทธิภาพที่มีความทันสมัย  ประสานกันไดและเปนธรรม ทั้งนี้ ขอเสนอแนะใหมีการ
ประกาศใชกฎหมายตนแบบเกี่ยวกับการลมละลายขามชาติของ UNCITRAL 
 6. ใหจัดการกับปญหาของวัตถุประสงคหลักตางๆ ใหบรรลุถึงความสมดุลที่เหมาะสม
ของวัตถุประสงคเหลานั้น 
 7. เพื่อใหกฎหมายลมละลายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรคํานึงถึงลักษณะ
ทั่วไปของเรื่องดังตอไปนี้ 

 (ก) การระบุตัวลูกหนี้ซ่ึงอาจจะตกอยูภายใตกระบวนการลมละลาย รวมทั้งลูกหนี้
ซ่ึงอาจตองตกอยูภายใตระบบกฎหมายลมละลายพิเศษ 
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 (ข) การกําหนดวาเมื่อใดกระบวนการลมละลายจะเริ่มตนและรูปแบบของกระบวน 
การลมละลายที่จะเริ่มตน คูกรณีที่เริ่มกระบวนการลมละลาย และหากพิจารณาถึงประเด็นวา คูกรณี
ฝายใดเปนฝายรองขอใหเร่ิมกระบวนการลมละลายแลวหลักการในการเริ่มกระบวนการลมละลาย
ควรแตกตางออกไปหรือไม 

 (ค)  การกําหนดวาลูกหนี้ควรที่จะสามารถรักษาอํานาจในการควบคุมธุรกิจไดแค
ไหนเพียงใดเมื่อกระบวนการลมละลายเร่ิมตน หรือควรที่จะถูกแทนที่ โดยตั้งบุคคลที่เปนอิสระ 
(ในแนวทางการรางกฎหมายนี้จะเรียกวา “ผูแทนในคดีลมละลาย) ในการดูแลและบริหารงานของ
ลูกหนี้ และการสรางความแตกตางระหวางการชําระบัญชีและการฟนฟูกิจการในเรื่องดังกลาว 

 (ง) การระบุถึงทรัพยสินของลูกหนี้ซ่ึงจะตกอยูภายใตกระบวนการลมละลายและ
ประกอบขึ้นเปนกองทรัพยสินในคดีลมละลาย 

 (จ) การคุมครองกองทรัพยสินในคดีลมละลายจากการดําเนินการของเจาหนี้ ลูกหนี้ 
และผูแทนในคดีลมละลาย และในกรณีที่มีการใชมาตรการคุมครองเจาหนี้มีประกันจะตองมีการ
ดําเนินการใดในการคุมครองมูลคาทางเศรษฐกิจของหลักประกันในระหวางที่มีการดําเนิน
กระบวนการลมละลาย 

 (ฉ) ลักษณะของการดําเนินการซึ่งผูแทนในคดีลมละลายอาจดําเนินการกับสัญญา
ตางๆที่ลูกหนี้ทําขึ้นกอนการเริ่มกระบวนการลมละลาย และในแงซ่ึงทั้งลูกหนี้และคูสัญญาของ
ลูกหนี้ยังไมไดมีการปฏิบัติตามขอผูกพันของตนครบถวน 

 (ช) การกําหนดวาการหักกลบลบหนี้หรือการหักบัญชีที่ยังสามารถบังคับได หรือจะ
ไดรับการคุมครองแคไหนเพียงใดแมวาจะมีการเริ่มกระบวนการลมละลาย 

 (ซ) วิธีการที่ผูแทนในคดีลมละลายอาจใชหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินในกอง
ทรัพยสินในคดีลมละลาย 

 (ฌ)  การกําหนดวาผูแทนในคดีลมละลายสามารถที่จะเพิกถอนธุรกรรมบางธุรกรรม
ซ่ึงอาจสงผลเสียหายตอผลประโยชนของเจาหนี้ไดแคไหนและเพียงใด 

 (ญ) กรณีของการฟนฟูกิจการ การจัดทําแผนฟนฟูกิจการ และขอจํากัด(หากมี) ซ่ึงจะ
ถูกนํามาใชกับเนื้อหาสาระของแผน ผูทําแผน และเงื่อนไขซึ่งจะตองมีการเห็นชอบและปฏิบัติตาม 

 (ฎ) สิทธิและขอผูกพันของลูกหนี้ 
 (ฏ)  หนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของผูแทนในคดีลมละลาย 
 (ฐ) การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนี้และคณะกรรมการเจาหนี้ 
 (ฑ) คาใชจายที่เกี่ยวของในกระบวนการลมละลาย 
 (ฒ) การปฏิบัติตอสิทธิเรียกรอง/หนี้ที่ขอรับชําระและลําดับของการชําระหนี้เพื่อ

วัตถุประสงคของการจายชําระเงินในกระบวนการชําระบัญชี 
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 (ณ) การแบงสรรเงินที่ไดจากการชําระบัญชี 
 (ด)  การปลดเปลื้องหนี้หรือการเลิกกิจการของลูกหนี้ และ 
 (ต)  การสิ้นสุดของกระบวนการลมละลาย  

 
2.4  แนวความคิดในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีแนวความคิดใหมีกฎหมายฟนฟูกิจการขึ้นก็ เพื่อ เปนการสราง
กระบวนการในการปองกันปญหาของธุรกิจการคาที่จะตองประสบสภาวะการลมละลายในชวงที่
เกิดปญหาทางเศรษฐกิจขึ้น ซ่ึงในชวงที่เกิดปญหาทางเศรษฐกิจนั้นสถาบันการเงิน ธนาคารรวม
ตลอดไปถึงบริษัทเงินทุนตางๆตองลมละลาย จึงทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงไดขอใหกระทรวงยุติธรรมดําเนินการพิจารณาปรับปรุง
พระราชบัญญัติลมละลายใหมีกระบวนการฟนฟูกิจการขึ้น เพื่อจะไดใชเปนอีกชองทางหนึ่งใหแก
กิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหาไมใหตองเขาสูกระบวนการลมละลายเพียงอยางเดียว 

 
 2.4.1   ความเปนมาของกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการ 

กฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการพัฒนามาจากกฎหมายลมละลาย  เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ  ในประเทศไทยไดมีกฎหมายลักษณะลมละลายบังคับใชใน
ประเทศเปนระยะเวลานานมาแลว  เริ่มตั้งแตกฎหมายลักษณะกูหนี้  ศักราช  1278  (พ.ศ. 2192)  
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมลักษณะกูหนี้ยืมสิน  ร.ศ. 110  (พ.ศ. 2434)  พระราชบัญญัติลมละลาย  
ร.ศ. 127  (พ.ศ. 2451)  พระราชบัญญัติลมละลาย  ร.ศ. 130  (พ.ศ. 2454)  พระราชบัญญัติลมละลาย  
พ.ศ. 2483  อันเปนพระราชบัญญัติที่ยังคงใชบังคับอยูจนถึงปจจุบัน ที่มีอายุกวา 50 ป  ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม 6 คร้ังคือ  พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2526  พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541  ซ่ึงพระราชบัญญัติลมละลาย
ฉบับที่ 4 นี้ไดเพิ่มเติมกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ (Reorganization) เขาไวเปนกระบวนการ
หนึ่งตามกฎหมายลมละลาย  โดยเพิ่มเติมเปนหมวดที่ 3/1  และมาตราที่ 90/1  ถึงมาตรา  90/90  
ตอมาไดมีการแกไขกฎหมายลมละลายอีกครั้ง  โดยพระราชบัญญัติลมละลาย(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542  
และไดแกไขอีกครั้งคือ  พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2543  เปนการแกไขเพื่อรองรับ
การที่ศาลยุติธรรมแยกเปนหนวยงานอิสระ สวนการแกไขครั้งหลังสุดคือ  พระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2547  เปนการปรับปรุงหลักการในเรื่อง  การพนจากการลมละลายและ
การปลดจากการลมละลายซึ่งในสวนของการฟนฟูกิจการนั้นไดยกเลิกขอหามการอุทธรณในคดี
ฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยการลมละลายดวยกฎหมายลักษณะลมละลายมีหลักการที่สําคัญ  
เพื่อเขาแกปญหาการที่ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว  ไมอยูในสภาวะที่จะรับผิดชอบในหนี้ของตนได  
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มาตรการที่ปรากฏในกฎหมายจึงเปนเรื่องของการดําเนินการ  เพื่อการชําระสะสางหนี้ใหกับบรรดา
เจาหนี้ของลูกหนี้เปนสําคัญและการปองกันไมใหลูกหนี้ดังกลาวกอหนี้สินอีกตอไปโดยจัดให
ลูกหนี้นั้นเปนบุคคลลมละลายอันทําใหสถานะในสังคมเปลี่ยนไปและไมอาจใชสิทธิเทาเทียมกับ
บุคคลอื่นๆในสังคม มีกฎหมายมากมายที่จํากัดสิทธิของบุคคลลมละลายไว ในชวงเวลากอนหนา
วิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 ประเทศไทยก็ไดเริ่มที่จะปรับปรุงกฎหมายลมละลายตลอดมาเพื่อให
สอดคลองกับสภาวการณของประเทศจึงมีแนวความคิดในการนํามาตรการฟนฟูกิจการมาบัญญัติไว
เปนสวนหนึ่งของกฎหมายลมละลายเพื่อแกไขขอขัดของของมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูเดิมที่ไม
เอ้ืออํานวยตอการสงเสริมภาคธุรกิจที่ประสบปญหาทางหารเงินสามารถอยูรอดตอไปได เชน การ
พนสภาพจากการเปนบุคคลลมละลายไมวาจะเปนการประนอมหนี้กอนหรือหลังลมละลาย การ
ยกเลิกการลมละลายหรือการปลดจากการลมละลาย ซ่ึงการที่จะพนจากการลมละลายในแตละกรณี
ตองใชระยะเวลายาวนานหรือเปนไปไดยากที่จะพนจากการลมละลาย หนทางของลูกหนี้ที่จะกลับ
ไปสูภาวะปกติหรือดําเนินกิจการของตนตอไปยอมเปนไปไดโดยลําบาก นอกจากนี้ยังมีความไม
เหมาะสมของมาตรา 94 (2) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ที่ไมยอมใหเจาหนี้ที่ยอมให
ลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายเปนเหตุให
เจาหนี้ไมยินยอมใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่มีปญหาทางการเงินทําใหลูกหนี้ตอง
ลมละลายทั้งๆ ที่กิจการของลูกหนี้สามารถฟนฟูไดหากมีการใหความชวยเหลือทางการเงิน ซ่ึง
บทบัญญัติของมาตรานี้ไมเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงลูกหนี้ที่ประกอบกิจการหลายราย
ประสบปญหาชั่วคราทางการเงินหรือมีหนี้สินลนพนตัวจําตองเขาสูกระบวนการลมละลาย ดังนั้น
จึงมีการแกไขกฎหมายลมละลายและเปนที่มาของพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2541 
โดยมีสาระสําคัญในเรื่องการยกเวนสภาพบังคับของมาตรา 94(2) และการกําหนดใหมีมาตรการ
ฟนฟูกิจการ ซ่ึงตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย(ฉบับที่5)พ.ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 ตามลําดับ โดยมีกระบวนการฟนฟูกิจการอยูภายใต
กฎหมายลมละลายบัญญัติไวในหมวด 3/1 วาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนพิจารณากรณีที่ลูกหนี้เปนนิติบุคคล ปจจุบันพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่7) พ.ศ. 2547  เปนฉบับลาสุด 
  
 2.4.2   แนวความคิดเก่ียวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

แนวความคิดกฎหมายฟนฟูกิจการลูกหนี้  เปนแนวความคิดที่ใหโอกาสลูกหนี้ไดแกไข
สถานะทางการเงิน  ไมใหถูกฟองเปนบุคคลลมละลายเพื่อรักษาไวซ่ึงผลประโยชน  ของลูกหนี้  
เจาหนี้  และสังคมสวนรวม  และในที่สุดลูกหนี้จะไดเร่ิมตนใหมในทางการเงิน  (Fresh  Start)  และ
เขาสูระบบเศรษฐกิจเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจตอไป  แนวคิดในการฟนฟูกิจการในประเทศ
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ตางๆ  ลวนเกิดขึ้นเนื่องจากการหาทางออกมิใหลูกหนี้ตองลมละลายหรือตองเลิกกิจการไป  เพื่อ
รักษาเศรษฐกิจของประเทศเอาไว  ดังเชน  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แนวความคิดในการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดกฎเกณฑที่เหมาะสมของกฎหมายลมละลาย  ในมลรัฐ
นิวยอรกจึงไดพัฒนารูปแบบการจัดการ  ทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพย  โดยมีการโอน
ทรัพยสินของลูกหนี้ไปยังบริษัทใหม  โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหลูกหนี้ดําเนินธุรกิจตอไป  ซ่ึง
แนวคิดดังกลาวไดรับการยอมรับในศาลสูงของสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา  และแนวคิดดังกลาวได
ถูกบัญญัติไวใน Bankruptcy  Act  1933  ดวย  โดยสาเหตุที่มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้  มาบัญญัติไวก็เนื่องจากในป  ค.ศ.  1933  เปนชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก  (Great  
depression)  ธุรกิจตางๆ ในสหรัฐอเมริกาประสบกับการขาดทุน  มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ  รวมถึงผลกระทบตอตลาดหุน  นอกจากนี้ยังเกิดปญหาการวางงาน  จึงจําเปนตองมี
การแกไขกฎหมายดังกลาวเพื่อพยุงธุรกิจใหดําเนินตอไปได  และทําใหเกิดการจางงานขึ้น19  ทําให
กฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติในเรื่องการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อเปน
ทางออกอีกทางหนึ่งดวย  อยางไรก็ตามในระยะแรกแนวคิดและกระบวนการในการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ดังกลาวยังมีขอบกพรองและไมสามารถแกไขปญหาการลมละลายของลูกหนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังจะเห็นไดจากในชวงป ค.ศ.1970  มีธุรกิจจํานวนมากในสหรัฐอเมริกาตองประสบ
กับปญหาในการดําเนินธุรกิจมีบริษัทตองลมละลายและเลิกกิจการเปนจํานวนมาก สภานิติบัญญัติ
ของสหรัฐจึงไดจัดตั้งคณะทํางานขึ้นปรับปรุงแกไขกฎหมายลมละลายเพื่อแกปญหาลมละลายและ
การเลิกกิจการของบริษัทตางๆ  การปรับปรุงแกไขกฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกาในสวน
ของการฟนฟูกิจการมีการแกไขปรับปรุงหลายครั้งมาก   ในปจจุบันกระบวนการฟนฟูกิจการของ
สหรัฐอเมริกาอยูภายใต  Bankruptcy Code 1978   

สําหรับในประเทศอังกฤษเห็นวาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปการลมละลายอาจ
ไมใชทางออกที่ดีสําหรับการจัดการกับลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว  โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้เปน
องคกรที่ประกอบธุรกิจการคา  ดังจะเห็นไดจากรายงานของ  Cork Committee ซ่ึงเปนคณะทํางาน
ในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินลนพนตัว  (Insolvency Act)  ของประเทศ
อังกฤษไดใหความเห็นไววา  “ในบางกรณีการรักษากิจการใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปนั้นยอม
เกิดประโยชนตอลูกจาง  สังคมธุรกิจและสาธารณชนทั่วไปไดมากกวา”20  ทั้งนี้เนื่องจากบทบาท
ขององคกรธุรกิจตางๆ มีความสําคัญมากขึ้นและมีความเกี่ยวโยงกันทั้งระบบ  การลมละลายของ

                                                 
19  ภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา. (2539, เมษายน-มิถุนายน).  “กฎหมายฟนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา.”  ดุลพาห, 

43, 2.  หนา 39. 
20  Kenneth Cork.  Op.cit.  p.  117. 
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กิจการหนึ่งยอมกอใหเกิดผลกระทบมาเฉพาะแตตัวลูกหนี้และเจาหนี้เทานั้น  แตยังมีผลกระทบตอ
การจางงานของลูกจาง  ภาพพจนและเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงประโยชนของมหาชน (Public 
Interest)  ดวย  ดังนั้นนอกจากการรักษาความเปนธรรมและความเสมอภาคแกบรรดาเจาหนี้ตาม
วัตถุประสงคเดิมในกฎหมายลมละลายแลวประโยชนมหาชนเปนส่ิงสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาใน
การดําเนินการกับลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว  และการใหความสําคัญกับประโยชนมหาชนนี้ยอมมี
อยูเหนือกวาประโยชนของเจาหนี้ดวย 

สําหรับประเทศไทยกฎหมายหลักที่กําหนดกฎเกณฑในการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัวคือ  พระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช  2483  ซ่ึงในระยะ
เร่ิมตนมีเพียงบทบัญญัติที่เนนหนักไปในดานการชําระบัญชี  คือการนําทรัพยสินของลูกหนี้มาแบง
ใหเจาหนี้ตามอัตราสวนที่เปนธรรม โดยสวนใหญขั้นตอนของกระบวนการจะเนนหนักไปที่การ
ฟองคดีลมละลาย  การจัดการทรัพยสินของลูกหนี้เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด  
และการแบงทรัพยสินของลูกหนี้โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย  ไมมีบทบัญญัติในสวนของการ
ฟนฟูกิจการอันเปนแนวความคิดของกฎหมายลมละลายในสมัยใหมตามพระราชบัญญัติลมละลาย 
พ.ศ.2483  คงมีวิธีเยียวยาแกไขสําหรับลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัวเพียงอยางเดียว  คือการประนอม
หนี้กอนลมละลาย  ซ่ึงลูกหนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวเทานั้น  อัน
หมายถึงวาลูกหนี้หมดอํานาจในการจัดการกิจการ  และทรัพยสินดวยตัวเอง  และตองเสียชื่อเสียง
ตลอดจนความเชื่อถือในทางการคาจนยากที่จะฟนตัวกลับมาคืนดีดังเดิมได  นอกจากนี้กระบวนการ
พิจารณาในการประนอมหนี้ยังตองอาศัยมติพิเศษของที่ประชุมเจาหนี้  ซ่ึงเปนการยากที่จะประสบ
ความสําเร็จหรือมิฉะนั้นลูกหนี้ก็อาจสมคบกับเจาหนี้ที่มีเสียงขางมากและจํานวนหนี้เทากับสามใน
ส่ี  ทําใหการประนอมหนี้ไดรับความเห็นชอบทั้งๆที่ลูกหนี้ไมมีความสามารถเพียงพอที่จะชําระหนี้
ตามคําขอประนอมหนี้ไดจึงตองทําใหการชําระหนี้ตองประสบความลมเหลว  จนตองยกเลิกการ
ประนอมหนี้ไปในที่สุด 

ดวยเหตุผลดังกลาวกระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483  ขึ้นโดยมีความมุงหวังที่จะปรับปรุงแกไขใหมีกระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ขึ้น  โดยเพิ่มเติมเปนหมวด 3 ทวิ  ของพระราชบัญญัติ
ลมละลาย โดยอาศัยแนวความคิดจากการฟนฟูองคกรที่ประสบปญหาทางการเงิน (Reorganization)  
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ตามที่ปรากฏในรัฐบัญญัติลมละลาย ค.ศ.1989  บทที่11  และการฟนฟู
กิจการของบริษัทโดยศาลเปนผูแตงตั้ง  Judicial Manager  ของประเทศสิงคโปร  ซ่ึงปรากฏใน
บทบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายบริษัท ค.ศ.1987  ที่มีพื้นฐานมาจาก  Insolvency Act 1986  ของ
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สหราชอาณาจักร21 กฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศไทยไดนําแนวความคิดตางๆ มาจาก
ตางประเทศโดยพิเคราะหถึงพื้นฐานสังคมและจิตใจของคนไทยทั้งนี้เพื่อใหกฎหมายฟนฟูกิจการ
สามารถปรับใชกับสังคมไทยใหได 
 
 2.4.3  วัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการ 

กฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการตองการสนับสนุนใหกิจการที่ตกอยูในฐานะที่มีความ
ยากลําบากในการประกอบธุรกิจเพราะปญหาทางการเงินแตยังมีโอกาสที่จะฟนฟูกิจการใหมีโอกาส
สามารถปรับปรุงแกไขกิจการของตนใหมีฐานะดีขึ้นเพื่อการดําเนินธุรกิจตอไปไมตองเลิกกิจการ
หรือลมละลาย  เนื่องจากการที่กิจการไดดําเนินตอไปนั้นยอมเปนประโยชนตอบริษัทของลูกหนี้  
พนักงานบริษัท  รวมทั้งลูกจางชั่วคราวของบริษัทและยังสงผลดีตอสังคมเศรษฐกิจโดยรวมดีกวา
การเลิกกิจการซึ่งทําใหแตเจาหนี้ไดรับชําระหนี้และบางที่อาจไดรับชําระหนี้ไมครบถวน  อีกทั้ง
มูลคาของกิจการที่ดําเนินอยูนั้นยอมมีคามากกวาการจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ในลักษณะของ
การเลิกกิจการหรือลมละลาย  การฟนฟูกิจการจึงเปนการรักษามูลคาขององคกรธุรกิจทั้งหมดไวให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันแทนที่จะถูกแยกจําหนายเปนสวนๆ  ซ่ึงจะทําใหมูลคาของกิจการนั้นลดลง
และไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ  ปญหาที่เห็นไดชัดอยางหนึ่งคือ  การเกิดสภาพการ
วางงานหากมีการเลิกกิจการหรือลมละลาย  เกิดการสูญเสียทรัพยทางธุรกิจ  และขาดการใช
ประโยชนจากทรัพยนั้นใหคุมคาเพราะทรัพยสินของกิจการตองถูกขายไปในราคาที่ไมสมควรเพื่อ
ประโยชนในการแบงชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้  ซ่ึงนับวาเปนความเสียหายทางเศรษฐกิจอยาง
หนึ่ง  เชน  การตองขายเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการดําเนินกิจการเพื่อผลิตสินคาไปในราคาต่ํา  ซ่ึง
เปนที่แนนอนวาเจาหนี้ทั้งหลายของกิจการจะไดรับความเสียหายมากที่สุดเพราะอาจจะไมไดรับ
ชําระหนี้เลย  หรืออาจไมไดรับชําระหนี้เต็มตามจํานวน  สภาพการณเชนนี้ยอมมีผลกระทบถงึฐานะ
ทางการเงินของเจาหนี้เหลานั้นดวย  โดยเฉพาะเจาหนี้รายเล็กๆ  หรือบรรดาเจาหนี้ไมมีหลักประกนั  
อาจจะมีผลที่ทําใหไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได  หรืออาจตองตกอยูในสภาพที่มีปญหาทาง
การเงินไดเชนกัน  ทายที่สุดคือบรรดาผูถือหุนของกิจการจะไดรับความเสียหาย  เพราะตองสูญเสีย
เงินลงทุนไปโดยเปลาประโยชน 

ดวยเหตุผลดังกลาวประเทศไทยจึงไดมีการเรียกรองใหมีการรางกฎหมายวาดวยการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงิน  เพราะในชวงระยะเวลานั้นสภาวะเศรษฐกิจไม
คอยจะดีนักมีบริษัทหลายบริษัทอยูในสภาพที่ขาดสภาพคลองทางการเงินจนไมสามารถชําระหนี้
ใหแกเจาหนี้ได  ดังนั้นจึงตองมีการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทเหลานั้น  เชน  ธนาคาร

                                                 
21  วิชา  มหาคุณ.  (2549).  “คําอธิบายกฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการของลูกหนี้.”  หนา  282. 
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ตางๆ ตองเขาพยุงฐานะของบริษัทเหลานั้นใหดําเนินธุรกิจตอไปได  เพราะหากปลอยใหมีการ
ลมละลายยอมจะมีผลเสียมากกวา  และโอกาสที่จะไดรับชําระหนี้เต็มจํานวนก็จะหมดไป  หาก
สามารถเขาชวยเหลือโดยการจัดสรรเงินทุนใหอีกจํานวนหนึ่งเพื่อใหบริษัทดําเนินตอไปไดโดยการ
เขาชวยการบริหารกิจการตลอดจนการสรางขอตกลงในการชําระหนี้ใหมยอมจะเปนการดีกวา 
ทําใหไมเสียหายตอองคกรธุรกิจ  แตทั้งนี้ปรากฏวากฎหมายลมละลายของประเทศไทยมีอุปสรรค 
ที่ทําใหไมสามารถดําเนินการเชนนั้นได  เพราะติดขัดดวยบทบัญญัติของมาตรา  94 (2) ของ
พระราชบัญญัติลมละลาย  กลาวคือ  หากไดมีการสนับสนุนทางการเงินไปตอมาภายหลังปรากฏวา
บริษัทนั้นตองลมละลายก็จะทําใหเจาหนี้ที่ใหการสนับสนุนภายหลังจากที่รูวาลูกหนี้มีหนี้สิน 
ลนพนตัวไมมีโอกาสที่จะยื่นขอรับชําระหนี้ได  เพราะกลายเปนเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอนหนี้โดย
รูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว  ดังนั้นจึงไมมีใครกลาเสี่ยงที่จะใหความชวยเหลือท้ังๆ ที่ทราบ
ดีวาความชวยเหลือนั้นอาจมีผลทําใหบริษัทของลูกหนี้สามารถฟนฟูกิจการได  แตอยางไรก็ดี
ทางออกของบรรดาเจาหนี้ที่ตองการที่จะใหโอกาสแกลูกหนี้ที่ตองการฟนฟูกิจการ  บรรดาเจาหนี้
ทั้งหลายตองทําความตกลงรวมกันวาจะตองไมมีเจาหนี้รายหนึ่งรายใดฟองบริษัทลูกหนี้เปนคดี
ลมละลาย  ซ่ึงจะเห็นไดวาทางออกของเจาหนี้ดังกลาวมีความยุงยากและตองอาศัยความรวมมือจาก
เจาหนี้ทุกราย  ซ่ึงวิธีดังกลาวขาดการคุมครองทางกฎหมายโอกาสที่จะละเมิดขอตกลงยอมเกิดขึ้น
ไดงาย  ดังนั้นการมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการนับเปนการเพิ่มทางเลือกในการดําเนินการตอ
กิจการที่มีหนี้สินลนพนตัว  นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูตามกฎหมายลมละลาย  
ดังนั้นกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการจึงเปรียบเสมือนเปนตัวกลางของกฎหมายที่ชวยใหเจาหนี้
และลูกหนี้ไดทําขอตกลงระหวางกัน เพื่อแกไขสภาพคลองของลูกหนี้ที่มีอยู  และเปดโอกาสให
ลูกหนี้ไดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ  ภายใตการยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ  โดย 
มีกระบวนการทางศาลมาเปนสื่อกลางในการทําความตกลงเพื่อใหกระบวนการดังกลาวเปน
กระบวนการที่มีกฎหมายรองรับ  แตทั้งนี้กระบวนการฟนฟูกิจการจะดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการจะเอื้อประโยชนไดอยางเต็มที่นั้นยังคงจําเปนที่
จะไดรับความรวมมือจากลูกหนี้  เจาหนี้  และบุคคลที่เกี่ยวของ  ที่มุงหวังจะฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ใหรอดพนจากวิกฤตปญหาที่เกิดขึ้นใหมีโอกาสฟนกลับมาสูสภาวะปกติได 

กระบวนการฟนฟูกิจการดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาในระบบกฎหมายลมละลายสากล  
นานาประเทศไดมีการนํามาตรการฟนฟูกิจการหรือปรับโครงสรางกิจการซึ่งเปนทางเลือกที่ลูกหนี้
ไมตองเขาสูกระบวนการลมละลายหรือชําระบัญชี (Liquidation)  มาใชในฐานะมาตรการทาง
กฎหมาย  และไดมีการพัฒนาขึ้นมาเปนหลักกฎหมายฟนฟูกิจการ  ซ่ึงในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยไดนําเอากระบวนการฟนฟูกิจการมาบัญญัติไวเปนสวนหนึ่งของกฎหมายลมละลาย  
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ดังนั้นหลักการกฎหมายลมละลายจึงเปนหลักการพื้นฐานที่ไดพัฒนาจนมาสูกระบวนการฟนฟู
กิจการ 

สําหรับเรื่องนโยบายหรือวัตถุประสงคของกฎหมายลมละลายสากล22 (Insolvency Law 
System)  ซ่ึงรวมเอากระบวนการฟนฟูกิจการเปนสวนหนึ่งของนโยบายดังกลาว  ธนาคารโลก 
(World Bank) โดยความรวมมือของคณะกรรมาธิการดานกฎหมายพาณิชยระหวางประเทศ (United 
Nation Commission on International Trade Laws : UNCITRAL) ไดมีรายงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบกฎหมายลมละลายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิรูประบบกฎหมาย
ลมละลาย  และสรางมาตรฐานใหกับประเทศกําลังพัฒนาโดยไดสรุปแนวทางของนโยบายกฎหมาย
ลมละลายสากลไวอยางนาสนใจดังนี้ 

“แมวาประเทศทั้งหลายจะมีมาตรการของกฎหมายลมละลายที่แตกตางกันออกไป แต
ในการที่จะทําใหระบบกฎหมายลมละลายเกิดประสิทธิภาพจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. มีการรวมมือกันในระบบการคาและระบบกฎหมายกับประเทศอื่นๆ 
         2. การเพิ่มมูลคาทรัพยสินของกิจการและเพิ่มทางเลือกในการฟนฟูกิจการ 
         3. สรางความสมดุลของกระบวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการ 
         4. มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในระหวางเจาหนี้ที่มีสถานะเดียวกันไมวาจะเปน
เจาหนี้ในประเทศหรือเจาหนี้ตางประเทศ 
         5. สรางมาตรการปองกันการจําหนายทรัพยของลูกหนี้กอนเวลาอันควรโดยการบังคับ
ตามคําพิพากษาของเจาหนี้บางราย 
         6. สรางระบบกฎหมายลมละลายที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
         7. สรางกระบวนการที่มีความโปรงใสในเรื่องที่จูงใจในการรวบรวมและการกระจาย
ขอมูล 
         8. รับรองสิทธิที่มีอยูของเจาหนี้รวมไปถึงบุริมสิทธิตางๆภายใตกระบวนการทาง
กฎหมายที่มีความแนนอนและคาดหมายได 

9. ยอมรับและสรางระบบกฎหมายลมละลายขามชาติ(cross-border insolvency)  โดย
การรับรองกระบวนพิจารณาคดีลมละลายของประเทศอื่น” 
        จากกฎหมายลมละลายสากลที่กลาวมาจะเห็นไดวากฎหมายลมละลายยุคใหมไดรวม
เอามาตรการของการฟนฟูกิจการเขาเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายลมละลาย  ซ่ึงปจจุบันบทบาท 
 

                                                 
22  ปกรณ  คุณสาระ.  (2545).  “อํานาจหนาที่และความรับผิดของผูทําแผนฟนฟูกิจการ.”  หนา 18. 
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ของมาตรการฟนฟูกิจการยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นและในหลายกรณีการใชมาตรการฟนฟูกจิการ
กอใหเกิดความเหมาะสมแกภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจภายใตภาวการณในปจจุบันมากยิ่งกวา
การใชมาตรการของกฎหมายลมละลาย  โดยเฉพาะในภาวการณที่เศรษฐกิจชะลอตัว  การปลอยให
กิจการที่ประสบปญหาทางการเงินตองปดตัวลงไปทั้งๆที่ยังมีความสามารถในการสรางกําไร
เพียงแตกิจการนั้นประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินเปนการชั่วคราว  จึงไมสมควรใหกิจการ
นั้นตองลมเลิกไปโดยไมมีการใชมาตรการทางกฎหมายเขามาเยียวยาแกไขปญหา  ซ่ึงในหลายๆ
ธุรกิจมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม  ดังนั้นจึงไดเกิดมาตรการฟนฟูกิจการเพื่อเขามา
ชวยเหลือภาคธุรกิจที่ยังมีความสามารถในการสรางกําไรไมใหลมสลายลง 

ผลจากการพัฒนาหลักกฎหมายลมละลายดังกลาวจึงทําใหเกิดนโยบายฟนฟูกิจการ 
(Rehabilitation Policy) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
         1. เปนการขยายเปาหมายในการเพิ่มมูลคาของกิจการ (extension of the goal to 
maximize value) โดยการกอบกูกิจการใหสามารถดําเนินกิจการตอไป (as going concern) ทําให
มูลคาที่เกิดขึ้นมีมากกวากรณีกิจการถูกขายแยกสวน (piecemeal) หรือชําระบัญชี (liquidation) 
         2. เปนการนําทรัพยสินและกิจการที่มีอยูอยางจํากัดและตกอยูในบังคับชําระหนี้นํามา
บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยผูแทนฟนฟูกิจการหรือผูดําเนินการฟนฟูกิจการซึ่งเปน
ผูรักษาประโยชนแกลูกหนี้  เจาหนี้  และผูมีสวนไดเสียใหเกิดความสมดุล (balance)  การทําให
เจาหนี้ไดรับการชําระหนี้สูงสุด  หรือการทําใหกิจการตองหลุดพนจากการชําระบัญชี  และการ
รักษาอํานาจบริหารของลูกหนี้  เพียงอยางใดอยางหนึ่งจึงไมใชเปาหมายหลักของมาตรการฟนฟู
กิจการ  แตการดําเนินการฟนฟูกิจการจะตองเปนการรักษากิจการที่มีศักยภาพในการทํากําไรให
สามารถอยูรอดตอไปไดอันจะกอใหเกิดผลตามมาในการคุมครองประโยชนของผูมีสวนไดเสียที่อยู
ในกระบวนการ 
         3. การรักษาผลประโยชนแกสาธารณชนและผูมีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนประชาชน  
ลูกจาง  หรือระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
         อยางไรก็ดีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมใชวาจะประสบความสําเร็จทุกกรณี  แตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการทั้งภายนอกและภายในกิจการ  เชน  ประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการของลูกหนี้รวมทั้งความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของไมวาจะเปนตัวลูกหนี้  เจาหนี้  ศาลและ
ผูใหความชวยเหลือกิจการของลูกหนี้   และมาตรการทางกฎหมายก็ตองมีประสิทธิภาพอยาง
เพียงพอ      
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2.5  หลักเกณฑและวิธีการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
         การรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้  ตองดําเนินการตามกฎหมายลมละลาย 
ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2541  และฉบับที่ 5  พ.ศ. 2542  ตองยื่นตอศาลที่มีเขตอํานาจ  ผูรองขอจะเปนเจาหนี้
หรือลูกหนี้ก็ไดแตตองมีคุณสมบัติเฉพาะ  และอยูภายใตเงื่อนไขบางประการ  คํารองขอฟนฟู
กิจการของลูกหนี้  ตองเรียบเรียงและบรรยายรายละเอียดใหครบถวนถูกตองกระบวนการพิจารณา
ของศาล  ก็ตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
         1. ศาลที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการ
ตองเปนไปตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและ
วิธีพิจารณาคดีลมละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 และมาตรา 5  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  2542   ดังนี้ 
          “มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
          “ศาลลมละลาย” หมายความวา ศาลลมละลายกลางหรือศาลลมละลายภาค 
          “คดีลมละลาย” หมายความวา คดีตามกฎหมายวาดวยลมละลายและใหรวมถึงคดี
แพงที่เกี่ยวพันกันกับคดีดังกลาวดวย” 
          ตามบทนิยามดังกลาว  คดีตามกฎหมายลมละลายแบงไดเปน 3 ประเภท 
          1)   คดีตามกฎหมายลมละลายวาดวยการลมละลาย 
          2)   คดีตามกฎหมายลมละลายวาดวยการฟนฟูกิจการ 
          3)   คดีอาญาความผิดเกี่ยวกับการลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 
2483 มาตรา 161  ถึง  มาตรา 175 
          “มาตรา 5 ใหจัดตั้งศาลลมละลายกลางขึ้น และจะเปดทําการเมื่อใดใหกระทําโดย
พระราชกฤษฎีกา 
  ใหศาลลมละลายกลางมีเขตตลอดกรุงเทพ  แตบรรดาคดีลมละลายที่เกิดขึ้นนอกเขต
ของศาลลมละลายกลางจะยื่นฟองตอศาลลมละลายกลางก็ได  ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของศาล
ลมละลายกลางที่จะไมยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟองเชนนั้นได 
          มาตรา 6 การจัดตั้งศาลลมละลายภาค ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติซึ่งจะตองระบุ
เขตศาลและกําหนดที่ตั้งศาลนั้นไวดวย” 
          ผูที่จะยื่นคํารองขอใหศาลสั่งใหมีการฟนฟูกิจการ  หรือจะยื่นคําฟองขอใหศาล
พิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายก็ดี  ตองยื่นคํารองหรือคําฟองตอศาลลมละลาย  ซ่ึงไดแก  ศาล
ลมละลายกลางซึ่งมีเขตอํานาจตลอดกรุงเทพมหานคร  หรือยื่นตอศาลลมละลายภาคซึ่งมีเขตอํานาจ
ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายภาคแตละภาค โดยผูรองตองยื่นคํารองนั้น 
ตอศาลที่ลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลนั้น  หรือตอศาลที่ลูกหนี้ประกอบกิจการอยูในเขตศาลนั้น 
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ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะกระทําโดยลูกหนี้หรือตัวแทนของลูกหนี้ในขณะที่มีการยื่นคํารอง
หรือคําฟองนั้น  หรือภายในกําหนดเวลา 1 ปกอนหนานั้น คือกอนที่จะมีการฟองหรือรองขอให
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลาย  พ.ศ. 2483  มาตรา 150  ซ่ึงบัญญัติเปน
ใจความสําคัญดังนี้    
          “มาตรา150 การยื่นคําฟองหรือคํารองขอใหลมละลายใหยื่นตอศาลซึ่งลูกหนี้มี
ภูมิลําเนาอยูในเขต หรือประกอบธุรกิจอยูในเขตไมวาดวยตนเอง หรือโดยตัวแทนในขณะที่ยื่นคํา
ฟอง หรือคํารองขอ หรือภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนนั้น” 
          สําหรับคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลชั้นตนกอนที่จะมีการจัดตั้งศาลลมละลายกลาง  
คูความทุกฝายสามารถตกลงกันขอใหศาลชั้นตนนั้นโอนคดีไปพิจารณาพิพากษาในศาลลมละลาย
กลางไดภายใน  180 วันนับแตวันที่ศาลลมละลายกลางเปดทําการ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ.2542  มาตรา 29 วรรคสอง 
          ในระหวางที่ศาลลมละลายภาคยังมิไดเปดทําการในทองที่ใด การฟองหรือการรอง
ขอเกี่ยวกับคดีลมละลายก็สามารถดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธี
พิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ. 2542  มาตรา30  ซ่ึงบัญญัติวา 
          “มาตรา30   ในระหวางที่ศาลลมละลายภาคยังมิไดเปดทําการในทองที่ใดใหศาล
ลมละลายกลางมีเขตในทองที่นั้นดวย  การยื่นคําฟองหรือคํารองขอจะยื่นตอศาลจังหวัดซึ่งลูกหนี้มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตศาล  หรือประกอบธุรกิจอยูในเขต  ไมวาดวยตนเองหรือโดยตัวแทน  ในขณะที่
ยื่นคําฟอง  หรือคํารองขอ  หรือภายในกําหนดเวลา  1  ปกอนนั้นก็ได  ใหศาลจังหวัดแจงไปยังศาล
ลมละลายกลาง  เมื่อศาลลมละลายกลางรับคดีไวแลวศาลจะออกไปทําการไตสวน  นั่งพิจารณา  
พิพากษาคดี  ณ  ศาลจังหวัดแหงทองที่นั้น  หรือจะกําหนดการไตสวน  นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี  
ณ  ศาลลมละลายกลางก็ไดตามที่ศาลลมละลายกลางจะเห็นสมควร 
          ศาลลมละลายกลางอาจขอใหศาลจังหวัดแหงทองที่ที่มีการยื่นคําฟอง หรือคํารองขอ
ไว  หรือศาลจังหวัดอ่ืนใดดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆอันมิใชเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหง
คดีไดตามความจําเปน  ในกรณีเชนนี้ใหศาลจังหวัดนําวิธีการพิจารณาคดีในหมวด  3 มาบังคับแก
การดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้น” 
          ตามบทกฎหมายดังกลาวหมายความวา  ในระหวางที่ศาลลมละลายกลางยังไมไดเปด
ทําการในทองที่ใดก็ใหศาลลมละลายกลางมีเขตอํานาจเหนือทองที่นั้นดวย  และการยื่นคําฟองหรือ
คํารองขอจะยื่นตอศาลจังหวัดซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล  หรือประกอบธุรกิจอยูในเขตศาล
นั้น  ไมวาดวยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะยื่นคําฟอง  หรือคํารองขอ  หรือภายในกําหนดเวลา  1 
ปกอนหนานั้นก็ได 
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          เมื่อศาลจังหวัดไดรับคํารองหรือคํารองขอแลวใหแจงไปยังศาลลมละลายกลางเมื่อ
ศาลลมละลายกลางรับคดีไวแลวจะออกไปทําการไตสวน  หรือนั่งพิจารณาและพิพากษาคดี  ณ  
ศาลจังหวัดแหงทองที่นั้น  หรือจะกําหนดใหทําการไตสวน  หรือนั่งพิจารณาและพิพากษาคดี  ณ  
ศาลลมละลายกลางก็ได  แลวแตศาลลมละลายกลางจะเห็นสมควร  และศาลลมละลายกลางอาจจะ
ขอใหศาลจังหวัดแหงทองที่ที่มีการยื่นคําฟองหรือคํารองขอไว  หรือศาลจังหวัดอื่นใดดําเนิน
กระบวนพิจารณาใดๆ แทนศาลลมละลายกลางซึ่งมิใชการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแหงคดีก็ได 
         2. ลักษณะของคํารอง การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการไมวายื่นคํารองโดยเจาหนี้ ลูกหนี้ 
หรือหนวยงานขอรัฐก็ตามตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 
          1)  การยื่นคําขอฟนฟูกิจการเปนการยื่นคําขอในกรณีคดีไมมีขอพิพาท การเริ่มตน
คดีจึงทําเปนคํารองขอ23 
          2)  คํารองขอตองแสดงโดยชัดแจงในรายละเอียดตางๆ ในมาตรา 90/6  คือ 
   (1) ความมีหนี้สินลนพนตัวของลูกหนี้ 
   (2)  รายชื่อและที่อยูของเจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เปนหนี้รวมกัน
เปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท 
   (3) เหตุอันสมควร และชองทางที่จะฟนฟูกิจการ 
   (4) ช่ือและคุณสมบัติของผูทําแผน 
   (5) หนังสือยินยอมของผูทําแผน 
           ผูทําแผนอาจเปนบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  คณะบุคคล  เจาหนี้  หรือผูบริหาร
ของลูกหนี้ก็ได 
           ถาเจาหนี้เปนผูรองขอจะตองแนบรายชื่อ  และที่อยูของเจาหนี้อ่ืนเทาที่ทราบมา
พรอมกับคํารองขอ 
           ถาลูกหนี้เปนผูรองขอจะตองแนบบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน  และหนี้สิน
ทั้งหมดที่มีอยูโดยชัดแจงของเจาหนี้ทั้งหลายมาพรอมกับคํารองขอ 
         3.  ตองชําระคาขึ้นศาล  1,000  บาท  และตองวางเงินประกันคาใชจายจํานวน 50,000  
บาทตามมาตรา  90/7  คดีรองขอใหฟนฟูกิจการเปนไปในทํานองเดียวกับคดีลมละลายทั่วไป  คือ
ถือวาเปนการดําเนินคดีแบบคดีไมมีทุนทรัพย  จึงกําหนอจํานวนคาขึ้นศาลแนนอน  ในสวนของเงนิ
ประกันคาใชจายจํานวน  50,000  บาทเปนคาใชจาย  ซ่ึงหากไมเพียงพอศาลอาจสั่งใหผูขอวางเงิน
ประกันเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได 
 

                                                 
23  ดร. สุนทร  มณีสวัสดิ์.  (2541).  “คําอธิบายกฎหมายฟนฟูกิจการ.”  หนา 40. 
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 4. การทิ้งคํารอง การถอนคํารอง และการจําหนายคดี 
          การทิ้งคํารอง  อาจเกิดในกรณีผูรองไมวางเงินประกันเพิ่มเติมตามที่ศาลสั่ง  และศาล
ยังไมมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการตามมาตรา  90/7 วรรคสอง ตามปกติเมื่อศาลสั่งใหวางเงินคาประกัน
เพิ่มศาลจะตองกําหนดเวลาดวย เมื่อผูรองขอไมวางเงินเพิ่มตามกําหนดก็เกิดผลถือวาทิ้งฟองทันที 
          การถอนคํารอง  หลักเกณฑของการถอนคํารองนี้เปนไปในทํานองเดียวกับการถอน
ฟองในคดีลมละลาย  การถอนคํารองนี้เปนไปตามมาตรา  90/8 วรรคแรก ซ่ึงขั้นตอนการพิจารณา
จะตองแบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือ 
  1)  กอนศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ  ผูรองมีสิทธิยื่นคํารองขอถอนคํารองขอได  แต
ศาลมีดุลพินิจที่จะอนุญาต  หรือไมอนุญาตก็ได 
          2) เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว  กฎหมายหามมิใหศาลอนุญาต  ดังนั้นเมื่อ
ศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการแลว  ก็ไมอาจถอนคํารองขอไดอีกตอไป  และศาลก็ไมมีอํานาจที่จะ
อนุญาต 
          การจําหนายคดี  สวนการจําหนายคดีในกรณีของการยื่นขอฟนฟูกิจการ  มาตรา  
90/8 วรรคสอง ไดกําหนดมาตรการไวเปนพิเศษวา 
          “ในกรณีที่ผูรองทิ้งคํารองขอ หรือขาดนัดพิจารณา หรือศาลอนุญาตใหถอนคํารอง
ขอ  กอนที่ศาลจะสั่งจําหนายคดี ใหโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ  
เพื่อใหเจาหนี้ทั้งหลาย  และลูกหนี้ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน” 
          ขอกําหนดนี้ตองการใหลูกหนี้  และเจาหนี้  ซ่ึงหมายความรวมถึงหนวยงานที่มี
หนาที่ควบคุมดูแลบริษัทธุรกิจประเภทพิเศษดวย  (เพราะมาตรา  90/7 วรรคสี่ ถือวามีฐานะ
เชนเดียวกับเจาหนี้) ใหไดทราบถึงการที่ศาลจะจําหนายคดี เพื่อที่จะไดดําเนินการตามควรแกกรณี
ตอไป 
         5.  การขาดนัด  กระบวนการพิจารณาทางแพงปกติจะมีการขาดนัด  2  กรณีคือ  ขาดนัด
ยื่นคําใหการและการขาดนัดพิจารณาคดี  แตกระบวนการพิจารณาของการฟนฟูกิจการ  ไมมขีาดนดั
ยื่นคําใหการ  เนื่องจากไมมีการกําหนดใหยื่นคําใหการ  ดังนั้นคงมีแตเพียงการขาดนัดพิจารณา
เทานั้น 
          ขาดนัดพิจารณาก็คือการที่ฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันสืบพยาน  และมิไดรองขอ
เล่ือนคดี  หรือแจงเหตุขัดของที่ไมมาศาลเสียกอนลงมือสืบพยาน  ใหถือวาคูความฝายนั้นขาดนัด
พิจารณาตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  200  วันสืบพยานในกรณีของการฟนฟูกิจการ
คงตองหมายความถึง  วันนัดไตสวนคํารองขอตามมาตรา  90/9, 90/10, 90/11  และตองหมายถึง 
วันนัดไตสวนนัดแรก  ตามแนวของการขาดนัดพิจารณาที่ถือวาวันนัดสืบพยาน  คือวันนัดสืบพยาน 
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นัดแรก  และตองมีการสืบพยานในวันนั้นดวย  ไมวาตนจะเปนฝายที่ตองนําพยานเขาสืบหรือไมก็
ไมสําคัญ  ทั้งยังตองเปนการสืบพยานในประเด็นแหงคดีดวย 
          การที่ผูรองหรือผูคัดคานไมมาศาลในนัดอื่นๆ  แมจะเปนนัดที่ตนตองนําพยานเขา
สืบก็ตาม  ก็ไมถือวาเปนการขาดนัดเพียงแตมาตรา  90/11 วรรคสอง ใหถือวาไมติดใจรองขอ หรือ
คัดคาน หรือไมติดใจนําสืบพยานหลักฐานอีกตอไป 
          ผลของการขาดนัดพิจารณา  รวมทั้งการรองขอใหพิจารณาคดีใหมซ่ึงมิไดบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ก็ตองบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แต
ศาลจะจําหนายคดีทันทีเหมือนกับคดีแพงโดยทั่วไปไมได 
         6. การไตสวนและมีคําสั่งในการขอใหมีการฟนฟูกิจการ การไตสวนโดยหลักแลวก็
ตองไตสวนใหไดความจริงและเปนไปโดยเร็ว เนื่องจากการมีคําส่ังในการขอฟนฟูกิจการนั้นมี
ผลกระทบตอเจาหนี้ทั้งหลายซึ่งถาปลอยใหเนิ่นชาก็อาจจะเกิดความเสียหาย จึงตองดําเนินการโดย
ดวน การไตสวนมีดังนี้ 
          1) ศาลตองไตสวนเปนการดวน ซ่ึงกฎหมายไดบัญญัติใหตองดําเนินการโดยดวน
ตามมาตรา 90/9 “เมื่อศาลสั่งรับคํารองขอแลวใหดําเนินการไตสวนเปนการดวน.....”  และมาตรา  
90/11 วรรคแรก “ใหศาลดําเนินการไตสวนคํารองขอติดตอกันไปโดยไมตองเลื่อนจนกวาจะเสร็จ
การไตสวนและมีคําสั่ง เวนแตในกรณีมีเหตุสุดวิสัย” ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวากฎหมาย
ตองการใหมีการไตสวนเปนการดวน 
          2) ตองประกาศหนังสือพิมพ เมื่อศาลสั่งรับคํารองแลว ศาลตองประกาศคําสั่งรับคํา
รองขอ และวันเวลานัดไตสวนในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ ไมนอยกวา
สองครั้งหางกันไมเกินเจ็ดวัน 
          3)  ตองแจงแกเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ควบคุมตามมาตรา 90/9 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง กําหนดใหสงสําเนาคํารองแกเจาหนี้ทั้งหลาย และธนาคารแหงประเทศ
ไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  กรมการประกันภัย  หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  และถาเจาหนี้เปนผูรองขอ  ใหผูรองขอนําสงสําเนาคํารองขอใหลูกหนี้ทราบ
กอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาเจ็ดวัน 
          4) ตองแจงคําสั่งรับคํารองขอ  แกนายทะเบียนนิติบุคคลที่ เกี่ยวของเพื่อนาย
ทะเบียนจะไดจดแจงคําส่ังศาลไวในทะเบียนตามมาตรา  90/9  วรรคแรก  นายทะเบียนนิติบุคคลที่
เกี่ยวของในการจดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลง  เลิก  เพิกถอน  เชนนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  การใหแจงนายทะเบียนและจดแจงคําส่ังไวในทะเบียน  ก็เพราะ
หลังจากที่ศาลมีคําส่ังรับคํารองขอแลว  หามมิใหนายทะเบียนมีคําสั่งเลิก  หรือจดทะเบียนเลิกนิติ
บุคคลที่เปนลูกหนี้  และหามมิใหนิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่นตามมาตรา  90/12(2)  ซ่ึงการ
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เลิกนิติบุคคลตองไปจดทะเบียนเลิก  ดังนั้นการแจงไปยังนายทะเบียนก็เพื่อใหนายทะเบียนทราบ  
และมิใหมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้นเอง 
          5) หนาที่ของลูกหนี้ตามมาตรา 90/9 วรรคสอง  กฎหมายกําหนดใหลูกหนี้มีหนาที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  รายชื่อและที่อยูโดยชัดแจงของเจาหนี้ทั้งหลายตอศาล
กอนวันนัดไตสวน  ในกรณีที่เจาหนี้เปนผูรองขอ 
          6) การคัดคาน  ลูกหนี้หรือเจาหนี้ที่ไดรับสําเนาคํารองขอ  หรือแมไมไดรับสําเนา
คํารองขอแตไดทราบถึงการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการทางหนังสือพิมพ  หรือโดยวิธีอ่ืนก็ตามก็อาจ
ยื่นคําคัดคานได  คําคัดคานนี้ก็เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดมีโอกาสชี้แจง  หลักเกณฑและ
ระยะเวลาในการยื่นคําคัดคานนั้นมาตรา  90/9  วรรคสาม  บัญญัติวา  “ลูกหนี้หรือเจาหนี้  อาจยื่นคํา
คัดคานกอนวันนัดไตสวนนัดแรกไมนอยกวาสามวัน  ในกรณีที่เปนการคัดคานผูทําแผน  ลูกหนี้
หรือเจาหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยหรือไมก็ได  การเสนอชื่อผูทําแผนตองเสนอ
หนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผนดวย”  ดังนั้นเนื้อหาของคําคัดคานตองคัดคาน
ตามเนื้อหาในคํารองขอ  คือในมาตรา  90/6  ไดแก  (1)  ความมีหนี้สินลนพนตัว  (2)  จํานวนหนี้ที่
รวมกันแลวไมนอยกวาสิบลานบาท  (3)  เหตุอันสมควรและชองทางที่จะฟนฟูกิจการ  (4)  คัดคาน
ผูทําแผน  ผูคัดคานอาจโตแยงคัดคานทุกประเด็น  หรือบางประเด็นก็ไดยอมเปนสิทธิของผูคัดคาน 
           ในกรณีของการคัดคานผูทําแผนนั้น  ถาผูคัดคาน  คัดคานผูทําแผนวาไมมีความ
เหมาะสมอยางไรก็สมควรที่จะใหเหตุผลไวในคําคัดคานใหชัดแจงดวย  นอกจากนั้นผูคัดคานอาจ
เสนอชื่อผูทําแผนที่ตนเห็นสมควรไปดวยหรือไมก็ได  ในการที่เสนอชื่อผูทําแผนไปก็ตองเสนอ
หนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผนดวย 
          7)  การไตสวน โดยหลักแลวการขอฟนฟูกิจการนั้นศาลตองไตสวนเอาความจริง 
แตอยางไรก็ตามในบางกรณีศาลอาจไมไตสวนก็ได  ดังนั้นจึงขอแยกพิจารณาดังนี้ 
           (1) กรณีไมมีผูคัดคานคํารองขอ  ในกรณีนี้ศาลอาจดําเนินการได  2  ประการ  
คือ  ประการแรกศาลสั่งไตสวนไปตามปกติ  หรือประการที่สองถาศาลเห็นสมควรจะงดการไตสวน
และมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการก็ไดตามมาตรา  90/10  วรรคสอง 
           (2) กรณีมีผูคัดคานคํารองขอ  เมื่อมีผูคัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการ  ศาลจะตอง
ไตสวนเสมอไมวาจะสั่งใหฟนฟูกิจการหรือจะยกคํารองขอก็ตาม  การไตสวนนั้นมาตรา  90/10  
บัญญัติวา  “ในการไตสวนคํารองขอ  ศาลตองไตสวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา  90/3  
ถาไดความจริงและมีเหตุอันสมควรที่จะฟนฟูกิจการทั้งผูรองขอยื่นคํารองขอโดยสุจริต  ใหศาลมี
คําส่ังใหฟนฟูกิจการ  มิฉะนั้นใหมีคําสั่งยกคํารองขอ”  เมื่อไดความจริงตามาตรา  90/3  แลว  ศาล
ตองพิจารณาถึงเหตุที่ผูรองขออางมาวามีเหตุอันควรนั้นมีความสมควรจริงหรือไม  และตองปรากฏ
ดวยวาผูรองขอยื่นคํารองขอโดยสุจริต  คือมิใชเปนการยื่นคํารองเพื่อประสงคจะแสวงหาประโยชน
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ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  เชนยื่นคํารองขอเพื่อจะหนวงเหนี่ยวการชําระหนี้ใหชาลงโดย
อาศัยประโยชนจากกระบวนการทุเลาคําบังคับ  หรือเจาหนี้ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้โดย
ตั้งบุคคลของตนเองเขามาเปนผูทําแผนและเพื่อที่จะยึดเอากิจการของลูกหนี้มาเปนของตนเอง  
กระบวนการตัดสินนี้นับวาเปนสวนสําคัญที่สุดที่รัฐมอบใหศาลในฐานะของผูที่ไมมีสวนไดเสียมา
เปนคนกลางเพื่อดูแลผลประโยชนของทุกฝายใหสมดุลไมไดเปรียบเสียเปรียบกัน  หรือเพื่อ
แสวงหาประโยชนจากกิจการของผูอ่ืน 
           การมาศาลของผูรองขอ  และผูคัดคานเปนไปตามมาตรา  90/11  วรรคสอง  ซ่ึง
อาจสรุปไดดังนี้  โดยหลักผูรองและผูคัดคานตองมาศาลทุกนัด  ถาไมมาหรือมาแตไมไดเตรียม
พยานหลักฐานมาสืบใหถือวาไมติดใจรองขอ  หรือคัดคาน  หรือไมติดใจนําสืบพยานหลักฐานอีก
ตอไป  ถามีหนาที่นําสืบในนัดใด  เมื่อไดรับอนุญาตจากศาลจะไมมาศาลในนัดนั้นก็ได  และใหถือ
วาสละสิทธิถามคานพยานในนัดนั้น  ถาไมมาศาลไมวาจะไดรับอนุญาตจากศาลหรือไมถือวาทราบ
กระบวนพิจารณาของศาลในนัดนั้นแลว 
           เมื่อศาลไตสวนเสร็จแลว  หากไมมีการถอนคํารองขอ  ทิ้งคํารองขอ  และมีการ
จําหนายคดีออกจากสารบบความดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวแลว  ศาลก็จะตองมีคําส่ังซ่ึงอาจ
เปนไปได  2 กรณี ดังนี้ 
           (1) ส่ังยกคํารองขอ เมื่อศาลไตสวนปรากฏวาไมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว หรือปรากฏวาไมมีเหตุสมควรที่จะฟนฟูกิจการ หรือผูรองยื่นคํารองขอโดยไมสุจริต ศาลจะตอง
มีคําส่ังยกคํารองขอ 
           (2) ส่ังใหฟนฟูกิจการ เมื่อศาลไตสวนไดความจริงตามที่กฎหมายบัญญัติไวใน
มาตรา 90/3 และมีเหตุอันสมควรที่จะฟนฟูกิจการ ทั้งผูรองขอยื่นคํารองขอโดยสุจริต ศาลก็ตองมี
คําส่ังใหฟนฟูกิจการตามมาตรา 90/10 วรรคหนึ่ง 
         7.  ผลของการที่ศาลสั่งรับคํารองขอ การฟนฟูกิจการมีขึ้นเพื่อประโยชนแกกิจการของ
ลูกหนี้ใหสามารถดําเนินการตอไปได เพื่อใหการฟนฟูกิจการดําเนินไปโดยสะดวกและบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวจึงไดมีหลักการ Automatic Stay ขึ้นในมาตรา 90/12 เพื่อจํากัดสิทธิของเจาหนี้ 
และบุคคลที่เกี่ยวของกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ นับแตวันที่ศาลมีคําส่ังรับคํารองขอไวเปนตน
ไป จนถึงวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน วันที่ดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน 
วันที่ศาลมีคําสั่งยกคํารอง หรือจําหนายคดี หรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟู
กิจการ หรือพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ในเรื่องดังตอไปนี้ 
          1)   หามฟองหรือรองขอใหมีการเลิกนิติบุคคล หากมีการฟองหรือรองขออยูแลว ก็
ใหงดการพิจารณาคดีไว 
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          2)   หามนายทะเบียนมีคําสั่งเลิก หรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลลูกหนี้ หรือแมแต
หามมิใหนิติบุคคลนั้นเลิกกันไมวาดวยวิธีใด 
          3)   หามหนวยงานรัฐที่มีหนาที่กํากับดูแลนิติบุคคลลูกหนี้ เชน ธนาคารแหงประเทศ
ไทยเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้ หรือส่ังหยุดประกอบกิจการ ทั้งนี้เวนแตศาลจะ
อนุญาต 
          4)   หามฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ ในกรณีที่มูลแหงหนี้
นั้นเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน และหามฟองลูกหนี้เปนคดีลมละลายดวยเชนกัน 
          5)   หามเจาหนี้ตามคําพิพากษาบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ ในกรณีที่มูลแหง
หนี้นั้นเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน 
          6)   หามเจาหนี้มีประกัน เชน จํานองจํานํา บังคับชําระหนี้จากหลักประกัน ทั้งหนี้
เวนแตศาลจะอนุญาต 
           กรณีนี้จะเห็นไดวา การฟนฟูกิจการไมไดใหความคุมครองสิทธิของเจาหนี้มี
ประกันอยางเด็ดขาด ดังเชนในสวนลมละลาย ทั้งนี้เพราะกฎหมายในสวนนี้มุงใหการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ประสบความสําเร็จเปนสําคัญ หากใหสิทธิเจาหนี้มีประกันบังคับชําระหนี้เอาจาก
ทรัพยสินอันเปนหลักประกันไดเต็มทีแลวลูกหนี้ก็อาจไมมีทรัพยสินในการประกอบกิจการไดอีก 
           แตอยางไรก็ตาม มิใชวากฎหมายจะไมกําหนดใหความคุมครองสิทธิของเจาหนี้
มีประกัน เจาหนี้มีประกันมีสิทธิที่จะยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ังแกไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกขอจํากัดสิทธินั้นได หากปรากฏวามิไดมีการใหความคุมครองสิทธิของเจาหนี้มีประกันอยาง
เพียงพอ 
           ถาไดมีการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้มีประกันในจํานวนเทากับมูลคาหลักประกันที่
ลดลง หรือมีการใหหลักประกันอื่นเพื่อชดเชยหลักประกันเดิม หรือมีการดําเนินการอื่นใดที่จะทํา
ใหเจาหนี้มีประกันไดรับชําระหนี้ตามมูลคาของหลักประกัน รวมทั้งดอกเบี้ยแลว เจาหนี้มีประกัน
จะอางวาตนไมไดรับความคุมครองที่เพียงพอไมไดทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 90/14 
          7) หามเจาหนี้ซ่ึงตามกฎหมายอาจบังคับชําระหนี้ไดเองยึดทรัพยสิน หรือขาย
ทรัพยสินของลูกหนี้ 
          8)  หามเจาของทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญในการดําเนินกิจการของลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาอื่นที่มีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาโอนกรรมสิทธิ์ หรือสัญญา
เชาที่ยังไมครบกําหนดติดตาม และเอาคืนซึ่งทรัพยสินดังกลาวจากความครอบครองของลูกหนี้ หรือ
ของบุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้ ทั้งนี้เวนแต 
   (1) ไดมีการผิดนัดไมชําระคาเชาซื้อราคา คาตอบแทนตามสัญญาสองคราว
ติดกัน หรือ 
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   (2)  กระทําผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ 
          9)   หามลูกหนี้จําหนาย จาย โอน ใหเชา ชําระหนี้ กอหนี้ หรือกระทําการใดๆ อัน
กอใหเกิดภาระในทรัพยสินนอกจากเปนการจําเปนเพื่อดําเนินการคาของตนตามปกติ 
          10) ใหคําส่ังตามวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของลูกหนี้ หรือคําส่ังพิทักษทรัพยช่ัวคราว ระงับผลบังคับไว 
          11) หามผูประกอบการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา งดใหบริการแกลูกหนี้การ
กระทําใดๆไมวาจะเปนการทํานิติกรรม การชําระหนี้ หรือคําส่ังของนายทะเบียนที่ขัด หรือแยงกับ
มาตรา 90/12 ตกเปนโมฆะ 
          อยางไรก็ตาม เจาหนี้และบุคคลที่ถูกจํากัดสิทธิอาจรองขอตอศาลใหแกไข หรือ
ยกเลิกขอจํากัดสิทธินั้นเสียก็ได หากปรากฏวา การจํากัดสิทธินั้นไมเปนการจําเปนตอการฟนฟู
กิจการ 
         8.  การขยายอายุความ หรือระยะเวลาในการดําเนินกระบวนพิจารณา 
          เนื่องจากการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ และเมื่อศาลมีคําสั่งรับคําขอนั้น มีผลทําให
กระบวนการหลายอยางตองหยุดลงไมอาจดําเนินการตอไปได ในขณะที่กระบวนการเหลานั้นอาจมี
การกําหนดเวลา หรืออายุความไว และการยื่นคํารองขอฟนฟูและเมื่อศาลมีคําสั่งรับคําขอนี้ก็มิไดทํา
ใหระยะเวลา หรืออายุความดังกลาวสะดุดหยุดลง ดังนั้นระยะเวลาดังกลาวก็ยังดําเนินตอไป ซ่ึงอาจ
เปนผลใหระยะเวลาที่จะตองดําเนินสิ้นสุดลง หรืออายุความขาดลงในระหวางที่ตองหยุด
กระบวนการไวตามมาตรา 90/12 ซ่ึงก็จะทําใหผูนั้นเสียสิทธิ หรือตองเสียหาย ดังนั้นจึงตองมีการ
ขยายระยะเวลา หรืออายุความที่จะครบกําหนดภายในชวงเวลาดังกลาว หรือจะครบกําหนดภายใน
เวลา 6 เดือน นับแตวันดังกลาวออกไปเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูตองถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา 
90/12 โดยไดบัญญัติไวในมาตรา 90/15 วา 
          “ถาอายุความ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการ
บังคับคดี หรือระยะเวลาที่เกี่ยวกับการเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการที่ถูกหามมิใหดําเนินการ 
หรือถูกงดไวตามมาตรา 90/12 ครบกําหนดกอนวันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน หรือ
วันที่ดําเนินการตามแผนเปนผลสําเร็จ หรือวันที่ศาลมีคําส่ังยกคํารองขอ หรือจําหนายคดี หรือ
ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ หรือพิทักษทรัพยของลูกหนี้
เด็ดขาดตามความในหมวดนี้ หรือจะครบกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันดังกลาว ใหอายุความ 
หรือระยะเวลานั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันดังกลาวแลวแตกรณี 
แตถาอายุความหรือระยะเวลานั้นตามกฎหมายมีนอยกวาหนึ่งป ก็ใหอายุความหรือระยะเวลาที่ส้ัน
กวาดังกลาวนั้นมาใชแทนกําหนดเวลาหนึ่งปดังกลาว” 
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          จากบทบัญญัติดังกลาวอาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 
          1.  วันที่กฎหมายกําหนดเริ่มตั้งแตวันที่ศาลสั่งรับคํารองขอถึงวันใดวันหนึ่งในเจ็ด
กรณี คือ 
   1) วันครบกําหนดระยะเวลาตามแผน 
   2) วันที่ดําเนินการตามแผนเปนผลสําเร็จ 
   3) วันที่ศาลมีคําส่ังยกคํารองขอ 
   4)  วันที่ศาลมีคําส่ังจําหนายคดี 
   5)  วันที่ศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 
   6)  วันที่ศาลมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการ 
   7)  วันที่ศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด 
          2. อายุความ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณา และการบังคับ
คดี หรือระยะเวลาเกี่ยวกับการเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการครบกําหนดกอนวันใดวันหนึ่งใน 
7  กรณีตามขอ 1 หรือจะครบกําหนดภายในหกเดือนนับจากวันใดวันหนึ่งใน 7  กรณีนั้น ใหอายุ
ความหรือระยะเวลานั้นขยายไป 1 ปนับแตวันดังกลาว 
          3.  ถาอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายมีนอยกวาหนึ่งปก็ใหขยายออกไป
เทากับระยะเวลาที่ส้ันกวาหนึ่งปนั้น 
         9. คําส่ังศาลและผลแหงคําสั่ง เมื่อศาลไดรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการ หรือไดมีการ 
ไตสวนคํารองขอใหฟนฟูกิจการแลวหากไมมีการจําหนายคดีระหวางการไตสวน ศาลจะตองมี
คําส่ังอยางใดอยางหนึ่ง คือ ส่ังใหฟนฟูกิจการ หรือส่ังยกคํารองขอ 
          9.1 คําส่ังใหฟนฟูกิจการ อาจมีได 2 กรณี คือ 
   (1) กรณีที่ไมมีผูคัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการ และศาลเห็นสมควร ศาลก็อาจมี
คําส่ังใหฟนฟูกิจการไดโดยไมตองไตสวนตามมาตรา 90/10 วรรคสอง 
   (2) กรณีที่ศาลไตสวน ถาศาลไตสวนไดความจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
90/3 คือลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว และเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนเปนจํานวนไมนอยกวา 
10 ลานบาท มีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ และผูรองยื่นคํารองโดย
สุจริต ตามที่กําหนดไวในมาตรา 90/10 ศาลก็จะมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 
           ผลของคําสั่งใหฟนฟูกิจการ เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลวผลของคําสั่งมี
ดังนี้ 
   (1) ศาลตองมีคําส่ังแตงตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพย และดําเนินการเพื่อแตงตั้ง
ผูทําแผนตอไป 
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   (2) เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองโฆษณาคําสั่งใหฟนฟูกิจการในราชกิจจา
นุเบกษา และหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายไมนอยกวาสองฉบับ และแจงคําสั่งไปยังนายทะเบียน
หุนสวนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อนายทะเบียนจะไดจดแจงคําสั่งศาลไวใน
ทะเบียน และแจงไปยังธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กํากับดูแลนิติบุคคลตามที่
กฎหมายกําหนดในกฎกระทรวงดวย ตามมาตรา 90/20 วรรคสี่ 
   (3) อํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการ และทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้
ส้ินสุดลง และอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการ และทรัพยสินตกเปนของผูบริหารชั่วคราว หรือ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณีตามมาตรา 90/20 วรรคแรก และมาตรา 90/24 
   (4) ผูบริหารของลูกหนี้ตองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสาร
เกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน และกิจการของลูกหนี้ตอผูบริหารชั่วคราว เจาพนักงานพิทักษทรัพย 
แลวแตกรณี 
   (5) บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของบริษัทลูกหนี้ระงับลงตามมาตรา 
90/21 
          9.2 คําสั่งยกคํารองขอ ถาศาลไตสวนแลวไมไดความจริงตามมาตรา 90/3 หรือเห็น
วามีมีเหตุอันควร หรือผูรองขอยื่นคํารองขอโดยไมสุจริต ศาลก็จะตองยกคํารองขอ 
           คําส่ังยกคํารองขอยอมอุทธรณไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวธีิ
พิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 24  
           เมื่อศาลมีคําส่ังยกคํารองขอศาลก็จะตองดําเนินการตามมาตรา 90/72 ดังตอไปนี้ 
   1.   ประกาศคําส่ังดังกลาวในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่ง
ฉบับ 
   2.   แจงคําสั่งศาลไปยังนายทะเบียนหุนสวน หรือบริษัท หรือนายทะเบียนนิติ
บุคคลที่เกี่ยวของโดยดวน เพื่อนายทะเบียนจะไดจดแจงคําส่ังศาลไวในทะเบียน 
   3. แจงไปยังธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับ
ดูแลนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
           การแจงคําส่ังศาลในกรณีนี้ก็เพื่อใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติหนาที่ของตนไดถูกตอง 
และสามารถรักษาสิทธิของตนเองได กลาวคือ การประกาศหนังสือพิมพที่แพรหลายก็เพื่อใหเจาหนี้ 
และลูกหนี้ไดทราบ เพื่อเขาจะไดดําเนินการในสวนของเขาตอไป เพราะตั้งแตศาลมีคําสั่งรับคํารอง
ขอเปนตนมา เขาตองถูกจํากัดสิทธิไปตามมาตรา 90/12 และนับตั้งแตวันที่ศาลยกคํารองนี้ระยะเวลา
และอายุความตางๆก็จะมีผลอีกตามมาตรา 90/15 จึงควรตองแจงใหทราบ ในสวนของนายทะเบียน
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หุนสวนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลก็ถูกหามมิใหจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลอยูในระหวางนี้ 
เมื่อมีคําสั่งยกคํารองขอก็สามารถดําเนินการตอไปไดจึงตองแจงใหทราบเชนเดียวกัน ในทํานอง
เดียวกัน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กํากับดูแลนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงก็ถูกจํากัดอํานาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือส่ังใหหยุดประกอบ
กิจการ โดยผลของที่ศาลรับคํารองขอฟนฟูกิจการ ดังนั้นเมื่อศาลยกคํารองขอแลวก็สมควรตองแจง
หนวยงานดังกลาวเพื่อที่เขาจะไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามปกติตอไป 
 
 
DPU



 
บทที่  3 

มาตรการทางกฎหมายที่มีปญหาและอุปสรรคในการรองขอใหมีการฟนฟู
กิจการของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 
         กฎหมายฟนฟูกิจการนั้นนอกจากหลักการและแนวความคิดของกฎหมายในการจัดการ
ทรัพยสินของลูกหนี้แลว มาตรการทางกฎหมายในการฟนฟูกิจการก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึง่ที่
จะทําใหการฟนฟูกิจการประสบความสําเร็จ ซ่ึงในนานาประเทศก็ไดมีการสรางมาตรการทาง
กฎหมายในการฟนฟูกิจการขึ้นเพื่อเอ้ือประโยชนในการฟนฟูกิจการ สืบเนื่องจากแนวความคิด
ดังกลาวในบทที่ 2 มีความจําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขอใหมีการฟนฟู
กิจการโดยศึกษากฎหมายของตางประเทศบางประเทศ และกฎหมายไทย กลาวคือ 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการในกฎหมายตางประเทศ 
         การฟนฟูกิจการของตางประเทศ  ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ 
นอกจากหลักการและแนวความคิดทางกฎหมายในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้แลว กฎหมายวา
ดวยการฟนฟูกิจการตางประเทศสวนใหญ ยังไดมีการสรางมาตรการทางกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน
ในการฟนฟูกิจการ มาตรการที่พบในกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของตางประเทศ ไดแก การให
อํานาจศาลที่พิจารณาการจํากัดสิทธิตามกฎหมายของผูเกี่ยวของ การใหความคุมครองแกผูที่ไดรับ
ผลกระทบ การจัดใหมีผูดําเนินการฟนฟูกิจการ การกําหนดแนวทางในการฟนฟูกิจการ การใหสิทธิ
พิเศษแกผูใหความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ และการสิ้นสุดการฟนฟูกิจการ กลาวคือ 

1. การใหอํานาจแกศาลที่พิจารณาคําขอฟนฟูกิจการ 
          กฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ กําหนดใหศาลเขามา
มีบทบาทอยางมากในกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยศาลมีอํานาจใหดุลยพินิจในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการฟนฟูกิจการ ตั้งแตการเขากระบวนการฟนฟูกิจการซึ่งกําหนดใหศาลใชดุลยพินิจวา 
สมควรที่จะใหลูกหนี้เขารับการฟนฟูกิจการหรือไม ในระหวางการฟนฟูกิจการ ศาลก็มีอํานาจ
ควบคุมดูแลใหการฟนฟูกิจการดําเนินไปอยางเปนธรรมแกผู เกี่ยวของทุกฝาย จนเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ไดกําหนดไวในการฟนฟูกิจการแลว ศาลก็มีอํานาจในการพิจารณาวาสมควรจะ
ดําเนินการอยางไรกับลูกหนี้ตอไป ศาลอาจใหลูกหนี้ดําเนินธุรกิจตอไปตามปกติ หรืออาจสั่งพิทักษ
ทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดเพื่อเขาสูกระบวนการในคดีลมละลาย  
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2. การจํากัดสิทธิตามกฎหมายของผูที่เกี่ยวของ 
 การจํากัดสิทธิตามกฎหมายของผูที่เกี่ยวของ เปนมาตรการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง

ของกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษตางก็ไดสราง
มาตรการนี้ไว ในกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของตนเอง โดยการจํากัดสิทธิดังกลาวนี้เรียกวา 
“Automatic Stay” หรือ “Moratorium” หรือ “การพักชําระหนี้” หลักการที่สําคัญของการพักชําระ
หนี้ก็คือ การสรางขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชสิทธิ หรืออํานาจใดๆของผูที่เกี่ยวของตามที่มีอยู
ในกฎหมายทั่วไปในการใชสิทธิหรือใชอํานาจใดๆ ตอลูกหนี้ หรือทรัพยสินของลูกหนี้ในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปแลวชวงเวลาในการจํากัดสิทธิพักการชําระหนี้นั้น จะกําหนดเปน 2 ชวง 
คือ ในชวงแรกเริ่มตั้งแตเมื่อมีการยื่นคํารองขอเพื่อฟนฟูกิจการจนถึงเวลาที่ศาลรับคํารองขอนั้น 
และชวงที่สองเปนชวงที่คําสั่งอนุญาตใหฟนฟูกิจการ มีผลบังคับอยูสําหรับบุคคลที่ถูกจํากัดสิทธิ
ภายใตหลักการนี้ไดแก เจาหนี้ ลูกหนี้ เจาของทรัพยสิน ศาล หนวยงานที่กํากับดูแล นายทะเบียน
เปนตน โดยการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ในที่นี้รวมถึงการจํากัดสิทธิของผูบริหารของลูกหนี้และผูถือ
หุนของลูกหนี้ดวย 

        อยางไรก็ตามการจํากัดสิทธิหรือการพักชําระหนี้ ภายใตกฎหมายวาดวยการฟนฟู
กิจการไมใชขอกําหนดที่เด็ดขาด เนื่องจากยังเปดโอกาสใหศาลเปนผูมีอํานาจใชดุลยพินิจเพื่อ
พิจารณาแกไขเปล่ียนแปลง หรือปลดเปลื้องขอจํากัดสิทธิดังกลาว ไดตามที่เห็นสมควรและ
ขอจํากัดสิทธิที่เกิดขึ้นจะตองอยูภายใตหลักการคุมครองอยางเพียงพอแกผูถูกจํากัดสิทธิดวย 

3. การใหความคุมครองแกผูไดรับผลกระทบจากการฟนฟูกิจการ 
 มาตรการนี้ถูกนํามาใชเพื่อคุมครองสิทธิของผูไดรับผลกระทบจากการฟนฟูกิจการ

ไดแก เจาหนี้ เจาของทรัพยสิน ผูถือหุน และคูสัญญาอื่นๆของลูกหนี้ ซ่ึงถูกจํากัดสิทธิหรือไดรับ
ผลกระทบจากการฟนฟูกิจการ การกําหนดมาตรการคุมครองผูไดรับผลกระทบจากการฟนฟูกิจการ 
เปนการแสดงใหเห็นถึง การยอมรับสิทธิตามกฎหมายอื่น ที่มีอยูกอนการฟนฟูกิจการ อีกทั้งยังเปน
ปจจัยที่ทําใหเกิดความรวมมือจากผูเกี่ยวของทั้งหลาย ในการเขารวมกระบวนการฟนฟูกิจการ 
แนวทางในการคุมครองผูไดรับผลกระทบดังกลาวอาจกําหนดรายละเอียดของการใหความคุมครอง 
หรืออาจกําหนดไวเพียงใชเปนอํานาจศาลในการมีคําสั่งใดๆเพื่อใหความคุมครองแก ผูไดรับ
ผลกระทบจากการฟนฟูกิจการก็ได 

4. การจัดหาผูดําเนินการฟนฟูกิจการ 
 กฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของประเทศตางๆ  ไดกําหนดใหมีบุคคลซึ่งทําหนาที่

บริหารกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ในระหวางการฟนฟูกิจการ หรือที่เรียกวา “ผูดําเนินการฟนฟู
กิจการ”  ขึ้น ในเรื่องการจัดหาผูดําเนินการฟนฟูกิจการแบงเปน 2 แนวความคิดใหญๆ คือ 
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 1) แนวความคิดที่ถือวาจะตองมีการเปลี่ยนตัวผูบริหารลูกหนี้ ตองมีการจัดหา
ผูดําเนินการฟนฟูกิจการคนใหม24 

  แนวความคิดนี้ปรากฏอยูในกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของอังกฤษ 
หลักการสําคัญของแนวความคิดนี้ก็คือ ผูดําเนินการฟนฟูกิจการตองเปนบุคคลภายนอกและมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว เมื่อลูกหนี้เขาสูการฟนฟูกิจการแลว ผูบริหารเดิมของลูกหนี้จะหมด
อํานาจในการบริหารและจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูดําเนินการฟนฟูกิจการ ผูดําเนินการฟนฟูกิจการในประเทศอังกฤษ เรียกวา “Administrator” และ
บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

 2) แนวความคิดที่ใหผูบริหารเดิมของลูกหนี้ สามารถบริหารและจัดการกิจการและ
ทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป 

  แนวความคิดนี้ปรากฏในกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
กําหนดใหลูกหนี้หรือผูบริหารเดิมของลูกหนี้ ทําหนาที่เปนผูดําเนินการฟนฟูกิจการกอนบุคคลอื่น 
การแตงตั้งบุคคลอื่นเขามาทําหนาที่เปนผูดําเนินการฟนฟูกิจการ จะมีขึ้นเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้ไมมี
ความสามารถ หรือไมสุจริตทําใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้ โดยในกรณีดังกลาวจะมีการแตงตั้ง 
“ผูไดรับมอบหมายใหจัดการดูแล” (Trustee) เขามาทําหนาที่เปนผูกํากับดูแลเกี่ยวกับการฟนฟู
กิจการ อยางไรก็ดีแมวาจะกําหนดใหสิทธิแกผูบริหารเดิมของลูกหนี้ในการทําหนาที่ เปน
ผูดําเนินการฟนฟูกิจการก็ตาม แตการใชอํานาจของผูบริหารเดิมของลูกหนี้ จะอยูภายใตขอจํากัด
และเงื่อนไขบางประการ โดยกําหนดใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของศาล หรือคณะกรรมการ
เจาหนี้ และตองดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการดวย 

5.  การกําหนดแนวทางในการฟนฟูกิจการ 
    แนวทางหรือแผนฟนฟูกิจการยอมมีผลตอความสําเร็จของการฟนฟูกิจการ 

รายละเอียดหรือแนวทางตางๆที่กําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการ มีผลตอการยอมรับหรือการปฏิเสธ
แผนดวย โดยหลักการสําคัญประกอบดวยเรื่องตางๆดังนี้ 

 1) สาระสําคัญที่ตองมีในแผนฟนฟูกิจการ ส่ิงที่เปนรายละเอียดขั้นต่ําที่ตองแสดง
ในแผนฟนฟูกิจการ เปนเรื่องเกี่ยวกับ สถานะของลูกหนี้ ทรัพยสิน หนี้สินตางๆ นอกจากนี้ยังตอง
ประกอบไปดวย แนวทางที่จะดําเนินการฟนฟูกิจการ ซ่ึงแนวทางที่จะดําเนินการฟนฟูกิจการนี้ตอง
อยูภายใตหลักเกณฑที่สําคัญคือ การแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการกับสิทธิเรียกรองของเจาหนี้
ตางๆ ไดแก การจัดสรรการชําระหนี้แกเจาหนี้ การเยียวยาหรือใหความคุมครองเจาหนี้ หรือผูที่
ไดรับผลกระทบจากการฟนฟูกิจการ นอกจากนี้ความเปนไปไดและความชัดเจนก็เปนสาระสําคัญ

                                                 
24  สุธีร  ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา 223. 
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อีกประการในการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนี้มั่นใจไดวาจะสามารถดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดไวได 

 2) การใหความเห็นชอบในแผนฟนฟูกิจการ เปนหลักการที่ทุกประเทศใชรวมกัน
คือการกําหนดใหที่ประชุมเจาหนี้ เปนผูมีบทบาทสําคัญในแผนฟนฟูกิจการ อยางไรก็ตาม
รายละเอียดในเรื่องหลักเกณฑ และวิธีการในการไดมาซึ่งความเห็นชอบในแผนฟนฟูกิจการของแต
ละประเทศ ก็ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งความเห็นชอบดังกลาวไวแตกตางกัน 

 3) การตรวจสอบความเปนธรรมของแผนฟนฟูกิจการ แมวาจะมีมติใหความ
เห็นชอบในแผนฟนฟูกิจการแลวก็ตาม แตหลักการสําคัญของการใหความเห็นชอบแผนฟนฟู
กิจการที่เปนไปในแนวทางเดียวกันก็ดี คือการกําหนดใหศาลเปนผูยืนยันตามแผนที่ไดรับความ
เห็นชอบแลวอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อใหศาลไดตรวจสอบความเปนธรรมของแผนฟนฟูกิจการ
ดังกลาว โดยศาลมีอํานาจสั่งไมยอมรับแผนฟนฟูกิจการได หากเห็นวาแผนดังกลาวไมเปนธรรม
หรือไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว การที่ศาลมีอํานาจในการตรวจสอบแผนฟนฟูกิจการ ก็
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและปองกันการคดโกงโดยใชการฟนฟูกิจการเปนเครื่องมือ 

6. การใหสิทธิพิเศษแกผูใหความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ 
 ลูกหนี้ที่เขารับการฟนฟูกิจการ จะเปนลูกหนี้ที่ประสบปญหาการขาดสภาพคลอง

ทางการเงิน หรือเปนลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว ดังนั้นแหลงเงินทุนไมวาจะเปนเงินสด หรือ
ทรัพยสิน  หรือการไดมาซึ่งสิทธิอ่ืนใดที่จะนํามาใชในการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ จึงเปน
สาระสําคัญในการดําเนินการฟนฟูกิจการ หากพิจารณาในดานของคูสัญญาของลูกหนี้ ไมวาจะเปน
ผูใหกูยืม เจาของทรัพยสิน หรือผูใหสิทธิใดๆแกลูกหนี้แลว จะเห็นไดวาการใหความชวยเหลือกับ
ลูกหนี้ในชวงเวลาดังกลาวมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นโอกาสที่ลูกหนี้จะไดรับความชวยเหลือจึงมีนอย 
เพราะฉะนั้นการสรางปจจัยเพื่อใหไดมาซึ่งเงินทุน หรือความชวยเหลือตางๆที่จําเปนในการฟนฟู
กิจการ จึงเปนหลักการสําคัญอีกประการหนึ่ง ดวยเหตุนี้มาตรการในการคุมครองหรือ ใหสิทธิ
พิเศษแกเจาหนี้ หรือบุคคลที่ใหความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการจึงเกิดขึ้น และถูกกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของประเทศตางๆโดยเจาหนี้ดังกลาวจะไดรับความคุมครองเปน
พิเศษในการไดรับชําระหนี้คืน     

7. การสิ้นสุดการฟนฟูกิจการ 
     การสิ้นสุดการฟนฟูกิจการ อาจเกิดขึ้นไดทั้งในกรณีที่การฟนฟูกิจการประสบ

ความสําเร็จ และในกรณีการฟนฟูกิจการไมประสบความสําเร็จ โดยกรณีที่การฟนฟูกิจการประสบ
ความสําเร็จ ผลที่ตามมาก็คือ อํานาจหนาที่ของผูดําเนินการฟนฟูกิจการสิ้นสุดลง และผูบริหารของ
ลูกหนี้และผูถือหุนของลูกหนี้กลับมามีสิทธิและมีอํานาจตามกฎหมายดังเดิม ขณะที่การสิ้นสุดการ
ฟนฟูกิจการเกิดขึ้นจากการฟนฟูกิจการไมประสบความสําเร็จนั้น ผลที่ตามมาซึ่งเปนที่ยอมรับของ
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หลายๆ ประเทศก็คือ ลูกหนี้จะถูกนําเขาสูกระบวนการในคดีลมละลายตอไปหรือใหมีการชําระ
บัญชีทันที  เพื่อปองกันมิใหบรรดาเจาหนี้แยงกันบังคับชําระหนี้ตามสิทธิของตน ซ่ึงอาจทําให
ทรัพยสินของลูกหนี้ลดนอยลงและอาจทําใหเกิดความเสียหายมาก 

 สาเหตุของกรณีที่ทําใหการฟนฟูกิจการสิ้นสุดลง โดยการฟนฟูกิจการยังไมสําเร็จ 
ในกรณีที่การฟนฟูกิจการนั้นไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลได เชน อาจเกิดจากสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไปทําใหไมสามารถดําเนินการตามที่กําหนดไวในแผน หรือหากดําเนินการตามแผน
ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายมากขึ้น และสาเหตุสําคัญคือ การไมไดรับความรวมมือจากเจาหนี้ 
ในการพิจารณาหรือใหความเห็นชอบในแผนฟนฟูกิจการ 

        การยื่นคําขอยกเลิกการฟนฟูกิจการ อาจทําโดยผูดําเนินการฟนฟูกิจการยื่นคํารอง
ขอตอศาล หรือผูมีสวนไดเสียหรือผูไดรับความเสียหายรองขอตอศาล ซ่ึงอาจเปนการรองขอเพื่อให
ศาลมีคําส่ังคุมครองความเสียหายก็ได ซ่ึงในกรณีดังกลาวแมจะไมไดมีการรองขอใหศาลสั่งยกเลิก
การฟนฟูกิจการ แตหากศาลพิจารณาแลวเห็นควรใหยกเลิกการฟนฟูกิจการ ศาลก็มีอํานาจสั่งให
ยกเลิกการฟนฟูกิจการไดเชนกัน สําหรับการยื่นคําขอเพื่อยกเลิกการฟนฟูกิจการของผูดําเนินการ
ฟนฟูกิจการนั้น อาจเปนการยื่นคําขออันเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่
กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงการยื่นคําขอยกเลิกการฟนฟูกิจการในกรณีดังกลาว ถือวาเปนหนาที่ของ
ผูดําเนินการฟนฟูกิจการที่จะตองกระทํา 
 
  3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
         มาตรการทางกฎหมายในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการดังกลาวขางตน มีขึ้นเพื่อเอื้อ
ประโยชนในการฟนฟูกิจการ ตองการสนับสนุนใหบริษัทของลูกหนี้ที่ตกอยูในฐานะที่มีความ
ยากลําบากในการประกอบธุรกิจเพราะปญหาทางการเงิน แตยังมีโอกาสหรือชองทางในการฟนฟู
กิจการ ใหดําเนินตอไปไดเพื่อที่จะไมตองเลิกกิจการไป โดยอาศัยความรวมมือของผูที่เกี่ยวของ 
ขณะเดียวกันมีมาตรการทางกฎหมายกําหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟูกิจการ ผูมี
สิทธิยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการ เงื่อนไขในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ และการไตสวน
คํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กลาวคือ 
 3.1.1.1 คุณสมบัติของลูกหนี้ท่ีจะไดรับการฟนฟูกิจการ 
          กระบวนการฟนฟูกิจการ(Reorganization proceeding) ของสหรัฐอเมริกา มี
อยูดวยกันหลายอยาง ไดแก Chapter 13 เปนกระบวนการฟนฟูกิจการสําหรับบุคคลธรรมดาซึ่งมี
รายไดปกติ (individuals with regular income) ที่มีหนี้ไมมีประกันนอยกวา 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา และหนี้มีประกันนอยกวา 350,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สวน Chapter 12 เปน
กระบวนการฟนฟูกิจการสําหรับครอบครัวเกษตรกรซึ่งมีรายไดปกติ (family farmers with regular 
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income) และ Chapter 11 เปนกระบวนการฟนฟูกิจการสําหรับลูกหนี้อ่ืนๆทุกประเภท (all other 
debtors) ซ่ึงในเบื้องตนใชสําหรับลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด (Corporate Debtors) แตลูกหนี้ซ่ึงเปน
บุคคลธรรมดา ก็ไดรับอนุญาตใหใชวิธีการฟนฟูกิจการตามแบบของ Chapter 11 เชนเดียวกัน25 
ลูกหนี้ที่จะไดรับสิทธิในการฟนฟูกิจการตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
          1.  เปนผูที่มีภูมิลําเนา สถานที่ประกอบกิจการหรือมีทรัพยสินอยูในสหรัฐ 
อเมริกา26 
           2.  ตองไมใชเปนผูประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริษัทประกัน ธนาคาร สหกรณออม
ทรัพย สถาบันการเงินที่รับฝากเงินเพื่อเอาไปรับจํานอง สถาบันกูยืม สถาบันการเงินที่ใหกูยืมเงิน
เพื่อที่อยูอาศัย บริษัทขนาดเล็กที่ไดรับอนุญาตโดย Small Business Administration ภายใต
บทบัญญัติ Section 301 (c) ของ Small Business Investment Act of 1958, กลุมสหกรณ ธนาคารที่
ใหสินเชื่อแกธุรกิจอุตสาหกรรมและบริษัทตางชาติ ที่ไดมาประกอบธุรกิจดังกลาวในสหรัฐ 
อเมริกา27 
                  3.  ลูกหนี้ตองไมเปนนายหนาคาหุน นายหนาคาสินคาเกษตรลวงหนา28 

  4.  บุคคลธรรมดาที่มีหนี้ในวันที่ยื่นคํารอง ซ่ึงเปนหนี้ไมมีประกันนอยกวา 269, 
250 เหรียญสหรัฐอเมริกา หนี้มีประกันนอยกวา 807, 750  เหรียญสหรัฐอเมริกา 
                  5. ครอบครัวเกษตรกรที่มีรายไดปกติอาจเปนลูกหนี้ที่ขอฟนฟูกิจการได ภายใต    
Chapter 1229 
          6. ภายในระยะเวลา 180 วันกอนวันยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการลูกหนี้ตองไมตก
เปนลูกหนี้ในคดีลมละลายอื่น ซ่ึงศาลพิพากษายกคํารองภายใตเงื่อนไขที่ชัดเจน30 
 3.1.1.2  ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
          การยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ในสหรัฐอเมริกาสามารถแยกได 2 
กรณี ดังนี้ 
           1.  การยื่นคําขอโดยสมัครใจ (Voluntary Petition) คือการยื่นคํารองขอใหมี
การฟนฟูกิจการ โดยตัวลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอเองดวยความสมัครใจของลูกหนี้ แตลูกหนี้ที่จะยื่น

                                                 
25  วิชา มหาคุณ.  (2541, กันยายน).  “การวิเคราะหกฎหมายฟนฟูกิจการของไทย.”  วารสารกฎหมาย, 

18, 9.  หนา 43. 
26  11 U.S.C., Section 109 (a). 
27 11 U.S.C.,  Section 109 (b). 
28 11 U.S.C.,  Section 109 (d). 
29 11 U.S.C.,  Section 109 (f). 
30 11 U.S.C.,  Section 109 (g). 
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คํารองขอจะตองไมเปนนายหนาคาหุน ธนาคาร บริษัทประกัน31 โดยลูกหนี้นั้นอาจมีสถานะเปน
บุคคลธรรมดา หางหุนสวน หรือบริษัท32 ในกรณีที่ลูกหนี้เปนบริษัท การยื่นคํารองขอตองไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการของบริษัท33คําขอดังกลาวถือเปนการขอคําส่ังศาลเพื่อบรรเทาความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการของลูกหนี้เอง โดยลูกหนี้จะไมถูกหามมิใหดําเนินกิจการ หรือ
จัดการทรัพยสินของตนเองเมื่อมีการยื่นคํารองขอโดยสมัครใจแลว การยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการ
โดยลูกหนี้สมัครใจ ลูกหนี้สามารถรองขอไดแมจะอยูในสถานะที่มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมก็ตาม 
เพราะการยื่นคํารองขอโดยลูกหนี้สมัครใจ ลูกหนี้ไมจําเปนตองอยูในสภาวะมีหนี้สินลนพนตัว
หรือไมสามารถชําระหนี้ได การยื่นคํารองขอโดยวิธีการนี้ไมไดมีจุดประสงคใหศาลมีคําพิพากษา
แตเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังอนุมัติใหใชกระบวนการภายใต Chapter 11 ซ่ึงสวนมากศาลก็จะอนญุาตให
ลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการทันทีโดยที่เจาหนี้ หรือผูมีสวนไดเสียไมสามารถคัดคานได 
           ในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการดวยตนเอง ลูกหนี้มีสิทธิแต
เพียงผูเดียวในการยื่นเสนอแผนฟนฟูกิจการ โดยลูกหนี้ตองยื่นเสนอแผนภายใน 120 วันนับจาก
วันที่ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ34 แตอยางไรก็ตามผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย รวมถึงเจาหนี้คนใดคน
หนึ่ง ทรัสตี หรือคณะกรรมการเจาหนี้ อาจยื่นเสนอแผนฟนฟูกิจการได ถาปรากฏวา 
           1)  ทรัสตีไดรับการแตงตั้งใหควบคุมหรือดูแลกิจการของลูกหนี้ในการฟนฟู
กิจการ 
           2)  ลูกหนี้ไมไดยื่นเสนอแผนฟนฟูกิจการภายในกําหนด 120 วัน 
           3)  ลูกหนี้ยื่นเสนอแผนฟนฟูกิจการภายในกําหนดเวลา 120 วัน แตไมเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมายที่อาจใหการยอมรับแผนฟนฟูภายในกําหนด 180 วัน โดยฝายผูมีสวน
ไดเสียฝายใดฝายหนึ่งรองขอตอศาลกอนสิ้นระยะเวลา 120 วันหรือ 180 วัน และเมื่อไตสวน
พิจารณาแลว ศาลอาจมีเหตุยนระยะเวลา หรือขยายระยะเวลา 120 วันหรือ 180 วันอีกก็ได35 

           อยางไรก็ตามกฎหมายฟนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา  ก็ยังใหอํานาจศาลใน
การแตงตั้งทรัสตี ใหเขาไปบริหารจัดการบริษัทของลูกหนี้ได ถาศาลเห็นวาบริษัทไมมีความ
เหมาะสม หรือไมมีความสามารถ หรือไมซ่ือสัตยตอการบริหารและจัดการทรัพยสิน ทรัสตีที่ศาล

                                                 
31  11 U.S.C.,  Section 109 (b),(d). 
32  11 U.S.C.,  Section 101 (41). 
33  Richard F. Broude.  (1988).  Reorganizations under Chapter11 of The Bankruptcy Code. 

p.  2-7. 
34  11 U.S.C.,  Section 1121 (b). 
35  11 U.S.C.,  Section 1121 (c). 
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แตงตั้งนั้นจะตองเปนผูซ่ึงไมมีสวนไดเสีย แตจะเปนบุคคลที่มีประสบการณ และความชํานาญใน
ดานบริหารทางธุรกิจ36 
          2.  การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการโดยไมสมัครใจ (Involuntary Petition) เปนการ
ยื่นคํารองขอโดยเจาหนี้บังคับใหลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยลูกหนี้มีสิทธิยื่น
คําใหการโตแยงคําขอได ซ่ึงในกรณีที่ลูกหนี้เปนชาวนา ครอบครัวเกษตรกร หรือองคกรที่ไมมี
วัตถุประสงคในการคาหากําไร เจาหนี้จะยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมได37 
 3.1.1.3  เงื่อนไขในการขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
          ลูกหนี้จะยื่นคํารองขอ หรือถูกรองขอใหมีการฟนฟูกิจการไดในประเทศ
สหรัฐ อเมริกา จะตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
           1.  ลูกหนี้ตองเปนบุคคลโดยหมายความรวมถึง บุคคลธรรมดา หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด หรือกิจการที่มีลักษณะเปนนิติบุคคล แตไมรวมถึงหนวยงานของรัฐบาล กิจการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย และองคกรที่ไมประกอบกิจการ38 
           2.  ลูกหนี้ตองไมเปนนายหนาคาหลักทรัพย หรือนายหนาคาสินคาเกษตร
ลวงหนา39 
            3.  คดีที่ขอใหฟนฟูกิจการภายใต Chapter 11 ลูกหนี้ตองยื่นคําขอฟนฟู
กิจการดวยเจตนาสุจริต (Good Faith) และไมมีวัตถุประสงคอ่ืนใดในการเขาสูกระบวนการฟนฟู
กิจการ นอกจากเพื่อใหการฟนฟูกิจการประสบความสําเร็จ การฟนฟูกิจการที่ไมสุจริต (bad faith) 
อาจถูกยกคํารองขอฟนฟูกิจการได 
            4.  ภายในระยะเวลา 180 วันกอนวันยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการลูกหนี้ตอง 
ไมตกเปนลูกหนี้ในคดีลมละลายอื่นซึ่งศาลพิพากษายกคํารองภายใตเงื่อนไขที่ชัดแจง40 

   หลักฐานที่ตองใชในการยื่นคําขอไดแก บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน บัญชี
แสดงถึงสถานะทางการเงิน งบการเงิน บัญชีรายช่ือเจาหนี้ไมมีประกันที่มีจํานวนหนี้ที่สูงเปน 20 
อันดับแรก เปนตน หากลูกหนี้เปนนิติบุคคลก็ตองยื่นบัญชีรายช่ือผูถือหุน ที่อยู จํานวนและชนิด
ของผลประโยชน 
   ขอกําหนดในเรื่องหลักสุจริตในการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ เปนหลักที่ศาล
ไดกําหนดขึ้นโดยพิจารณาไดจากบทบัญญัติใน Section 1112(b) ไดกําหนดเงื่อนไขที่ศาลจะมีคําสั่ง
                                                 

36 สุธีร ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา 230. 
37 11 U.S.C.,  Section 303. 
38 11 U.S.C.,  Section 101 (41). 
39 11 U.S.C.,  Section 109 (d). 
40 11 U.S.C.,  Section 109 (g). 
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ยกคํารองขอฟนฟูกิจการ ซ่ึงเปนเงื่อนไขที่ลูกหนี้มีเจตนาไมประสงคจะฟนฟูกิจการอยางแทจริง 
เพียงแตเปนการหาผลประโยชนจากบทบัญญัติที่กําหนด เจตนาจะเปนส่ิงแสดงถึงความสุจริตของ
ลูกหนี้ได ปจจัยที่พอจะแสดงใหเห็นถึงเจตนาของลูกหนี้ได เชนหลักฐานแสดงวาลูกหนี้อาศัย
ระยะเวลาในกระบวนการฟนฟูกิจการเพื่อจัดตั้งกิจการขึ้นใหม และไมประสงคจะฟนฟูกิจการที่
ยังคงอยูในปจจุบัน หรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาลูกหนี้พยายามถวงเวลา หรือเล่ียงไมใหเจาหนี้มี
ประกันใชสิทธิบังคับชําระหนี้ หรือกิจการของลูกหนี้ไมอาจฟนฟูกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางแทจริง 
   อนึ่งในการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตาม Chapter 11 กฎหมายไมไดกําหนด
เงื่อนไขวาลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัวและตองมีภาระหนี้สินเปนจํานวนเทาใด ดังนั้นไมวาลูกหนี้
จะมีหนี้สินลนพนตัวหรือไมก็ตามก็อาจยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการได เมื่อลูกหนี้ยื่นคํารองขอฟนฟู
กิจการแลวไมสามารถถอนคํารองขอได ทั้งนี้เพื่อเปนมาตรการปองกันมิใหลูกหนี้ใชกระบวนการ
ไปในทางทุจริต 
 3.1.1.4 การไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
          การไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา การไต
สวนคํารองขอของศาลจะแบงเปนสองกรณีดังนี้ 
           1. ในกรณีที่ ลูกหนี้ ยื่นคํ ารองขอใหฟนฟูกิจการโดยความสมัครใจ 
(Voluntary Petition) ในกรณีนี้เมื่อลูกหนี้ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ สวนมากศาลจะอนุญาตให
ลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการโดยทันที41 โดยสันนิษฐานวาลูกหนี้ผูยื่นคํารองขอเปนผูยื่นคํา
รองขอโดยสุจริต 
    กฎหมายกําหนดใหสิทธิลูกหนี้เปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ โดยลูกหนี้
จะตองยื่นแผนฟนฟูกิจการภายใน 120 วัน หากไมยื่นแผนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวนี้ บุคคล
ผูมีสวนไดเสียสามารถใชสิทธิยื่นแผนได42  กรณีลูกหนี้ไดยื่นแผนภายในกําหนดระยะเวลา และ
แผนไดรับการเห็นชอบจากกลุมเจาหนี้ ผูอ่ืนจะมายื่นแผนอีกไมได เฉพาะแผนฉบับนี้เทานัน้ทีจ่ะยืน่
ตอศาลเพื่อใหอนุมัติได แตถาหากยื่นแผนภายในระยะเวลา แตไมไดรับการยอมรับ ลูกหนี้ยังมีเวลา
อีก 60 วันที่จะยื่นแผนเขาไปใหม ซ่ึงอาจจะมีการแกไขหรือไมมีก็ได เพื่อใหกลุมเจาหนี้ยอมรับให
ได แตถาหากปรากฎวาเจาหนี้ยังคงไมยอมรับแผนในคราวหลังนี้ผูมีสวนไดเสียก็จะมีสิทธิยื่นแผน
ของตน เห็นไดวาการที่กฎหมายกําหนดใหมีความเปนไปไดที่จะมีแผน 2 แผนซอนกันเปนการให
อํานาจในการตอรองแกเจาหนี้ที่จะกดดันใหลูกหนี้ใชความพยามยามในการสรางแผนฟนฟูกิจการ

                                                 
41  11 U.S.C.,  Section 301. 
42  11 U.S.C.,  Section 1121. 
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ที่เจาหนี้สามารถยอมรับได และมีความเปนไปไดใหเร็วที่สุด มิฉะนั้นแลว ลูกหนี้เองอาจเสีย
ประโยชนจากแผนฟนฟูกิจการของเจาหนี้ที่อาจมีเงื่อนไขที่ไมพึงประสงคมากกวาก็เปนได การที่
ใหสิทธิแกลูกหนี้ในการยื่นแผนฟนฟูกิจการกอนนั้น เกิดมาจากแนวความคิดที่วาผูครอบครอง
กิจการควรมี สิทธิกอน  ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาเปนระบบทุนนิยมเขามองเห็นวาควร
ประคับประคองกิจการภายในประเทศ ถากิจการนั้นยังสามารถดําเนินการตอไปได เนื่องจากเปน
ประเทศที่ใชระบบทุนนิยมจึงมองวาหากกิจการเกิดการลมละลายกันมากจะกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจมหาภาค 
   เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว 
เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับมอบหมายใหจัดการดูแล (United State trustee) จะแตงตั้งคณะกรรมการ
เจาหนี้โดยแตงตั้งมาจากเจาหนี้ 7 รายใหญของลูกหนี้ที่ปรากฎในบัญชีรายช่ือเจาหนี้ที่ลูกหนี้ระบุใน
คําขอฟนฟูกิจการ43 คณะกรรมการเจาหนี้ที่ไดรับแตงตั้งมีอํานาจหนาที่ในการเจรจาตอรองกับ
ลูกหนี้เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของเจาหนี้ อีกทั้งมีอํานาจหนาที่ตาม Section 1103 ซ่ึงอาจกลาว
ไดดังนี้ 
   1) ใหคําแนะนําและใหความเห็นชอบแกลูกหนี้ในการดําเนินกิจการของ
ลูกหนี้ และอาจกําหนดขอเสนอใดๆเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของลูกหนี้ที่เสนอตอศาลตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจาหนี้ 
   2) สอดสองดูแลการดําเนินกิจการและการปฏิบัติหนาที่ของลูกหนี้ ตลอดจน
ทรัพยสิน หนี้สิน และสถานะทางการเงิน 
   3) ใหคําปรึกษาและมีสวนรวมในการรางแผนฟนฟูกิจการ 
   4) รองขอใหศาลมีคําสั่งยกเลิกกระบวนการฟนฟูกิจการตาม Chapter 11 
และขอใหมีคําส่ังใหดําเนินการชําระบัญชีตาม Chapter 7 
   5) จางผูประกอบอาชีพตางๆ เชน ทนายความ นักบัญชี เพื่อชวยเหลือการ
ทํางานของคณะกรรมการเจาหนี้ 
   6) กระทําการใดๆ เพื่อผลประโยชนของบรรดาเจาหนี้ 
   โดยปกติลูกหนี้ในคดีฟนฟูกิจการจะเปนผูดําเนินกิจการของตนเองตอไป
ในชวงการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ (Debtor in Possession) แตทั้งนี้เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับ
มอบหมายใหจัดการดูแล (United State trustee) หรือผูมีสวนไดเสียอาจรองขอใหศาลมีคําสั่งแตงตั้ง
บุคคลอื่นใหมาทําหนาที่ทรัสตี หรือผูจัดการทรัพยสินบริหารกิจการของลูกหนี้ในระหวาง
ดําเนินการตามแผนก็ได มูลเหตุที่จะใชอางตอศาลเพื่อใหมีการแตงตั้งผูดูแล (ทรัสตี) เขามา 

                                                 
43  11 U.S.C.,  Section 1102.  
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ดําเนินการตามแผนแทนลูกหนี้นั้น มักจะเปนกรณีของการไมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ลูกหนี้ หรือความไมสุจริตของลูกหนี้ เมื่อศาลอนุญาตตามคํารองขอใหมีการแตงตั้งผูดูแล (ทรัสตี)
เขามาทําหนาที่บริหารกิจการแทนลูกหนี้แลว จะมีการแตงตั้งผูดูแล (ทรัสตี) โดยเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูไดรับมอบหมายใหจัดการดูแล (United State trustee) หรือภายใน 30 วันนับจากวันที่ศาลมีคําสั่ง
นั้น แตถาผูมีสวนไดเสียไดยื่นคํารองขอใหการแตงตั้งทรัสตีนั้น ดําเนินการโดยวิธีการเลือกตั้ง ก็ให
สรรหาทรัสตีโดยวิธีการเลือกตั้ง44 
          2. การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการโดยไมสมัครใจ (Involuntary Petition) ในกรณีนี้
เมื่อเจาหนี้ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลจะอนุญาตใหเขาสูกระบวนการลมละลายไดก็
ตอเมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้45 
           ก. ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดภายในกําหนดเวลาที่ตองชําระโดยไมอาจ
อางความสุจริตเพื่อโตแยงการชําระหนี้ของตนเองได 
           ข. ทรัพยสินของลูกหนี้ถูกยึดครองหรือมีการตั้งบุคคลเขาควบคุมทรัพยสิน
ของลูกหนี้ภายใน 120 วันกอนวันยื่นคําขอใหฟนฟูกิจการ 
           ค.  มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการมาจาก Chapter 7 หรือ Chapter 13 เขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการ Chapter 11 โดยการรองขอของลูกหนี้ หรือผูมีสวนไดเสีย หรือทรัสตี46 
 
 3.1.2  ประเทศอังกฤษ 
         มาตรการทางกฎหมายในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการดังกลาวขางตนของประเทศ
อังกฤษ ทั้งนี้มีขึ้นเพื่อตองการใหบริษัทของลูกหนี้ที่ประสบปญหาแตยังมีโอกาสที่จะฟนฟูกิจการ 
ไดมีโอกาสสามารถแกไขปรับปรุงใหมีฐานะที่ดีขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจตอไป มาตรการทางกฎหมายที่
กําหนดไวจึงเปนไปเพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหแกลูกหนี้ 
 3.1.2.1  คุณสมบัติของลูกหนี้ท่ีจะไดรับการฟนฟูกิจการ 
          คุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟูกิจการในประเทศอังกฤษภายใต 
Insolvency Act 1986 มีการพิจารณาวัดจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ หรือเกณฑการ
พิจารณาความมีหนี้สินลนพนตัว (Insolvency) ของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟูกิจการนั้น  
 

                                                 
44  11 U.S.C., Section 1104. 
45  ปกรณ คุณสาระ.  (2542).  “อํานาจหนาที่และความรับผิดของผูทําแผนฟนฟูกิจการ.”  หนา 82.  
46  11 U.S.C.,  Section 706. 
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ไดแก หางหุนสวน บริษัท และบุคคลธรรมดา สามารถรองขอไดภายใตกระบวนการ “การจัดชําระ
หนี้ของแตละบุคคลโดยสมัครใจ” (Individual Voluntary Arrangement) และ “การจัดชําระหนี้ของ
บริษัทโดยสมัครใจ (Company Voluntary Arrangement)47 เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งการบริหารจัดการ
ทรัพยสิน (Administration Order) ได และลูกหนี้จะตองมีคุณสมบัติดังนี้48  
  (1) มีภูมิลําเนาอยูในประเทศอังกฤษ และเวลส 
  (2) อยูในอังกฤษ และเวลสในวันที่มีการสงฟอง หรือ 
  (3) เปนผูอยูอาศัย หรือมีถ่ินที่อยู หรือประกอบธุรกิจในประเทศอังกฤษ และเวลส
ภายในระยะเวลา 3 ปกอนมีการยื่นคํารอง 
  การประกอบธุรกิจมีความหมายรวมถึงการทําธุรกิจโดยบริษัท หรือหางหุนสวน
ซ่ึงลูกหนี้เปนสมาชิกอยู และการทําธุรกิจโดยตัวแทนหรือผูจัดการใหกับลูกหนี้ หรือใหกับบริษัท 
หรือหางหุนสวนซึ่งลูกหนี้เปนสมาชิกอยู49 
  การจัดการหนี้สินดวยความสมัครใจ (Voluntary Arrangement) เปดโอกาสให
ลูกหนี้ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งไมสามารถชําระหนี้ไดสามารถรองขอทําความ 
ตกลงในเรื่องหนี้สินกับเจาหนี้ทั้งหลายไดกอนที่จะถูกฟองลมละลาย หากขอเสนอของลูกหนี้เปนที่
ยอมรับของที่ประชุมเจาหนี้ ลูกหนี้ก็ไมตองลมละลายและในขณะเดียวกันขอตกลงจัดการชําระ
หนี้สินของลูกหนี้ดังกลาวหากตอมาภายหลังไดมีการขอใหมีการฟนฟูกิจการศาลจะนําขอตกลง
ชําระหนี้ดังกลาวมาพิจารณาในการออกคําส่ังการบริหารจัดการทรัพยสิน (Administration Order)50 
 3.1.2.2  ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
          ในประเทศอังกฤษผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ มีดังนี้ 
ลูกหนี้ บริษัทลูกหนี้ คณะกรรมการทุกคนของบริษัทลูกหนี้ เจาหนี้ หรือผูกํากับดูแล (Supervisor) 
ของบริษัทลูกหนี้ บุคคลเหลานี้เปนผูมีสิทธิยื่นคํารองขอ51 ทั้งนี้เปนไปตาม Section 264 ของ 
Insolvency Act 1986 การยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหบริหารจัดการ (Administration Order) อาจ 
ยื่นคํารองขอไดโดยบริษัท หรือกรรมการบริษัท หรือเจาหนี้ หรือเจาหนาที่ศาล52 หรือผูกํากับดูแล

                                                 
47  วิชา มหาคุณ.  (2549).  “กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ.”  หนา 309. 
48  Insolvency Act 1986.,  Section 265. 
49  Ian F. Fletcher.  (1996).  The Law of Insolvency.   p.  74. 
50  Insolvency Act 1986.  Section 8(3)(b). 
51  วิชา มหาคุณ.  (2541, กันยายน).  “การวิเคราะหกฎหมายฟนฟูกิจการของไทย.”  วารสารกฎหมาย, 

18, 3.  หนา 47. 
52  Ian F. Fletcher.  (2002).  The Law of  Insolvency.  p. 462. 
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เกี่ยวกับการจัดการหนี้สินโดยสมัครใจ (Voluntary Arrangement) โดยผูยื่นคํารองขอตองแสดงให
ศาลเห็นวาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได53 
  อนึ่งผูยื่นเสนอคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ อาจแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการลูกหนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับความคุมครอง หรือ
หลักประกันใดๆรวมถึงความยินยอมของเจาหนี้ โดยผูยื่นคํารองขอจะตองทําการสาบานเพื่อรับรอง
วาเอกสารดังกลาวเปนเอกสารที่แทจริง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการไตสวนของศาล54 
 3.1.2.3  เงื่อนไขในการขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
          ประเทศอังกฤษบริษัทที่อยูระหวางการชําระบัญชี (Liquidation) หรือเปน
บริษัทประกันภายใต พระราชบัญญัติประกันภัย ค.ศ. 1982 (Insurance Act 1982) หรือสถาบัน
การเงินภายใต พระราชบัญญัติธนาคาร ค.ศ. 1987 (Banking Act 1987) ศาลไมสามารถมีคําส่ังให
ฟนฟูกิจการดังกลาวได หลักเกณฑการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการประการสําคัญนั้นคือ ลูกหนี้
จะตองเปนผูไมสามารถชําระหนี้ได หรือมีหนี้สินลนพนตัว (Insolvency) โดยมีหลักเกณฑพิจารณา 
2  ประการ คือ 
           1. พิจารณาถึงการที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้สินทั้งปวงไดเมื่อหนี้นั้นถึง
กําหนดชําระแลว55 
            2.  พิจารณามูลคาของทรัพยสินของลูกหนี้วานอยกวาหนี้สินของลูกหนี้
หรือไม โดยคํานึงถึงความรับผิดของลูกหนี้ที่มีจํานวนไมแนนอน และที่จะเกิดขึ้นในภายหนา
ประกอบดวย56 
   มาตรฐานในการวัดความไมสามารถในการชําระหนี้นั้น พิจารณาจากการมี
หนี้สินลนพนตัว (Insolvency) ของลูกหนี้ ซ่ึงมีความหมาย 2 ประการ คือ ลูกหนี้ไมสามารถชําระ
หนี้ไดทั้งปวงเมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชําระ กับมูลคาของทรัพยสินนอยกวาจํานวนหนี้สินของลูกหนี้
โดยคํานึงถึงความรับผิดของลูกหนี้ที่มีจํานวนไมแนนอนและในภายหนาดวย ซ่ึงเปนไปตาม 
Insolvency Act 1986 ใน Section 341 (3)(a), (b) สําหรับบุคคลธรรมดา และ Section 123(1), (2) 
สําหรับบริษัท 
   ความหมายแรก  ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ทั้งปวงไดเมื่อหนี้นั้นถึงกําหนด
ชําระ ซ่ึงอาจตรวจสอบไดจากการขาดสภาพคลองทางการเงินของลูกหนี้เปนการชั่วคราว อันเปน
ผลใหมีหนี้สินลนพนตัวเพียงชั่วคราว ที่มีช่ือเรียกกันวา “short-term insolvency” หรือ “commercial 
                                                 

53  Insolvency Act 1986, Section 8. 
54  Ibid. 
55  Insolvency Act 1986, Section 123(1). 
56  Insolvency Act 1986, Section 123(2). 
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insolvency” หรือ “current debt insolvency” หรือ “practical insolvency” โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการชําระหนี้ทั้งปวงเมื่อหนี้ทั้งปวงนั้นถึงกําหนดชําระ โดยไมตองพิจารณาวา
ทรัพยสินของลูกหนี้นอยกวาหนี้สินหรือไม เปนการพิจารณาถึงแตจํานวนเงินสดของลูกหนี้วามี
เพียงพอที่จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ไดทั้งหมดหรือไม บางครั้งหนี้แตละรายการอาจถึงกําหนดชําระ
ไมพรอมกัน แตเมื่อหนี้บางรายถึงกําหนดชําระ ลูกหนี้ไมมีเงินสดเพียงพอที่จะจายได ศาลจะมองวา
ถาลูกหนี้ไมมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะจายไดในชวงระยะเวลาที่หนี้ดังกลาวถึงกําหนดชําระจึง
สันนิษฐานวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว 
   ความหมายที่สอง ตรวจจากบัญชีงบดุลของลูกหนี้พบวามีหนี้สินลนพนตัว
มากกวาสินทรัพยที่มี อันมีลักษณะเปนการถาวร เรียกวา “balance sheet insolvency” หรือ “absolute 
insolvency” โดยพิจารณาจากทรัพยสินของลูกหนี้มีไมเพียงพอตอการปลดเปลื้องหนี้สิน หรือมูลคา
ของสินทรัพยนอยกวาหนี้สินก็ถือวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว57เปนการถาวร 
   การที่ลูกหนี้จะตองเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือลูกหนี้ขาดความสามารถใน
การชําระหนี้สินของตน ตามกฎหมายของอังกฤษมิไดถือวามันเปนเงื่อนไขในทุกกรณีที่จะตองมี
กอนยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการเพียงแตมีหลักฐานยืนยันตอศาลวาลูกหนี้มีลักษณะที่เห็นไดวาเปนผูมี
หนี้สินลนพนตัว หรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาลูกหนี้ไมมีความสามารถในการชําระหนี้58 
   เมื่อลูกหนี้ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายจะไมอนุญาตให
ลูกหนี้ถอนคํารองขอ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันมิใหลูกหนี้ใชกระบวนการทางกฎหมายดังกลาวเพื่อ
ประวิงเวลามิใหเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้ หรือกระทําการไมสุจริตใดๆ59 
 3.1.2.4  การไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
           ศาลตองพิจารณาใหไดความวาบริษัทลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ทั้งปวงไดเมื่อ
หนี้นั้นถึงกําหนดชําระแลว ซ่ึงเปนไปตามหลักกระแสเงินสด (Cash Flow Basis) หรือทรัพยสินของ
ลูกหนี้นอยกวาจํานวนหนี้สินโดยพิจารณาถึงหนี้สินในภายหนา (contingent and perspective debts) 
ซ่ึงเปนไปตามหลักบัญชีงบดุล (Balance Sheet) โดยในทางปฏิบัติจะมีการแนบรายงาน และ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญอิสระไปพรอมกับคําขอฟนฟูกิจการ เพื่อใหศาลทราบถึงสถานะของ
ลูกหนี้เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน ตลอดจนผลกําไร ขาดทุน และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงศาลจะ
พิจารณาจากรายงานและความเห็นของผูเชี่ยวชาญดังกลาวแนบมากับคํารองขอ เพื่อพิจารณาถึง 
 
                                                 

57  สมบูรณ  รูกิจพาณิชย.  (2543, มิถุนายน).  “ความไมสามารถชําระหนี้.”  จุลศาลครบรอบ 1 ป 
ศาลลมละลายกลาง.  หนา 29. 

58  Ian F. Fletcher.  Op.cit.  p. 72. 
59  Ian F. Fletcher.  Op.cit.  p. 467. 
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ประโยชนที่จะไดรับจากการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ศาลจะถือวาเอกสารเหลานี้เปนสาระสําคัญเพื่อ
นํามาใชประเมินสถานการณของลูกหนี้กอนจะมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ อยางไรก็ตาม
แมวาคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว ก็เปนดุลพินิจ
ของศาลที่จะสั่งอนุญาตใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้หรือไมก็ตาม 
          การที่ศาลจะมีคําส่ังใหมีการบริหารจัดการ (Administration Order) นั่นคือ ศาล
พอใจไดวาบริษัทลูกหนี้ขาดความสามารถในการชําระหนี้โดยหลักเกณฑการพิจารณาของศาลจะ
เปนไปตาม section 123 ใน Insolvency Act 1986  ซ่ึงเปนขอสันนิษฐานของการขาดความสามารถ
ในการชําระหนี้ที่มีอิทธิพลที่ศาลสามารถชี้ขาดไดวาบริษัทไมสามารถชําระหนี้ไดขอสันนิษฐาน
เหลานี้ประกอบดวยการแสดงความพยายามที่จะฝาฝนการปฏิบัติตามคําบังคับชําระหนี้ซ่ึงไดตัดสิน
ในศาลแลว60  หรือการอางอิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่จะโนมนาวศาลใหเห็นวาบริษัทไมสามารถ
ชําระหนี้ได หรือในกรณีที่เจาหนี้สงหมายใหลูกหนี้ชําระหนี้จํานวนมากกวา 750 ปอนดแตบริษัท
ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ตามที่ตกลงไวภายในเวลา 3 อาทิตยนับจากวันที่สงหมาย ประการ
สุดทายถาเชื่อไดวาบริษัทไมสามารถชําระหนี้ไดเมื่อมีการแสดงบัญชีงบดุลแลวสินทรัพยมีไมเพี่ย
งพอชําระหนี้ซ่ึงรวมถึงหนี้ในอนาคตที่ไดคาดหมายไว และในการมีคําสั่งใหมีการบริหารจัดการ 
(Administration Order) ดังกลาว จะเปนผลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตอไปนี้61  
          (1) เพื่อใหบริษัทสามารถอยูรอดตอไปได ซ่ึงเปนการรักษามูลคากิจการทั้งหมด 
หรือบางสวนเมื่อกิจการยังสามารถดําเนินตอไป (as going concern) 
          (2)  การใหความเห็นชอบขอตกลงในการจัดการทรัพย สินโดยสมัครใจ 
(Voluntary arrangement) ภายใตหมวดที่ 1 
          (3)  การใหความคุมครองมาตรา 425 ภายใต Companies Act 1985 ตามขอตกลง
การประนีประนอมยอมความ หรือสัญญาระหวางบริษัทลูกหนี้ และบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรานี้ 
          (4)  การทําใหมูลคาของทรัพยสินมีคามากกวาการชําระบัญชี 
  กอนที่ศาลจะอนุญาตใหมีคําสั่งบริหารจัดการทรัพยสิน (Administration Order) 
ศาลตองพอใจวาเมื่อมีคําสั่งบริหารจัดการทรัพยสิน (Administration Order) ดังกลาวจะเปนผลให
บรรลุผลวัตถุประสงคดังกลาวขางตน มีการเสนอแนะโดยรายงานของคอรก (Cork Report) การ
ออกคําส่ังการบริหารจัดการทรัพยสิน (Administration Order) จัดทําขึ้นเพื่อความมุงหมายที่จะ
จัดการระบบใหมของบริษัทดวยการฟนฟูสภาวะที่ทําผลกําไร หรือรักษาการจางงาน การนําธุรกิจ

                                                 
60 Ian F. Fletcher.  Op.cit.  p. 454. 
61 Insolvency Act 1986, section 8(3). 
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ไปในทางที่เปนสาธารณะประโยชนเมื่อธุรกิจนั้นไมสามารถดําเนินไดอีกตอไป62แตอยางไรก็ตาม
ศาลไมมีอํานาจในการออกคําสั่งการบริหารจัดการทรัพยสิน (Administration Order) ในกรณี
ดังตอไปนี้63  
  (1)  หลังจากที่บริษัทมีการชําระบัญชี และ 
  (2) ในกรณีที่บริษัทนั้นเปนบริษัทประกัน 
  หากศาลพิจารณาแลวเห็นวากิจการของลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการได หรืออาจ
เกิดจากการไมไดรับความไววางใจและความเชื่อมั่นระหวางการจัดการกิจการทําใหธุรกิจชะงัก ศาล
อาจพิจารณาใหมีการเลิกกิจการได64 ในกรณีลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการเจาหนี้
อาจคัดคานได แตอยางไรก็ตามเมื่อศาลไดทําการไตสวนแลวเห็นควรใหกิจการของลูกหนี้ไดรับ
การฟนฟูกิจการศาลก็จะมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ แตถาหากศาลเห็นวากิจการของลูกหนี้มีปญหา
รายแรงจนไมสามารถฟนฟูกิจการไดศาลจะมีคําส่ังใหเลิกกิจการของลูกหนี้โดยอาจกําหนดวิธี
ปฏิบัติในการเลิกกิจการ65 
  เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการจะมีการแตงตั้งผูบริหาร (Administrator) ขึ้นมาทํา
หนาที่ในการตรวจสภาพของกิจการและเสนอความเห็นและแผนการฟนฟูกิจการ ซ่ึงแผนการ 
ฟนฟูกิจการกําหนดใหเสนอภายใน 3 เดือน ผูบริหาร (Administrator) จะตองเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญ และไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการในฐานะ Insolvency Practitioner66 ซ่ึงสวนใหญจะเปน
นักบัฐชีหรือนักเศรษฐศาสตร เมื่อมีการแตงตั้งผูบริหาร (Administrator) แลวบุคคลดังกลาวจะเปน
ผูมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการดูแลกิจการระหวางที่มีการฟนฟูกิจการ67 
 
 3.1.3  ประเทศฝรั่งเศส 
         มาตรการทางกฎหมายในกฎหมายลมละลายของประเทศฝรั่งเศสมีขึ้นเพื่อตองการ
ชวยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางดานการเงินใหมีโอกาสปรับปรุงแกไขการดําเนินการทางธุรกิจ
ตอไป เพื่อที่จะไมตองเลิกกิจการไป 

                                                 
62  Ian F. Fletcher.  Op.cit.  p. 455. 
63  Ian F. Fletcher.  Op.cit.  p. 459. 
64  Ian F. Fletcher.  Op.cit.  p. 462. 
65  Ian F. Fletcher.  Op.cit.  p. 471. 
66  Insolvency Practitioner หมายถึง พนักงาน หรือผูมีวิชาชีพในการฟนฟูกิจการลัเปนคนกลางโดยแท

ไมใชคนของฝายเจาหนี้ หรือคนของฝายลูกหนี้ 
67 วิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ.  (2539, เมษายน-มิถุนายน).  “การฟนฟูกิจการในคดีลมละลาย (Reorgan- 

sation).”  วาสารกฎหมาย, 16, 2.  หนา 1-6. 
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  3.1.3.1  คุณสมบัติของลูกหนี้ท่ีจะไดรับการฟนฟูกิจการ 
          กฎหมายในประเทศฝรั่งเศสในเรื่องการฟนฟูกิจการที่ประสบปญหาทาง
การเงินใชกับบุคคลดังตอไปนี้ 1. ผูประกอบการคาขาย 2. ชางฝมือ 3. เกษตรกร 4. นิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชน ซ่ึงบุคคลทั้งสามประเภทแรกดังกลาวเปนบุคคลธรรมดา โดยกิจการของบุคคล
ธรรมดาทั้งสามประเภทขางตนสามารถรองขอใหมีการฟนฟูกิจการไดโดยไมจํากัดวาจะตองเปน
เพียงนิติบุคคลเทานั้น68  
 3.1.3.2  ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการ 
           กอนที่จะมีการยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการนั้น ประเทศฝรั่งเศสมี
กระบวนการตามกฎหมายเพื่อจัดการในเรื่องธุรกิจของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประสบ
ปญหาทางการเงินโดยจําแนกออกไดเปนสองขั้นตอน69 ไดแก กระบวนการกอนลูกหนี้มีหนี้สินลน
พนตัว และกระบวนการหลังลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวแลว กลาวคือ 
           1.  กระบวนการปองกันและแกไขปญหาการเงินของกิจการลูกหนี้กอน
ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว กระบวนการนี้เรียกวา กระบวนการแจงเตือน (La procedure d’ alerte) มี
วัตถุประสงคเพื่อแจงเตือนใหลูกหนี้ระวังถึงปญหาที่เกิดขึ้น วิธีการแจงเตือนปญหาที่เกิดแกกิจการ
ของลูกหนี้  โดยมีการจําแนกออกเปนสองกรณีไดแก การแจงเตือนโดยบุคคลภายในองคกร และ
การแจงเตือนโดยบุคคลที่ภายนอกองคกร กลาวคือ การแจงเตือนโดยบุคคลที่อยูภายในองคกร 
ไดแก การแจงเตือนของบุคคลตอไปนี้ คือ ผูตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการรวมระหวางผูบริหาร
และพนักงาน ผูถือหุน(กรณีเปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจะตองเปนผูถือหุนที่ถือหุนเปนจํานวน
อยางนอยรอยละสิบของทุนจดทะเบียน) และอีกรณีหนึ่ง คือ การแจงเตือนโดยบุคคลภายนอก
องคกร ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ คือ หัวหนาศาลพาณิชย หรือหัวหนาศาลจังหวัดที่มีอํานาจกรณีที่
ไดรับการรองขอจากเจาหนี้ ตัวแทนเจาหนี้ และหรือจากพนักงานอัยการของรัฐ รวมทั้งสํานักงาน
ประกันสังคม 
    1.1 การแจงเตือนจากภายในองคกร (l’alerte interne)  
     (1) การแจงเตือนโดยผูตรวจสอบบัญชี  เมื่อผูตรวจสอบบัญชี 
ตรวจสอบพบในระหวางการปฏิบัติหนาที่วามีเหตุอันมีลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหายตอการ
ประกอบกิจการ ผูตรวจสอบบัญชีมีหนาที่ตองแจงใหประธานคณะกรรมการบริหารในกรณีของ
บริษัทมหาชน หรือผูบริหารในกรณีของกิจการในรูปแบบอื่นทราบ เพื่อใหมีการดําเนินการแกไข
                                                 

68  ธนกร   วรปรัชญากูล.   (2545,  มกราคม-กุมภาพันธ).  “หลักเบื้องตนของกฎหมายวาดวยกิจการที่
ประสบปญหาการเงินในประเทศฝรั่งเศส.”  วารสารกรมบังคับคดี, 18, 3.  หนา 11-20.   

69  ธนกร   วรปรัชญากูล.   (2544,  กันยายน-ธันวาคม).  “หลักเบื้องตนของกฎหมายวาดวยกิจการที่
ประสบปญหาการเงินในประเทศฝรั่งเศส.”  ดุลพาห, 48, 3.  หนา  5-22. 

DPU



 66 

ปญหาตอไป กฎหมายไมไดใหคําจํากัดความของคําวาอันมีลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอ
การประกอบกิจการไว โดยท้ังนี้ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูตรวจสอบบัญชี แตอยางไรก็ตามเหตุ
ดังกลาวจะตองเปนกรณีที่รายแรง มีความแนนอน และมีความเปนไปไดมากที่จะกอใหเกิดความ
เสียหายตอการประกอบกิจการ 
   ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร หรือผูบริหารกิจการไมดําเนินการแกไข
ปญหาหรือมาตรการแกไขปญหานั้นไมอาจทําใหกิจการรอดพนจากความเสียหายที่ประสบอยู ผู
ตรวจสอบบัญชีจะจัดทํารายงานขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมใหญผูถือหุน และสง
รายงานดังกลาวไปยังคณะกรรมการรวมระหวางผูบริหารและพนักงานดวย 
   เมื่อไดมีการประชุมใหญผูถือหุนแลว ถาผูตรวจสอบบัญชีเห็นวามติผูถือหุน
ไมอาจแกไขปญหาได ผูตรวจสอบบัญชีจะรายงานการดําเนินการตางๆที่ตนไดกระทําลงไป และผล
ดําเนินการใหประธานศาลพาณิชยทราบ ซ่ึงประธานศาลพาณิชยมีอํานาจตามกฎหมายที่จะ
ดําเนินการแกไขปญหาที่กิจการนั้นประสบอยูได 
   (2)  การแจงเตือนโดยคณะกรรมการรวมระหวางผูบริหารและพนักงาน 
คณะกรรมการรวมระหวางผูบริหารกับพนักงานมีสิทธิที่จะขอใหผูบริหารกิจการชี้แจงไดเมื่อเห็นวา
มีเหตุซ่ึงมีลักษณะที่กระทบกระเทือนตอสถานะทางเศรษฐกิจของกิจการอันนาเปนหวงอยางยิ่ง 
เหตุซ่ึงมีลักษณะกระทบกระเทือนตอสถานะทางเศรษฐกิจของกิจการอันนาเปนหวงอยางยิ่งนี้ไม
ถึงกับจะตองทําใหการประกอบกิจการตองลมพังลง เพียงแตเปนเหตุที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการณ
ทางเศรษฐกิจที่นาเปนหวงอยางยิ่งเทานั้น ดังนั้นเหตุดังกลาวจะตองมีความรุนแรงพอสมควร 
   (3) การแจงเตือนโดนผูถือหุน ผูถือหุนยอมจะตองมีความเปนหวงถึงความ
เปนไปของกิจการที่ตนลงทุนไว ดังนั้นกฎหมายจึงไดใหสิทธิแกผูถือหุนที่จะเขาไปเกี่ยวของใน
กรณีที่กิจการที่เปนนิติบุคคลประสบปญหา หรือการดําเนินของนิติบุคคลนั้นไมมีประสิทธิภาพ 
สิทธิแจงเตือนของผูถือหุนเปนการแจงเตือนปญหาการประกอบกิจการของนิติบุคคล โดยใหจํากัด
อยูเฉพาะการตั้งขอซักถามเปนลายลักษณอักษรตอกรรมการบริหารของนิติบุคคลนั้น เมื่อตนเห็นวา
มีเหตุอันมีลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหายตอการประกอบการของนิติบุคคลนั้นโดยการตั้งขอ
ซักถามดังกลาวใหผูถือหุนกระทําไดไมเกิน 2 ครั้งในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ผูรางกฎหมายมี
วัตถุประสงคเพื่อไมใหผูถือหุนรบกวนการทํางานของผูบริหารนิติบุคคลดวยการตั้งขอซักถามที่มี
เขามาตลอดจนทําใหกระทบตอการทํางานของผูบริหาร 
   สิทธิในการแจงเตือนจํากัดอยูเฉพาะผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัด (Societe 
Anonyme) และผูถือหุนในนิติบุคคลที่จํากัดความรับผิดไดแกบริษัทจํากัด (Societe a responsabilite 
limitee) โดยในกรณีของผูถือหุนในบริษัทมหาชน ผูถือหุนที่จะมีสิทธิแจงเตือนดังกลาวจะตองถือ
หุนอยูไมนอยกวารอยละ 10 ของหุนจดทะเบียนบริษัท โดยอาจจะเปนการรวมกันของผูถือหุนหลาย
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คนก็ไดเพื่อใหไดสัดสวนการถือหุนตามที่กฎหมายกําหนด สวนกรณีของผูถือหุนในนิติบุคคลที่
จํากัดความรับผิดนั้น กฎหมายไมไดกําหนดสัดสวนการถือหุนไว 
   1.2  การแจงเตือนจากภายนอกองคกร (l’alerte externe) ประธานศาลพาณิชย
สามารถจะเรียกผูบริหารกิจการมาพบ เมื่อปรากฎจากเอกสารหรือจากการดําเนินกระบวนการใดวา
กิจการประสบปญหาอันมีลักษณะที่กอความเสียหายตอการประกอบการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรึกษาหารือถึงมาตราการในการฟนฟูกิจการ โดยประธานศาลพาณิชยสามารถที่จะขอใหบุคคล
หรือหนวยงาน เชน ผูตรวจสอบบัญชี ตัวแทนของพนักงานหนวยงานการปกครองของทางการ 
หนวยงานประกันสังคม แจงขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดแสดงใหเห็นชัดถึงสถานะทางเศรษฐกิจและ
การเงินของลูกหนี้ ถึงแมวาจะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบหามการใหขอมูลอยูก็ตาม 
            นอกจากนั้นวิธีการทําบันทึกขอตกลงแบบฉันทมิตร (Le reglement 
amiable)70 เปนอีกมาตรการหนึ่งในการปองกันไมใหกิจการของลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัว 
ลูกหนี้และเจาหนี้มีสิทธิที่จะยื่นคํารองขอตอศาลพาณิชย และหรือศาลจังหวัด เพื่อใหมีการปรับ
โครงสรางหนี้และฟนฟูกิจการของลูกหนี้ โดยลูกหนี้ตองแนบเอกสารสําคัญ เชน บัญชีงบดุลขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน ทุน บัญชีกําไรขาดทุน รายช่ือบรรดาเจาหนี้ทั้งหลาย รวมทั้งแผนการปรับ
ฐานะทางการเงินของลูกหนี้ไปพรอมกับคํารองขอ เมื่อศาลทราบถึงสถานภาพของลูกหนี้แลวศาล
อาจตั้งผูไกลเกลี่ย (Coneiliateur) ก็ได 
          2.  กระบวนการหลังจากลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวแลวประกอบไปดวยการฟนฟู
กิจการและการชําระบัญชี สําหรับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงินนั้นปกติ
ตองอยูภายใตเงื่อนไข เมื่อการฟนฟูกิจการสามารถกระทําได สวนการชําระบัญชีของกิจการนั้น
กระทําเมื่อไมสามารถฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดหรือเมื่อมีการผิดนัดไมปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ 
หรือกรณีลูกหนี้ไมสุจริต 
           ผูมีสิทธิรองขอใหดําเนินการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไดแก ตัวลูกหนี้เองเมื่อ
ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวโดยรองขอตอศาลภายใน 15 วันนับแตวันที่ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว 
นอกจากนี้บรรดา เจาหนี้ พนักงานอัยการ และศาลเอง อนึ่งศาลสามารถสั่งใหมีการฟนฟูกิจการได
โดยไมตองมีผูรองขอ โดยคณะกรรมการรวมระหวางผูบริหารและพนักงาน สามารถแจงให
ประธานศาล หรือพนักงานอัยการทราบถึงกรณีที่กิจการลูกหนี้อยูในภาวะมีหนี้สินลนพนตัว 
   นอกจากนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามขอตกลงประนอมหนี้ พนักงาน
อัยการ และเจาหนี้ที่ทําขอตกลงประนอมหนี้สามารถรองขอตอศาลใหมีคําสั่งดําเนินกระบวนการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได 

                                                 
70  แหลงเดิม. 
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 3.1.3.3  เงื่อนไขในการรองขอใหฟนฟูกิจการ 
          ตามกฎหมายประเทศฝรั่งเศสดังที่ไดกลาวมาแลววาแบงออกเปนสองขั้นตอน 
คือ 1) กระบวนการปองกันและการแกไขปญหาการเงินของกิจการลูกหนี้กอนลูกหนี้มีหนี้สินลน
พนตัว และ 2) กระบวนการหลังจากที่ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว ดังนั้นเงื่อนไขในการรองขอตอศาล
จึงตางกันดังนี้ 
           1. กระบวนการปองกันและแกไขปญหาการเงินของกิจการลูกหนี้กอน
ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว ซ่ึงมาตรการในชั้นนี้มีวัตถุประสงคในการปองกันการเกิดปญหาการเงิน 
และเปนการปองกันมิใหปญหาเล็กนอยที่เกิดขึ้นทวีความรุนแรงจนถึงตองทําใหบริษัทตองตกอยูใน
สภาวะที่ไมสามารถชําระหนี้ได ดังนั้น มาตรการนี้จึงใชบังคับไดเฉพาะแตลูกหนี้ที่ยังคงมีสถานะ
มั่นคง ก็คือ ลูกหนี้ที่ยังมิไดตกอยูในสภาวะมีหนี้สินลนพนตัว ลูกหนี้ก็รองขอตอศาลใหมีการฟนฟู
กิจการได 
           2. กระบวนการหลังจากลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวแลว ตามกระบวนการใน
ช้ันนี้จะตองปรากฏวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว คือ ตกเปนผูที่ไมสามารถชําระหนี้ไดเนื่องจากมี
หนี้สินมากกวาทรัพยสิน71 ลูกหนี้ก็รองขอตอศาลใหมีการฟนฟูกิจการไดเชนเดียวกัน 
 3.1.3.4  การไตสวนคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
           ในการไตสวนคํารองขอศาลจะเรียกลูกหนี้ ผูแทนของคณะกรรมการรวม
ระหวางนายจางและพนักงาน หรือตัวแทนพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เห็นวาจะใหขอมูลที่เปน
ประโยชน มาใหคําชี้แจงกอนที่จะพิจารณาวาควรที่จะดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
หรือไม พรอมทั้งพิจารณาจากบัญชีงบดุลกิจการของลูกหนี้ ศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาสั่งให
ดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ คือศาลพาณิชยในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูประกอบการ
คาขาย หรือเปนชางฝมือ และศาลจังหวัดในกรณีที่ลูกหนี้เปนเกษตรกร หรือเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชน72 เมื่อศาลไตสวนและมีคําสั่งอนุญาตใหฟนฟูกิจการ จะมีระยะเวลาสังเกตการณ 
ภายในระยะเวลาสังเกตุการณถาเห็นวาลูกหนี้เปนผูสุจริตและกิจการนั้นดําเนินการได ก็จะให
ดําเนินการฟนฟูกิจการตอไป แตถาหากเห็นวาลูกหนี้ไมใสใจในการดูแลกิจการ หรือกิจการลูกหนี้
ไมอาจดําเนินการตอไปได ศาลก็อาจมีคําส่ังใหชําระบัญชี  
  กรณีลูกหนี้เปนผูยื่นคําขอฟนฟูกิจการเจาหนี้อาจคัดคานคําขอใหมีการฟนฟู
กิจการ หากมีการคัดคานเกิดขึ้นศาลจะตั้งผูไกลเกลี่ยระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ หากเจาหนี้สวนมาก

                                                 
71  ธนกร  วรปรัชญากูล.  เลมเดิม.  หนา 5-22.    
72  แหลงเดิม.  
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ยอมเห็นดวยกับลูกหนี้ศาลก็อาจมีคําส่ังอนุญาตใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ แตทั้งนี้ศาลเองจะไตสวน
โดยดูจากความสุจริตของลูกหนี้และความนาจะเปนไปไดในการฟนฟูกิจการ ซ่ึงดูจากบัญชีงบดุล 
ถาเห็นวาควรไดรับการฟนฟูกิจการ ศาลก็จะมีคําสั่งอนุญาตใหมีการฟนฟูกิจการ (Redressement 
Judiciaire) แมเจาหนี้คัดคาน แตถาเห็นวาควรชําระบัญชีศาลก็จะมีคําสั่งเลิกกิจการ (Liquidation 
Judiciaire) 
  เมื่อศาลสั่งใหดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลจะแตงตั้งผูพิพากษา
ใหทําหนาที่เปนผูพิพากษาผูสอดสอง และเจาพนักงานศาล ซ่ึงประกอบไปดวย เจาพนักงานศาลที่
ทําหนาที่เปนผูจัดทําแผนฟนฟูกิจการ และเจาพนักงานศาลที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของเจาหนี้ และ
ศาลจะเรียกตัวแทนของพนักงานที่ไดรับการเลือกตั้งจากบรรดาพนักงานเขามาดวย เพื่อดําเนิน
กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตอไป 
  1. ผูพิพากษาผูสอดสอง มีหนาที่ดูแลใหการดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้เปนไปดวยความรวดเร็วและคุมครองประโยชนที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินกระบวนการ
ฟนฟูกิจการ ผูพิพากษาผูสอดสองจะแตงตั้งเจาหนี้ผูตรวจ เพื่อใหมาชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่
จํานวน 1-5 คน จากบรรดาเจาหนี้ที่แจงความประสงคจะทําหนาที่เปนเจาหนี้ผูตรวจ ในกรณีที่ผู
พิพากษาแตงตั้งเจาหนี้ผูตรวจจํานวนหลายคน ผูพิพากษาจะตองแตงตั้งเจาหนี้ผูตรวจอยางนอยหนึ่ง
คนที่มาจากเจาหนี้ที่มีหลักประกัน และเจาหนี้ผูตรวจอีกอยางนอยหนึ่งคนที่มาจากเจาหนี้ที่ไมมี
หลักประกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเสมอภาคกันในการเขามาเปนตัวแทนของเจาหนี้ เจาหนี้ผูตรวจ
จะอยูในหนาที่ตลอดระยะเวลาที่กระบวนการฟนฟูกิจการดําเนินอยู แตวาอาจถูกถอดถอนไดโดย
คําส่ังศาลเมื่อมีคํารองขอจากผูพิพากษาผูสอดสอง หรือเจาพนักงานผูเปนตัวแทนเจาหนี้ 
   เจาพนักงานผูจัดทําแผน และเจาพนักงานผูเปนตัวแทนเจาหนี้มีหนาที่ตอง
รายงานใหผูพิพากษาผูสอดสอง และพนักงานอัยการทราบถึงการดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการ 
และผูพิพากษาผูสอดสองสามารถเรียกใหสงเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของไดทุกเมื่อ 
   พนักงานอัยการจะเปนผูสงรายละเอียดที่ตนมีอยูซ่ึงตนเห็นวาเปนประโยชน
ตอกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไปยังผูพิพากษาผูสอดสอง เมื่อผูพิพากษาผูสอดสองรองขอ 
หรือเมื่อพนักงานอัยการเห็นควรเองแมวาจะไมมีกฎหมายบัญญัติหามไวก็ตาม 
  2. เจาพนักงานผูจัดทําแผน มีหนาที่ทํารายงานสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
กิจการดวยความรวมมือของลูกหนี้ และดวยความชวยเหลือซ่ึงอาจมีขึ้นจากผูเชี่ยวชาญที่ศาลแตงตั้ง
ใหทํารายงานสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนของกิจการ รายงานดังกลาวนี้จะระบุถึงสาเหตุ 
ความสําคัญและลักษณะของปญหาที่กิจการประสบอยู นอกจากนี้เจาพนักงานผูทําแผนยังเปนผูทํา
ขอเสนอในการชําระหนี้ตอเจาพนักงานผูแทนเจาหนี้ดวย 
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   เมื่อเจาพนักงานผูจัดทําแผนไดพิจารณารายงานที่ทําขึ้นแลวจะเสนอตอศาลวา
ควรจะทําแผนฟนฟูกิจการ หรือวาควรจะชําระบัญชีกิจการของลูกหนี้ แผนฟนฟูกิจการจะกําหนด
โครงการในการฟนฟูกิจการโดยคํานึงถึงความเปนไปไดและรูปแบบของการประกอบกิจการ สภาพ
การตลาดและแหลงเงินทุนที่มีอยู และกําหนดรูปแบบการชําระหนี้สินและการจัดหาหลักประกัน 
การชําระหนี้ นอกจากนี้ยังแสดงถึงการคาดการณเร่ืองการจางานและสภาพสังคมของกิจการสําหรับ
การดําเนินกิจการตอไปดวย 
   ในระหวางที่มีการดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้ สวนใหญผูบริหาร
กิจการยังคงมีอํานาจในการจัดการกิจการอยูเพียงแตตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของเจาพนักงาน
ศาล โดยเจาพนักงานผูจัดทําแผนอาจเขามาเพียงควบคุมดูแลการจัดการของกิจการ หรือชวยเหลือ
ลูกหนี้ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการ โดยใหลูกหนี้เปนผูมีอํานาจในการจัดการกิจการอยู หรือเจา
พนักงานผูจัดทําแผนเปนผูดําเนินการตามลําพังเองทั้งหมดหรือแตบางสวนในการจัดการกิจการ แต
ทั้งนี้ศาลสามารถที่จะแกไขอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานผูจัดทําแผนไดตลอดเวลา 
  3. เจาพนักงานผูเปนตัวแทนเจาหนี้ จะเปนผูรับขอเสนอเรื่องการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ที่เสนอโดยพนักงานผูจัดทําแผน  และเปนผูรวบรวมขอตกลงในเรื่องระยะเวลาชําระหนี้และ
จํานวนหนี้ที่ชําระ ที่เสนอโดยเจาหนี้ที่หนี้เกิดขึ้นกอนศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการและไดยื่นแสดง
ความเปนเจาหนี้ตอเจาพนักงานผูเปนตัวแทนเจาหนี้ไว 
  4. ตัวแทนพนักงานที่ศาลเรียกเขามา มีบทบาทหนาที่ในการชี้แจง ใหขอมูล และ
แสดงความคิดเห็นเรื่องปญหาของกิจการที่เกี่ยวของ ภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้เปน
วัตถุประสงคของกฎหมายที่ตองการคุมครองสถานภาพของพนักงานของกิจการที่ประสบปญหา
ทางการเงิน73 
   คําส่ังศาลที่ใหดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้มีผลเปนการระงับ หรือ
หามการดําเนินคดีในศาลใดๆ ของเจาหนี้ตอลูกหนี้สําหรับหนี้ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําส่ังให
ดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการ และเปนหนี้ที่บังคับใหลูกหนี้ชําระเงินหรือเปนการบอกเลิกสัญญา
เนื่องจากผิดนัดชําระเงิน อีกทั้งยังเปนการระงับ หรือหามการบังคับคดีของเจาหนี้ตอสังหาริมทรัพย
และอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ และมีผลทําใหการคิดดอกเบี้ยสะดุดหยุดลง รวมทั้งที่เปนดอกเบี้ย
ผิดนัดและเบี้ยปรับ ยกเวนดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญากูยืมเงินที่มีกําหนดเวลาหนึ่งปขึ้นไป นอกจากนี้
การจํานอง การจํานํา การใหสิทธิพิเศษไมสามารถกระทําไดภายหลังจากศาลมีคําสั่งใหดําเนิน
กระบวนการฟนฟูกิจการ 

                                                 
73  สมศักดิ์  นวตระกูลพิสุทธิ์.  (2542, กันยายน).  “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศลวาดวยบริษัท

ที่ประสบปญหาทางการเงิน.”  วารสารนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 29, 3.  หนา 494. 
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   เมื่อศาลมีคําส่ังใหดําเนินการฟนฟูกิจการลูกหนี้มีผลเปนการเริ่มตนการ
สังเกตการณกิจการของลูกหนี้ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจัดทํารายงานดานเศรษฐกิจและสังคม
ของกิจการรวมทั้งทํารายงานดานความเห็นเสนอตอศาลเรื่องการทําแผนฟนฟูกิจการวาควรจะให
ลูกหนี้ดําเนินกิจการตอไป หรือควรที่จะโอนกิจการไปใหบุคคลภายนอก หรือควรชําระบัญชีของ
กิจการเมื่อเห็นวาไมมีหนทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได นอกจากนี้ศาลสามารถที่จะสั่งกําหนด
แผนฟนฟูกิจการหรือส่ังใหชําระบัญชีของกิจการกอนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาสังเกตการณได 
   การสังเกตการณแบงออกไดเปน 2 ประเภท โดยขึ้นอยูกับขนาดของกิจการ 
ไดแกการสังเกตการณตามระบบทั่วไปสําหรับกิจการที่มีขนาดใหญ และการสังเกตการณตามระบบ
ที่ไมมีขอยุงยากสําหรับกิจการที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็ก กลาวคือ 
   1. การสังเกตการณตามระบบทั่วไปสําหรับกิจการที่มีขนาดใหญ ใชกับ
กิจการที่มีการจางพนักงานมากกวาหาสิบคน ในวันที่มีการรองขอตอศาลใหส่ังฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้เองโดยไมมีผูรองขอใหนับจํานวน
พนักงานในวันที่ศาลมีหมายเรียกใหลูกหนี้มาศาล การสังเกตการณตามระบบทั่วไปใชเวลา 6 เดือน 
สามารถขอขยายระยะเวลาไดหนึ่งครั้งไมเกิน 6 เดือน และยังสามารถขอขยายระยะเวลาเปนกรณี
พิเศษไดอีกตามคํารองขอของพนักนักงานอัยการเปนระยะเวลาไมเกิน 8 เดือน รวมระยะเวลา
สังเกตการณสูงสุดไมเกิน 20 เดือน ในการสังเกตการณตามระบบทั่วไปนี้ศาลจะตองแตงตั้งเจา
พนักงานผูจัดทําแผนเสมอ 
   2. การสังเกตการณตามระบบที่ไมมีขอยุงยากสําหรับกิจการที่มีขนาดกลาง
หรือขนาดเล็ก ใชกับกิจการที่มีการจางพนักงานไมเกินหาสิบคน การสังเกตการณตามระบบนี้
ดําเนินไปอยางรวดเร็วกวา โดยใชเวลาสังเกตการณเพียง 4 เดือน สามารถที่จะขอขยายระยะเวลา
ออกไปไดอีกหนึ่งครั้งไมเกิน 4 เดือน รวมระยะเวลาสังเกตการณสูงสุดไมเกิน 8 เดือน 
   การสังเกตการณตามระบบที่ไมมีขอยุงยากนี้เสียคาใชจายนอยกวาและงายกวา 
ในระบบนี้ศาลจะแตงตั้งเจาพนักงานผูจัดทําแผนตอเมื่อเห็นวามีความจําเปน โดยอํานาจของ 
ผูพิพากษาผูสอดสอง และเจาพนักงานผูเปนตัวแทนเจาหนี้จะเพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่ศาลไมแตงตั้ง
เจาพนักงานผูทําแผน ใหลูกหนี้เปนผูรายงานเสนอวาควรจะทําแผนฟนฟูกิจการอยางไรโดยอาจมี
ผูเชี่ยวชาญที่ศาลแตงตั้งใหความชวยเหลือในการทําแผน และใหผูพิพากษาผูสอดสองเสนอรายงาน
นั้นตอศาล 
   หลังจากที่ศาลไดฟงคําชี้แจงของลูกหนี้ เจาพนักงานผูจัดทําแผน เจาพนักงาน
ผูเปนตัวแทนเจาหนี้ เจาหนี้ผูตรวจ และตัวแทนของคณะกรรมการรวมระหวางผูบริหารและ
พนักงาน หรือตัวแทนของพนักงานแลว ศาลจะพิจารณารายงานที่เจาพนักงานผูจัดทําแผนเสนอมา
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และมีคําสั่งกําหนดแผนฟนฟูกิจการลูกหนี้ หรือมีคําสั่งใหชําระบัญชีกิจการของลูกหนี้เมื่อเห็นวา
การฟนฟูกิจการไมอาจเปนไปได 
   ศาลจะกําหนดแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้โดยใหลูกหนี้ประกอบกจิการตอไป 
หรือใหมีการโอนกิจการของลูกหนี้ไปใหบุคคลภายนอก หรือใหลูกหนี้ประกอบกิจการตอไปโดยมี
การโอนกิจการบางสวนของลูกหนี้ ศาลจะกําหนดแผนฟนฟูกิจการที่ใหลูกหนี้ประกอบกิจการ
ตอไปเมื่อเห็รควรวามีความเปนไปไดที่เดนชัดในการฟนฟูกิจการและในการชําระบัญชีของลูกหนี้ 
สวนการโอนกิจการของลูกหนี้นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได เพื่อ
รักษาไวซ่ึงการจางงานทั้งหมดหรือบางสวน และเพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ โดยการโอนกิจการนั้นอาจ
เปนการโอนทั้งหมดหรือแตบางสวน 
   เมื่อศาลคําสั่งกําหนดแผนฟนฟูกิจการแลวก็จะแตงตั้งเจาพนักงานศาลผูทํา
หนาที่ปฏิบัติการตามแผนฟนฟูกิจการ ใหทําหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการโดย
ศาลจะแตงตั้งเจาพนักงานผูจัดทําแผน หรือเจาพนักงานผูเปนตัวแทนเจาหนี้ใหทําหนาที่นี้ก็ได และ
ศาลสามารถแตงตั้งเจาพนักงานผูปฏิบัติตามแผนคนเดิม เมื่อศาลเห็นสมควรเองหรือเมื่อพนักงาน
อัยการรองขอ เจาพนักงานผูปฏิบัติตามแผนสามารถที่จะเรียกดูเอกสารและขอมูลทุกอยางที่เห็นวา
จะเปนในการปฏิบัติหนาที่ของตนได 
 
3.2 มาตรการทางกฎหมายในการฟนฟูกิจการตามแนวทางการรางกฎหมายวาดวยการลมละลาย
 ขามพรมแดนของกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศขององคการ
 สหประชาชาติ 
 แนวทางการรางกฎหมายลมละลายไดพิจารณาประเด็นปญหาตางๆ ที่เปนหัวใจในการ
รางกฎหมายลมละลายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงถึงแมจะมีความแตกตางกันหลาย
ประการในเชิงปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายแตก็เปนประเด็นปญหาที่มีอยูในระบบกฎหมายของ
หลายๆ ประเทศ โดยแนวทางการรางกฎหมายลมละลายเนนถึงกระบวนการลมละลายซึ่งเริ่มขึ้น
ภายใตกฎหมายลมละลายและดําเนินการตามกฎหมาย โดยใหความสําคัญกับการฟนฟูกิจการ การ
ดําเนินการกับลูกหนี้ไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 1. คุณสมบัติของลูกหนี้ท่ีจะเขาขายตามกฎหมายลมละลาย 
  ประเด็นสําคัญประการหนึ่งของการรางกฎหมายลมละลายเนนหนักไปที่ลูกหนี้
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวาจะทําเพื่อผลกําไรหรือไมก็ตาม ไดแกการกําหนดและการใหคํา
นิยามอยางชัดเจนวาลูกหนี้รายใดจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย ลูกหนี้รายใดถูกกันใหอยู
นอกการบังคับของกฎหมาย ลูกหนี้รายนั้นจะไมไดรับความคุมครองตางๆที่กฎหมายกําหนดไวและ
จะไมอยูภายใตหลักเกณฑบังคับของกฎหมายดวยความเห็นนี้อยูในฝายซ่ึงตองการใหรางกฎหมาย
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ลมละลายมีลักษณะครอบคลุมทั้งหมด โดยมีขอยกเวนอยางจํากัด ในการรางบทบัญญัติที่กําหนด
คุณสมบัติในกฎหมายลมละลายนั้น จะมีปญหาพื้นฐาน 2 ประการ ประการแรก คือ กฎหมายควรจะ
จําแนกระหวางลูกหนี้ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา กับลูกหนี้ซ่ึงเปนวิสาหกิจที่มีความรับผิดอยางจํากัดใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆหรือไม โดยที่ลูกหนี้แตละประเภทนั้น 
นอกจากจะมีขอพิจารณาทางดานนโยบายที่แตกตางกันแลว ยังมีขอพิจารณาเกี่ยวกับทัศนคติทาง
สังคมและทัศนคติอ่ืนๆที่แตกตางกันอีกดวยประการที่สอง คือ ประเภทของลูกหนี้ ที่ควรจะถูกกัน
ออกจากการบังคับใชของกฎหมาย 
  หลายประเทศรับเอาแนวทางที่แตกตางกันในการกําหนดขอบเขตของการบังคับใช
ของกฎหมายลมละลาย กฎหมายลมละลายบางประเทศใชบังคับแกลูกหนี้ทั้งหมดโดยมีขอยกเวน
บางประการ ประเทศอื่นๆจะจําแนกระหวางลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดากับลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคล
และใชกฎหมายลมละลายที่แตกตางกันสําหรับลูกหนี้แตละประเภท อีกแนวทางหนึ่งจําแนก
ระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลตามเกณฑดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจ(หรือผูบริโภค) ของ
บุคคลเหลานั้น กฎหมายเหลานี้ในบางประเทศกลาวถึงการลมละลายของ “พอคา” ซ่ึงมีการกําหนด
นิยามไวโดยการอางอิงถึงการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะที่เปนอาชีพปกติ หรือบริษัท
อ่ืนๆที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพาณิชย และนิติบุคคลอื่นๆซึ่งดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนประจํา 
ยังมีกฎหมายของบางประเทศที่รวมกระบวนการแตกตางไวดวยกันโดยใชระดับของหนี้สินเปน
พื้นฐาน และหลายประเทศไดพัฒนากฎเกณฑของกฎหมายลมละลายแบบพิเศษขึ้นสําหรับภาค
ตางๆของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเกษตรกรรม 
  - บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
   นโยบายที่ใชกับหนี้และการลมละลายของปจเจกหรือบุคคล มักสะทอนทัศนคติ
ทางวัฒนธรรม ซ่ึงไมเกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทาใดนัก เชน อาจรวมถึง
ทัศนคติในการกอหนี้ของบุคคล การมีหนทางปลดหนี้ที่ไมสามารถจัดการได ผลทางสังคมของการ
ลมละลายของบุคคลความจําเปนที่จะตองมีการใหคําปรึกษา และความชวยเหลือดานการศึกษา
เกี่ยวกับหนี้ของบุคคล และการใหโอกาสแกลูกหนี้เพื่อใหเริ่มตนใหมโดยการปลดเปลื้อง สวน
นโยบายที่ใชกับกฎหมายลมละลายในภาคพาณิชยกรรม ในเชิงเปรียบเทียบแลวโดยทั่วไปมักจะ
จํากัดเฉพาะขอพิจารณาทางเศรษฐกิจและทางพาณิชยกรรม เชนบทบาทสําคัญของกิจการที่มีตอ
เศรษฐกิจ ความจําเปนในการรักษาและสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความจําเปนในการรักษาและ
สงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมการประกอบการ รวมทั้งความจําเปนในการสงเสริมการ
ใหสินเชื่อและคุมครองเจาหนี้ 
   ผลประโยชนของบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ซ่ึงรวมทั้ง
หางหุนสวนของบุคคลธรรมดา และผูคาคนเดียว) นั้น แตกตางจากผลประโยชนของลูกหนี้ที่เปน
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ผูบริโภค อยางนอยก็ในแงของลักษณะบางประการของการเปนหนี้ของบุคคลเหลานั้น แตบอยครั้ง
ที่เปนเรื่องยากในการแยกหนี้สวนบุคคลออกจากธุรกิจของเขาเพื่อการกําหนดวาเขาควรจะไดรับ
การปฏิบัติในคดีลมละลายอยางไร เกณฑทดสอบที่ตางกันอาจมีการพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการ
กําหนดดังกลาว โดยการเนนหนักไปที่ ตัวอยางเชน ลักษณะของกิจกรรมที่ทําอยู ระดับของหนี้ 
และความเกี่ยวพันระหวางหนี้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนตน ตัวบงชี้ของการเกี่ยวพันกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจนั้น อาจรวมถึงวากิจการไดจดทะเบียนเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการ
อ่ืนๆหรือไม ไมวาจะเปนนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งตามกฎหมายพาณิชยหรือไม และอาจ
รวมถึงลักษณะของกิจกรรมตามปกติ และขอมูลเกี่ยวกับยอดขายกับทรัพยสินและหนี้สิน 
   หลายประเทศไดรวมเอาลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไวในขอบเขตของกฎหมายลมละลายในทางพาณิชย ประสบการณของประเทศอื่นๆ
ช้ีใหเห็นวา ถึงแมกิจกรรมทางธุรกิจที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาจะประกอบเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ตาม แตกรณีเหลานี้มักจะจัดการไดดีที่สุดภายใตหลักเกณฑสําหรับการ
ลมละลายของบุคคลธรรมดา เพราะวาในที่สุดแลวเจาของธุรกิจสวนตัวจะทํากิจกรรมของตนโดย
ผานโครงสรางที่มิไดประโยชนจากการจํากัดความผิดใดๆเลยทําใหตนตองรับผิดเปนสวนตัวใน
หนี้สินของธุรกิจอยางไมจํากัด กรณีเหลานี้ยังทําใหมีปญหายุงยากในการปลดเปลื้องจากการ
ลมละลาย รวมทั้งชวงเวลากอนที่ลูกหนี้จะสามารถไดรับการปลดเปลื้องจากการลมละลายและหนี้ที่
อาจไดรับปลดเปลื้อง หรือที่จะไดรับการยกเวนจากการปลดเปลื้อง หนี้ที่ไมสามารถปลดเปลื้องได
มักเกี่ยวกับเรื่องสวนบุคคล อาทิ การตกลงกันในคดีหยาราง หรือภาระในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
   ขอพิจารณาเพิ่มเติมอีกขอหนึ่ง คือ การรวมเอาบุคคลธรรมดาไวในหลักเกณฑการ
ลมละลายทางการพาณิชยนั้น ในบางประเทศอาจมีความเปนไปไดที่จะเปนตัวการลดแรงจูงใจที่จะ
ใชหลักเกณฑลมละลายทางการพาณิชย อันเนื่องมาจากทัศนคติทางสังคมที่มีตอการลมละลายของ
บุคคลโดยไมคํานึงลักษณะของการลมละลาย ในรางกฎหมายเพื่อแกไขการลมละลายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจนั้น สมควรที่ขอกังวลเหลานั้นจะไดรับการพิจารณา โดยคํานึงถึงลักษณะของการทํากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในแตละประเทศ กับการดํารงอยูและประสิทธิผลของกฎหมายลมละลายที่ใชกับ
บุคคลธรรมดา เชน ในหลายประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจะทําโดยปจเจกชน และ
การกันปจเจกชนเหลานี้ออกจากกฎหมายลมละลายจะเปนการจํากัดการบังคับใชและประสิทธิผล
ทางกฎหมายเปนอยางมาก สวนในประเทศอื่นๆกําหนดการลมละลายของบุคคลธรรมดาที่ทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไวเปนการเฉพาะในกฎหมายลมละลายของบุคคลธรรมดาและบุคคลเหลานั้น
จะถูกกันออกจากกฎเกณฑการลมละลายทางพาณิชย 
   แนวทางการรางกฎหมายเนนหนักไปที่การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งของนิติ
บุคคล และบุคคลธรรมดา โดยไมคํานึงถึงโครงสรางทางกฎหมายที่รองรับการทํากิจกรรมเหลานั้น 
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และไมวากิจกรรมนั้นจะไดทําไปเพื่อผลกําไรหรือไม โดยไดระบุประเด็นตางๆ ที่ตองมีบทบัญญัติ
เพิ่มเติมหรือที่แตกตางออกไป หากมีการรวมเอาลูกหนี้ที่ เปนบุคคลธรรมดาไวในกฎหมาย
ลมละลายดวย 
  -  กิจการที่รัฐเปนเจาของ 
   กฎหมายลมละลายสามารถใชบังคับกับลูกหนี้ทุกรูปแบบที่ดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งที่เปนเอกชนหรือเปนของรัฐ โดยเฉพาะกิจการที่รัฐเปนเจาของ ซ่ึงแขงขันกันอยูใน
ตลาดในฐานะที่เปนการประกอบการทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจอยางชัดแจง มีผลประโยชนทางดาน
พาณิชยและทางเศรษฐกิจโดยประการอื่นอยางเชนธุรกิจของเอกชน (กิจการที่รัฐเปนเจาของที่
ประกอบการในฐานะวิสาหกิจการพาณิชย) 
   ความเปนเจาของของรัฐบาลในวิสาหกิจใด โดยตัวมันเองจะไมพอเพียงที่จะเปน
เหตุผลที่จะกันวิสาหกิจนั้นออกจากการครอบคลุมของกฎหมายลมละลาย ถึงแมวาจะมีหลาย
ประเทศยอมรับวิธีการดังกลาว ในกรณีที่รัฐมีบทบาทแตกตางกันในสวนของวิสาหกิจ ไมเพียงแต
ในฐานะเจาของเทานั้น แตยังรวมถึงฐานะผูใหกูและเจาหนี้รายใหญที่สุดอีกดวย แรงจูงใจทาง
พาณิชยปกติจึงไมใชการแกปญหาดวยการประนีประนอมอาจทําใหบรรลุผลไดยาก และมีมูลเหตุ
อันชัดเจนที่ทําใหเกิดความขัดแยงกันของผลประโยชนขึ้น การรวมเอาวิสาหกิจเหลานี้ไวใน
กฎเกณฑการลมละลายจึงมีขอดีตรงที่นําวิสาหกิจเหลานั้นเขามาอยูภายใตบังคับของกฎหมาย เปน
การสงสัญญาณอยางชัดเจนวา การใหการสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐบาลแกวิสาหกิจนั้นไมใชจะ
ไมมีการจํากัด และเปนการจัดหากระบวนการซึ่งมีศักยภาพที่จะไปลดการขัดกันของผลประโยชน 
   อาจมีความจําเปนที่จะทําการยกเวน สําหรับนโยบายโดยทั่วไปในการรวม
วิสาหกิจดังกลาวไวในกฎหมายลมละลายทั่วไป ในกรณีที่รัฐใชนโยบายใหการค้ําประกันอยาง 
ชัดแจงสําหรับความรับผิดของวิสาหกิจนั้น หรือในกรณีที่การจัดการกับวิสาหกิจนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจระดับมหาภาค เชน โครงการแปรรูปวิสาหกิจขนาด
ใหญ หรือกรณีที่วิสาหกิจที่รัฐเปนเจาของมีความเกี่ยวของกับภาคที่มีความออนไหวของเศรษฐกิจ 
เชน การใหบริการที่สําคัญ หรือสาธารณูปโภคตางๆ ในกรณีเหลานี้ การออกกฎหมายแยกตางหาก
เพื่อจัดการกับประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ อันรวมถึงการลมละลาย ก็อาจมีเหตุผลสนับสนุน 
  -  ลูกหนี้ที่จําเปนตองไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ 
   ถึงแมวาการขยายความคุมครองและกฎเกณฑบังคับของกฎหมายลมละลายให
ครอบคลุมลูกหนี้ใหกวางที่สุดเทาที่จะเปนไปไดนั้นอาจจะเปนส่ิงพึงประสงคก็ตาม อาจตองมีการ
ปฏิบัติเปนพิเศษแยกตางหากสําหรับนิติบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ เชน สถาบันธนาคารและสถาบัน
ประกันภัย บริษัทดานสาธารณูปโภค และนายหนาคาหุนหรือสินคาโภคภัณฑ ขอยกเวนสําหรับ
ลูกหนี้ในประเภทเหลานี้จะมีระบุไวอยางกวางขวางในกฎหมายลมละลายของหลายประเทศ และ
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โดยทั่วไปมักจะอาศัยเหตุผลที่วา เนื่องจากมีกฎเกณฑทางกฎหมายในการกํากับดูแลโดยละเอียด
สําหรับธุรกิจเหลานี้ โดยอยูนอกบริบทของกฎหมายลมละลาย เพื่อจัดการกับลมละลายของลูกหนี้
ดังกลาว กฎเกณฑการบังคับควบคุมนั้น อาจมีใหบทบัญญัติอันมีลักษณะเฉพาะสําหรับธุรกิจ
ประเภทที่อยูภายใตบังคับของกฎเกณฑนั้นดวย หรืออาจใหมีหลักเกณฑเฉพาะไวในกฎหมาย
ลมละลายทั่วไปก็ดี  
 2. การฟนฟูกิจการ 

 -  คูกรณีที่จะขอใหมีการฟนฟูกิจการได 
  กฎหมายลมละลายใชวิธีที่แตกตางไปตอคูกรณีที่อาจจะขอเริ่มกระบวนการฟนฟู

กิจการได โดยมีขอบเขตที่กวางกวาการขอเริ่มกระบวนการชําระบัญชี ในขณะที่กฎหมายบางฉบับ
อนุญาตใหทั้งลูกหนี้และเจาหนี้เปนผูขอได แตก็มีกฎหมายไมนอยที่อนุญาตใหเฉพาะลูกหนี้เทานั้น
ที่จะเปนผูขอได 

 -  การรองขอของลูกหนี้ 
  วัตถุประสงคประการหนึ่งของกระบวนการฟนฟูกิจการ ไดแก การสรางกรอบที่

จะกระตุนใหลูกหนี้แกไขปญหายุงยากทางการเงินของตนตั้งแตในชั้นเริ่มแรก เพื่อใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินตอไปไดเพื่อประโยชนของเจาหนี้และลูกหนี้ดวย มาตรการสําหรับการเริ่มกระบวนการซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาวนั้น อาจจะเปนมาตรฐานที่มีความยืดหยุนมากกวามาตรฐานการ
เริ่มกระบวนการชําระบัญชีและไมกําหนดใหลูกหนี้ตองรอจนกวาตนจะไดหยุดชําระเงินเปนการ
ทั่วไปแลวกอนที่จะทําคําขอ แตจะอนุญาตใหทําคําขอไดในสภาพการณทางการเงินซึ่งหากมิได
แกไขจะเปนผลใหมีสภาพหนี้สินลนพนตัว วิธีการสําหรับลูกหนี้ในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ
นั้นแตกตางกันไปในระหวางกฎหมายลมละลายตางๆในกฎหมายบางฉบับ กระบวนการฟนฟู
กิจการมิไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เปนสารบัญญัติใดๆจริงๆโดยที่ลูกหนี้อาจจะทํา
คําขอเมื่อใดก็ตามที่ตนตองการ และเพียงแตไปยื่นคํารองงายๆตอศาลที่เหมาะสมเทานั้น กฎหมาย
ลมละลายอื่นๆซึ่งรวมทั้งกฎหมายลมละลายที่ยอมรับวิธีการเดียว กําหนดวาลูกหนี้อาจจะทําคําขอ
ไดถาตนมองเห็นวาในอนาคตตนจะไมอยูในฐานะที่จะชําระหนี้ของตนไดเมื่อหนี้นั้นถึงกําหนด 
กฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการจํานวนหนึ่ง ยังกําหนดใหมีหลักฐานของการคาดหมายตามความ
เปนจริง หรือที่สมเหตุสมผลของการอยูรอดของลูกหนี้ หรือการดํารงอยูไดทางเศรษฐกิจของธุรกิจ
ของลูกหนี้ดวย 

  การผอนปรนมาตรฐานสําหรับการเริ่มกระบวนการอาจจะทําใหมีการใช
กระบวนการลมละลายไปในทางที่ไมชอบ เชน ลูกหนี้ที่ไมไดประสบปญหาทางการเงินอาจขอเริ่ม
กระบวนการ และยื่นแผนฟนฟูกิจการที่กําหนดมาเพื่อเอ้ือใหลูกหนี้สลัดหนี้ที่เปนภาระหนักของตน
ออกไปได เชน สัญญาจางแรงงาน ซ่ึงจะทําใหลูกหนี้เจรจาจัดการหนี้ของตนเสียใหม หรือปดภาระ 
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และทําใหเจาหนี้เสียสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้ทันทีเต็มจํานวน ควรจําแนกสถานการณเหลานี้ออก
จากสถานการณที่ลูกหนี้ควรจะไดรับการสนับสนุนใหยื่นคําขอเนื่องจากวาการชําระหนี้ที่ถึง
กําหนดจะทําใหเกิดความยุงยากทางการเงินซึ่งอาจนําไปสูการมีหนี้สินลนพนตัวในอนาคต เปนตน 
ถึงแมวาลูกหนี้ไมไดมีหนี้สินลนพนตัวจริงๆ ณ เวลาที่ทําคําขอก็ตาม กลาวอีกในหนึ่งไดวา มี
พื้นฐานทางการเงินสําหรับการทําคําขออยู การใชโดยไมชอบดังกลาวจะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้น เปน
ปญหาวาจะกําหนดองคประกอบของกระบวนการฟนฟูกิจการอยางไร รวมถึงมาตรฐานสําหรับการ
เริ่มดําเนินกระบวนการ ขอกําหนดสําหรับการทําแผนฟนฟูกิจการ การควบคุมกิจการของลูกหนี้
ภายหลังการเริ่มดําเนินกระบวนการ และมาตรการลงโทษสําหรับการนํากระบวนการมาใชโดย 
มิชอบ ส่ิงที่ปรารถนาคือ การใหกฎหมายลมละลายเนนหนักไปที่การไมสงเสริมใหมีการนํา
กระบวนการมาใชโดยไมชอบ มากกวาการทําใหการเริ่มกระบวนการเปนไปอยางยากลําบากยิ่งขึ้น 
จนกระทั่งทําใหเกิดความเสียหายแกผูขอที่มีคุณสมบัติทุกราย การที่ลูกหนี้นํากระบวนการมาใชโดย
ไมชอบอาจแกไขไดโดยการกําหนดใหศาลมีอํานาจที่จะปฏิเสธคําขอ และในกรณีเชนนั้น ลูกหนี้
จะตองรับผิดตอเจาหนี้สําหรับคาใชจายของเจาหนี้ที่เกี่ยวของกับการคัดคานคําขอ และสําหรับ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคําขอนั้น 

 -  การรองขอของเจาหนี้ 
  ถึงแมวากฎหมายลมละลายโดยทั่วไปกําหนดใหกระบวนการชําระบัญชีสามารถ

เริ่มตนไดทั้งโดยเจาหนี้หรือลูกหนี้ก็ตาม แตก็ไมมีความเห็นพองเปนเอกฉันทในเรื่องที่วาเจาหนี้
สามารถเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการไดดวยหรือไม มีกฎหมายจํานวนหนึ่งกําหนดไวเฉพาะการขอ
ของลูกหนี้เทานั้น เมื่อคํานึงถึงวัตถุประสงคของกระบวนการฟนฟูกิจการที่วาเพื่อเพิ่มมูลคาของ
ทรัพยสิน และดวยเหตุนี้จึงเปนการเพิ่มเงินคืนแกเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองของเจาหนี้จากการ
ประกอบการที่ตอเนื่องและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ดังนั้น จึงเปนที่พึงปรารถนาอยางมากที่จะ
ใหความสามารถในการขอไมจํากัดอยูเฉพาะลูกหนี้เทานั้น เหตุผลเพิ่มเติมสําหรับการอนุญาตให
เจาหนี้ยื่นคําขอไดดวย ไดแก มีบางกรณีที่ลูกหนี้จะไมหรือไมสามารถของเริ่มกระบวนการทาง
กฎหมายได อยางเชนในกรณีที่ผูบริหารไดลาออกไป ความสามารถของเจาหนี้ในการขอเริ่ม
กระบวนการฟนฟูกิจการนั้น ยังเปนสวนสําคัญของคําถามวาเจาหนี้สามารถเสนอแผนฟนฟูกิจการ
ไดหรือไมดวย และจะมีอิทธิพลอยางมากตอการสนับสนุนของเจาหนี้ตอแผนใดๆที่เสนอดวย หลาย
ประเทศถือวา เนื่องจากในหลายกรณีเจาหนี้เปนผูรับประโยชนในลําดับตนของการฟนฟูกิจการที่
ประสบความสําเร็จ ดังนั้น เจาหนี้ควรมีโอกาสเปนผูเสนอแผน ถาถือตามเหตุผลดังกลาว ก็จะดู
สมเหตุสมผลที่จะอนุญาตใหเจาหนี้เปนผูขอเร่ิมกระบวนการฟนฟูกิจการได 

  กฎหมายลมละลายที่อนุญาตใหเจาหนี้เปนผูขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใช
วิธีการที่ตางกันในมาตรฐานสําหรับในการเริ่มกระบวนการ วิธีการหนึ่งไดแกกฎหมายลมละลาย
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ฉบับตางๆที่ใชเกณฑทดสอบเดียวกัน ซ่ึงรวมทั้งการขาดสภาพคลองที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
เชนเดียวกับที่ใชในกรณีลูกหนี้เปนผูขอใหมีการฟนฟูกิจการ สวนอีกวิธีหนึ่งนั้นถือวา การใชเกณฑ
ทดสอบเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดสภาพคลองที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงเปนเรื่อง
ยากที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุน ไมใชเพียงเพราะมีความยุงยากในสวนของเจาหนี้ที่จะตองพิสูจนให
ไดวาลูกหนี้เขามาตรฐานเกี่ยวกับการขาดสภาพคลองที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเทานั้น แตเปน
เพราะวา เปนการไมสมเหตุสมผลที่จะเริ่มกระบวนการลมละลายในรูปแบบใดตอลูกหนี้ที่ไมเต็มใจ 
เวนแตเจาหนี้จะสามารถแสดงใหเห็นไดวาสิทธิของตนไดรับความเสียหายไปแลว 

  เพื่อแกปญหาเหลานี้ในสวนของการใหเจาหนี้เริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการ 
กฎหมายบางฉบับใชมาตรฐานสําหรับการเริ่มกระบวนการที่กําหนดใหเจาหนี้ตองแสดงใหเห็น
ปจจัยบางประการเพิ่มเติมจากการมีหนี้สินลนพนตัวของลูกหนี้ เชน จะตองแสดงใหเห็นวามีเงินสด
หมุนเวียนสําหรับใชจายในการดําเนินธุรกิจวันตอวัน และมูลคาทรัพยสินที่ทําใหตองมีการฟนฟู
กิจการ ทั้งเงินที่จะคืนใหแกเจาหนี้ในการฟนฟูกิจการนั้นนาจะมากกวาเงินคืนจากการชําระบัญชี 
ขอเสียที่เห็นไดชัดขอหนึ่งของวิธีการดังกลาวคือ เจาหนี้ถูกกําหนดใหตองทําหรือจะตองสามารถทํา
การประเมินกิจการทั้งหมดของลูกหนี้กอนทําคําขอ อยางไรก็ดีเพื่อทําการประเมินดังกลาว เจาหนี้
จะตองสามารถไดรับขอมูลจากลูกหนี้เกี่ยวกับการประเมินนั้น และมีความนาเชื่อถือเพียงพอที่จะ
สามารถทําการประเมิน เพื่อสนับสนุนในสถานการณดังกลาว กฎหมายลมละลายอาจบัญญัติวาใน
การขอของเจาหนี้ จะตองมีการประเมินสถานะทางการเงินของลูกหนี้โดยหนวยงานอิสระ เปนตน 
วิธีการดังกลาวอาจจะชวยใหมีความมั่นใจไดวาจะมีการเริ่มกระบวนการเฉพาะในกรณีที่เหมาะสม
เทานั้น อยางไรก็ตาม จําเปนตองใชความระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจวา ขอกําหนดเพิ่มเติมจะไมทําให
วิธีการขอมีความซับซอนจนขัดขวางเจาหนี้ไมใหเสนอแผนฟนฟูกิจการและไปสงเสริมการชําระ
บัญชีในฐานะที่เปนทางเลือกที่งายกวา หรือไปหนวงเวลาในการเริ่มกระบวนการทางกฎหมายที่จะ
มีผลทําใหไดประโยชนสูงสุดจากมูลคาของทรัพยสิน และการที่การฟนฟูกิจการนาจะประสบ
ความสําเร็จ ทั้งควรใชความระมัดระวังเพื่อใหความมั่นใจไดวาคูแขงของลูกหนี้มิไดนําบริบทของ
การมีหนี้สินลนพนตัวมาใชเพื่อใหไดรับทราบขอมูลท่ีเปนความลับและมีความสําคัญทางการคา 
หรือเพื่อทําใหกิจการของลูกหนี้หยุดชะงัก ดวยการสรางขอกําหนดที่ไมมีเหตุผลสนับสนุนในสวน
ของการประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้ 

  กฎหมายลมละลายบางฉบับใชเกณฑทดสอบของการหยุดชําระหนี้ในรูปแบบที่
แตกตางออกไป และกําหนดใหขอเร่ิมกระบวนการนั้นสามารถกระทําไดโดยเจาหนี้จํานวนหนึ่งที่
กําหนดไว หรือโดยเจาหนี้หลายรายที่มีสิทธิเรียกรองอันถึงกําหนดซึ่งมีมูลคาตามที่กําหนดไว หรือ
ทั้งสองอยางที่กลาวมา กฎหมายฉบับอื่นๆกําหนดวา ในการทําคําขอนั้นใหเจาหนี้จัดหาหลกัประกนั 
หรือชําระเงิน ที่เพียงพอแกคาใชจายในการเริ่มกระบวนการ ขอกําหนดเหลานี้อาจเรียกไดวามี
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ขอเสียดังที่ตั้งขอสังเกตไวขางตนในสวนของขอกําหนดที่วาเจาหนี้จะตองแสดงวามีวิธีการเพียง
พอที่จะทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการบรรลุผลสําเร็จ 

  ประเด็นเรื่องความซับซอนหรือความเรียบงายของมาตรฐานสําหรับการเริ่ม
กระบวนการ มีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับผลที่ตามมาของการเริ่มกระบวนการและการดําเนิน
กระบวนการลมละลายตัวอยางเชน ในกฎหมายลมละลายซึ่งใหการพักการดําเนินคดีช่ัวคราวโดย
อัตโนมัติเมื่อเร่ิมกระบวนการลมละลาย ความสามารถของธุรกิจที่จะทําการคาตอไปและฟนฟู
กิจการไดสําเร็จจะสามารถประเมินไดหลังจากเริ่มกระบวนการแลว (และหากกฎหมายอนุญาต 
กระบวนการพิจารณาสามารถเปลี่ยนเปนการชําระบัญชีได ถาเห็นวาการฟนฟูกิจการไมเหมาะสม) 
ในระบบอื่นๆ จะตองหาขอมูลดังกลาวใหไดกอนทําคําขอเนื่องจากการเลือกการฟนฟูกิจการยอมมี
สมมติฐานวา การฟนฟูกิจการจะทําใหไดเงินคืนแกเจาหนี้มากกวาการชําระบัญชี 

  ดวยเหตุผลดังกลาวมาในขอตางๆขางตน อาจสมควรที่จะใชมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับการเริ่มกระบวนการที่เจาหนี้รองขอทั้งการใหเร่ิมกระบวนการชําระบัญชี และการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ (กลาวคือเกณฑทดสอบของการหยุดชําระหนี้เปนการทั่วไป) มาตรฐานดังกลาว
นาจะสอดคลองกันกับทั้งแนวทางที่ใชสองวิธีและแนวทางที่ใชวิธีเดียว ในกรณีที่การใชมาตรฐาน
การเริ่มตนกระบวนการที่แตกตางกันไมไดถือเอาประเภทของกระบวนการที่เร่ิมตนเปนพื้นฐาน แต
เอาการที่ผูขอเปนลูกหนี้หรือเปนเจาหนี้มากกวา ขอยกเวนของวิธีการที่ใชมาตรฐานสําหรับการเริ่ม
กระบวนการอันเดียวกันทั้งในการชําระบัญชีและการฟนฟูกิจการนั้น จะเปนระบบที่สนับสนุนการ
ฟนฟูกิจการมากกวา และในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ถูกกันออกจากการเริ่มกระบวนการชําระ
บัญชี จนกวาจะมีการชี้ขาดวาการฟนฟูกิจการไมสามารถทําได ในกรณีดังกลาว มาตรฐานสําหรับ
การเริ่มกระบวนการชําระบัญชีจะไมใชการหยุดชําระหนี้เปนการทั่วไป แตจะเปนการชี้ขาดวาการ
ฟนฟูกิจการไมสามารถจะทําไดสําเร็จมากกวา 
 3.  ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการ 

 -  การทําคําขอสําหรับการเริ่มกระบวนการ 
  กฎหมายลมละลายควรมีขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการสําหรับทําคําขอไวดวย 

กฎหมายลมละลายหลายฉบับกําหนดใหยื่นตอศาลที่ระบุไว แมวาจะมีตัวอยางอื่นๆ ดวย เชน 
กฎหมายที่กําหนดใหเร่ิมกระบวนการโดยใหลูกหนี้ยื่นคําแถลงตอหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท 

 -  การชี้ขาดใหเร่ิมกระบวนการลมละลาย 
  ประเด็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเบื้องตน มีความเกี่ยวของกับลักษณะของการเริ่ม

กระบวนการเมื่อไดทําคําขอแลว ในหลายประเทศการปฏิบัติโดยปกติคือ ศาลที่มีเขตอํานาจจะชีข้าด
ตามเกณฑของคําขอวาเปนไปตามเงื่อนไขที่บังคับสําหรับการเริ่มกระบวนการพิจารณาหรือไม ใน
บางประเทศการชี้ขาดยังสามารถทําไดโดยหนวยงานบริหาร หรือตุลาการที่เหมาะสมอีกดวย ใน
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กรณีที่หนวยงานนั้นมีบทบาทในทางกํากับดูแลที่สําคัญในกระบวนการลมละลาย อยางไรก็ตาม
ประเด็นหลักไมไดอยูที่ใครจะเปนผูช้ีขาดใหเร่ิมกระบวนการ แตอยูที่วาองคกรนั้นถูกกําหนดใหทํา
อะไรเพื่อที่จะอนุมัติคําขอและเพื่อใหกระบวนการเริ่มขึ้นได 

  เงื่อนไขในการเขา สูกระบวนการที่กํ าหนดใหความสะดวกแกการเขา สู
กระบวนการลมละลายแตเนิ่นๆ และโดยงายนั้นไมเพียงแตจะอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
คําขอของศาลหรือองคกรอ่ืนๆ ดวย  การลดความซับซอน และถาเหมาะสมก็จะชวยใหช้ีขาดไดใน
เวลาอันสมควรดวย นอกจากนี้ยังมีความเปนไปไดที่จะลดคาใชจายของกระบวนการทางกฎหมาย 
และเพิ่มความโปรงใสและความสามารถที่จะคาดหมายได เงื่อนไขในการเขาสูกระบวนการดังกลาว
ยังแทบจะไมเพิ่มภาระใหแกระบบ ซ่ึงอาจจะขาดความสามารถในเชิงองคกร หรือความเชี่ยวชาญที่
จะดําเนินการสอบสวนที่ซับซอนอันจําตองใชความเชี่ยวชาญทางการพาณิชยและธุรกิจเปนอยาง
มาก ประเด็นเรื่องคาใชจายและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาสูกระบวนการลมละลาย
จะมีความสําคัญเปนพิเศษในกรณีของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  ปจจัยเพิ่มเติมอีกประการ
หนึ่งที่ควรสังเกตในสวนของวิธีการเริ่มตนกระบวนการทางกฎหมาย ไดแก ในกฎหมายลมละลาย
หลายฉบับ มีแนวโนมในระยะใกลนี้ที่จะยอมรับวาลูกหนี้มีสิทธิพื้นฐานที่จะใหศาลหรือองคการที่
จะชี้ขาดคําขอใหเร่ิมกระบวนการไดรับฟง ไมวาลูกหนี้หรือเจาหนี้จะไดทําคําขอนั้นก็ตาม 

  ในการกลาวถึงขอกําหนดสําหรับการเร่ิมกระบวนการ กฎหมายลมละลายบาง
ฉบับไดจําแนกระหวางคําขอของลูกหนี้กับคําขอของเจาหนี้ ในกฎหมายบางฉบับ คําขอของลูกหนี้
ทําหนาที่เปนการยอมรับสภาพการมีหนี้สินลนพนตัว และจะนําไปสูการรวมกระบวนการโดย
อัตโนมัติ เวนแตจะสามารถแสดงใหเห็นไดวาลูกหนี้กําลังใชกฎหมายลมละลายไปในทางที่มิชอบ 
ในอีกดานหนึ่ง ในกรณีของคําขอของเจาหนี้ตามกฎหมายเหลานี้ ศาลจะตองพิจารณาวาเปนไปตาม
เกณฑการเริ่มกระบวนการแลวหรือไมกอนที่จะชี้ขาดใหเริ่มกระบวนการได เหตุผลเบื้องตนก็คือ 
เพื่อหลีกเลี่ยงการใชกฎหมายในทางที่ไมชอบโดยเจาหนี้หรือฝายอื่นที่มีสวนไดเสีย ลูกหนี้จะมีวิธี
ปฏิบัติหลายอยางเปดไวให ซ่ึงรวมทั้งการใหความเห็นชอบตอคําขอ การโตแยงการกลาวอางของผู
ขอเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของตน และการขอเริ่มกระบวนการพิจารณาอื่นๆ (เชน ในกรณีที่เปน
คําขอใหชําระหนี้ ลูกหนี้อาจขอใหเร่ิมกระบวนการฟนฟูกิจการ) นอกจากนี้ ลูกหนี้ยังอาจยกขอ
ตอสูโตแยงคําขอของเจาหนี้โดยอางเขตอํานาจศาลหรือวิธีปฏิบัติไดอีกดวย ในกฎหมายบางฉบับ 
ไมวาคําขอจะทําโดยลูกหนี้หรือเจาหนี้ก็ตาม ศาลไมเพียงแตตองชี้ขาดวาเปนไปตามเงื่อนไขการเขา
สูกระบวนการหรือไมเทานั้น แตยังตองชี้ขาดดวยวากระบวนการในประเภทที่ขอนั้นเหมาะสมกับ
สภาพการณเฉพาะของลูกหนี้หรือไม 

  ถาการประเมินที่จะกระทํามีความซับซอน ก็เปนไปไดวาไมเพียงแตจะทําใหเกิด
ความลาชาในชวงระหวางการขอและการเริ่มกระบวนการเทานั้น แตยังจะเกิดหนี้เพิ่มขึ้นใน
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ชวงเวลาดังกลาวดวย เพราะลูกหนี้ยังทําการคาตอไป และปลอยใหเกิดหนี้ทางการคาเพิ่มขึ้น
เพื่อที่จะรักษากระแสเงินสดไว และทรัพยสินจะกระจายออกไปเพราะการกระทําของเจาหนี้ ใน
กรณีที่ศาลถูกกําหนดใหตองพิจารณาหลายประเด็นกอนที่จะเริ่มกระบวนการได มีวิธีหนึ่งที่จะลด
ความซับซอนของการประเมินอันอาจเกิดขึ้น ไดแก ประการแรก ใหมีการประเมินภายหลังการเริ่ม
กระบวนการแลว ซ่ึงศาลสามารถใหผูแทนในคดีลมละลายและผูเชี่ยวชาญอื่นๆชวยเหลือได 
ประการที่สอง การปรับเปลี่ยนกระบวนการระหวางการชําระบัญชีกับการฟนฟูกิจการ ถาใชวิธีการ
นี้ กฎหมายลมละลายอาจจําเปนตองกําหนดกฎเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใหพักการดําเนินคดี 
ลําดับการชําระหนี้ที่เกิดขึ้น และอํานาจของลูกหนี้ที่จะจําหนายทรัพยสินในระหวางการขอกับการ
เร่ิมกระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต
ในชวงเวลาการประเมิน 

 -  การกําหนดเวลาสําหรับการชี้ขาดใหมีการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย 
  ในกรณีที่ศาลถูกกําหนดใหช้ีขาดเรื่องการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย การตัดสิน

นั้นควรจะทําใหทันเวลา  เพื่อใหมั่นใจไดวาในการชี้ขาดนั้นจะมีความแนนอนและสามารถ
คาดหมายได และกระบวนการทางกฎหมายจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมลาชา ซ่ึงจะมี
ความสําคัญอยางยิ่งในกรณีของการฟนฟูกิจการ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิใหมูลคาของทรัพยสิน 
ลดนอยลง และเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟนฟูกิจการใหสําเร็จกฎหมายลมละลายบางฉบับ ไดกําหนด
ระยะเวลาหลังจากยื่นคําขอไวสําหรับใหตองมีการชี้ขาดใหเร่ิมกระบวนการทางกฎหมาย กฎหมาย
เหลานี้มักจะจําแนกการขอของลูกหนี้กับการขอของเจาหนี้โดยที่คําขอของลูกหนี้มีแนวโนมที่จะ
ไดรับการชี้ขาดโดยเร็วยิ่งกวา สวนการกําหนดระยะเวลาเพิ่มเติมในกรณีที่เปนคําขอของเจาหนี้นั้น 
กําหนดไวเพื่อใหมีการบอกกลาวแกลูกหนี้โดยพลัน และเพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสโตแยงคําขอ
ดังกลาว 

  ถึงแมวิธีการกําหนดเวลาจะตอบสนองวัตถุประสงคที่จะใหความแนนอนและ
โปรงใสแกทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ก็ตาม แตการที่จะบรรลุวัตถุประสงคนั้น จําเปนตองชั่งน้ําหนักกับ
ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นไดดวย เชน ระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมมีความยืดหยุนเพียงพอในการพิจารณา
สภาวะของบางกรณี นอกจากนี้โดยทั่วไปแลว ระยะเวลาดังกลาวอาจจะกําหนดขึ้นโดยมิไดคาํนงึถึง
ความสามารถขององคกรที่ รับผิดชอบในการกํากับดูแลกระบวนการลมละลาย หรือลําดับ
ความสําคัญภายในขององคกรนั้น (โดยเฉพาะในกรณีที่การลมละลายเปนเพียงหนึ่งในหลายๆ เร่ือง
ที่องคกรนั้นตองรับผิดชอบ) อาจปรากฏเปนการยากที่จะมั่นใจไดวาองคกรที่เปนผูช้ีขาดจะยึดถือ
ระยะเวลาที่กําหนดไว และดําเนินการใหเกิดผลตามสมควรในกรณีที่มิไดปฏิบัติตาม ระยะเวลา
ระหวางการขอกับการชี้ขาดใหเร่ิมกระบวนการทางกฎหมาย ควรจะสะทอนถึงประเภทของ
กระบวนการที่ขอ ขั้นตอนการขอ และผลของการเริ่มกระบวนการตามกฎเกณฑเฉพาะใดๆ 
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ยกตัวอยางเชน ขอบเขตซึ่งการบอกกลาวผูมีสวนไดเสียและการรวบรวมขอมูลจะตองแลวเสร็จ
กอนการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย จะแตกตางกันไปในระหวางกฎเกณฑในแบบตางๆ โดย
กําหนดระยะเวลาที่แตกตางกันไป ดวยเหตุผลเหลานี้ กฎหมายลมละลายจึงควรจะใชวิธีการที่
ยืดหยุน ซ่ึงเนนขอดีของการชี้ขาดที่รวดเร็ว และกําหนดแนวปฏิบัติวาอยางไรจึงจะสมเหตุสมผล 
แตในขณะเดียวกันก็ยอมรับขอจํากัดและลําดับความสําคัญภายในขององคกรดวย 

 -  การปฏิเสธคํารองขอเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย 
  ในหลายขอกอนหนานี้ไดกลาวถึงวา  ในกรณีที่ศาลมีหนาที่ ช้ีขาดการเริ่ม

กระบวนการทางกฎหมายนั้นนับเปนสิ่งอันพึงประสงคที่จะใหศาลมีอํานาจปฏิเสธคําขอเริ่ม
กระบวนการทางกฎหมาย เพราะเปนการใชกฎหมายลมละลายโดยไมชอบ หรือดวยเหตุผลทาง
เทคนิคเกี่ยวกับการเขามาตรฐานสําหรับการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย กรณีตางๆที่กลาวมานั้น
เปนตัวอยางทั้งในกรณีคําขอของลูกหนี้และคําขอของเจาหนี้ เหตุผลที่สําคัญที่สุดในบรรดาเหตุผล
ทั้งหลายในการปฏิเสธคําขอดวยเหตุผลทางเทคนิค อาจไดแกกรณีที่พบวาลูกหนี้ไมเขามาตรฐาน
สําหรับการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย กรณีที่หนี้นั้นตกอยูใตขอโตแยงหรือการหักลบกลบหนี้
ตามกฎหมายเปนจํานวนที่เทากันหรือมากกวาจํานวนหนี้ กรณีที่กระบวนการทางกฎหมายจะไม
เปนประโยชนใดๆ เพราะวาหนี้มีประกันเกินกวามูลคาของทรัพยสิน เปนตน และกรณีที่ลูกหนี้มี
ทรัพยสินไมพอที่จะจายในการจัดการในกระบวนการลมละลาย และกฎหมายมิไดกําหนดการจัดหา
เงินอื่นใดเพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการทรัพยสินนั้น 

  ตัวอยางของการใชโดยไมเหมาะสม อาจรวมถึงกรณีที่ลูกหนี้ใชคําขอในคดี
ลมละลายเปนวิธีปดภาระผูกพันและตัดสิทธิของเจาหนี้ในอันที่จะไดรับชําระหนี้โดยพลันโดยไมมี
เหตุผลสนับสนุนหรือการปลดเปลื้องจากภาระผูกพันที่หนักหนวง เชน สัญญาจางงาน ในกรณีของ
คําขอของเจาหนี้นั้น อาจรวมถึงกรณีที่เจาหนี้ใชกระบวนการลมละลายแทนวิธีการบังคับชําระหนี้ 
(ซ่ึงอาจไมไดกาวหนาไปเทาใดนัก) ซ่ึงถือวาไมเหมาะสม หรือเพื่อพยายามบังคับใหธุรกิจที่ยัง
เติบโตไดตองออกจากตลาดไป หรือเพื่อพยายามที่จะใหไดรับชําระเงินในลักษณะที่มีสิทธิพิเศษ 
โดยการบังคับลูกหนี้ (ถาการชําระเงินในลักษณะที่มีสิทธิพิเศษนั้นไดทําไปแลว และลูกหนี้มีหนี้สิน
ลนพนตัว การสอบสวนจะมีบทบาทสําคัญยิ่งในกระบวนการลมละลาย) 

  ตามที่กลาวขางตน ในกรณีที่มีหลักฐานวามีการนํากระบวนการลมละลายมาใช
โดยไมชอบ ทั้งโดยลูกหนี้หรือเจาหนี้ก็ตาม นอกจากการปฏิเสธคําขอแลว กฎหมายลมละลาย
อาจจะกําหนดใหสามารถใชมาตรการลงโทษคูกรณีที่นํากระบวนการทางกฎหมายมาใชโดยไม
ชอบ หรือกําหนดใหคูกรณีฝายนั้นชําระคาใชจายและอาจรวมคาเสียหายสําหรับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นใหแกคูกรณีอีกฝายหนึ่งได นอกจากนี้อาจมีทางแกไขเยียวยาอยูในกฎหมายอื่นที่มิใช
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กฎหมายลมละลายอีกดวยถามีการปฏิเสธคําขอแลวมาตรการคุมครองชั่วคราวใดๆ ที่ศาลสั่ง
หลังจากมีการขอเริ่มกระบวนการทางกฎหมายก็ควรจะสิ้นสุดลง 

 -  การบอกกลาวเรื่องคํารองขอและการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย 
  การสงคําบอกกลาวเร่ืองคําขอใหมีการเริ่มกระบวนการ  และเรื่องการเริ่ม

กระบวนการลมละลายนั้นเปนสวนสําคัญของวัตถุประสงคหลักหลายประการของกฎเกณฑการ
ลมละลาย เพื่อประกันความโปรงใสของกระบวนพิจารณา และเพื่อประกันวาทุกฝายที่ไดรับ
ผลกระทบจะไดรับทราบเรื่องอยางเทาเทียมกัน ทั้งเจาหนี้และผูมีสวนไดเสียในกรณีที่เปนคาํขอของ
ลูกหนี้ และลูกหนี้กับเจาหนี้รายอ่ืนๆ และผูที่มีสวนไดเสียในกรณีที่เปนคําขอของเจาหนี้ 

   ในกรณีที่เปนคําขอของลูกหนี้ เจาหนี้และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆมีผลประโยชน
โดยตรงในการไดรับการบอกกลาวเรื่องกระบวนการทางกฎหมายและการมีโอกาสโตแยง 
ขอสันนิษฐานตางๆ เกี่ยวกับการมีคุณสมบัติ (บางทีอาจใหทําภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อ
ปองกันการถวงเวลาใหกระบวนการทางกฎหมายลาชาโดยไมจําเปน) อยางไรก็ตาม ยังมีปญหา
เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เจาหนี้ควรจะไดรับการบอกกลาววาจะเปนเวลาที่ทําคําขอ หรือเวลาที่เร่ิม
กระบวนการทางกฎหมาย บรรดาเจาหนี้มีผลประโยชนในการไดรับการบอกกลาวเรื่องคําขอ 
เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดโดยมีขอมูล ในเรื่องที่วาจะยังคงจัดหาสินคาและบริการใหแกลูกหนี้
ตอไปเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหมีหนี้สะสมเพิ่มขึ้น ความลาชาในระหวางการขอกับการเริ่มกระบวนการ
ทางกฎหมายอาจมีผลรายแรงสําหรับเจาหนี้ ที่ยังคงคาขายกันลูกหนี้ตอไปโดยไมทราบถึงปญหา
ทางการเงินของลูกหนี้ ในบางกรณี ผลประโยชนของเจาหนี้ในการไดรับทราบวามีการยื่นคําขออาจ
จําเปนตองชั่งน้ําหนักกับความเปนไปไดที่วา ถามีการบอกกลาวถึงเรื่องคําขอแลว สถานะทาง
เศรษฐกิจของลูกหนี้อาจจะไดรับผลกระทบโดยไมจําเปนหากวาในที่สุดคําขอนั้นถูกปฏิเสธ หรือ
อาจจะเปนการกระตุนใหเจาหนี้ดําเนินการเพื่อบังคับเอาสิทธิของตนในนาทีสุดทาย ขอกังวลเหลานี้
อาจจะแกไขดวยการกําหนดเปนการทั่วไปไววา ใหเจาหนี้หรือฝายที่มีสวนไดเสียอ่ืนๆไดรับการ
บอกกลาวเฉพาะเรื่องการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย และดวยการใชขั้นตอนการเริ่มกระบวนการ
ทางกฎหมายที่หลีกเลี่ยงความลาชาโดยไมจําเปน ในระหวางการขอกับการเริ่มกระบวนการ 

  ในกรณีของคําขอของเจาหนี้ใหมีการเริ่มกระบวนการลมละลาย เปนที่ยอมรับกัน
มากยิ่งขึ้นวาลูกหนี้ควรมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะไดรับการบอกกลาวทันทีในเรื่องคําขอ และควรมี
โอกาสไดรับทราบและโตแยงการกลาวอางตามคําขอถึงสถานะทางการเงินของตน ในกรณีที่ลูกหนี้
หายตัวไป หรือหลีกเลี่ยงไมยอมรับคําบอกกลาวถึงตน การกําหนดใหทําการบอกกลาวเปนการ
สาธารณะอาจเพียงพอหรืออาจสงคําบอกกลาวไปยังที่อยูสุดทายเทาที่ทราบของลูกหนี้ แตอยางไร 
ก็ดี อาจจะมีสภาพที่เปนขอยกเวน โดยอาจกําหนดวาหากไดรับความยินยอมจากศาล ก็ไมตองบอก
กลาวตรงไปยังลูกหนี้ก็ไดเนื่องจากการทําเชนนั้นอาจไปขัดขวางวัตถุประสงคของคําขอเฉพาะบาง
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กรณีก็ได สภาพการณเหลานี้อาจจะรวมถึงกรณีที่การบอกกลาวเรื่องคําขออาจนําไปสูการที่ลูกหนี้
จะนําทรัพยสินไปไวยังที่ที่เจาหนี้หรือผูแทนในคดีลมละลายไมสามารถเขาถึงได มีความเหน็อกีฝาย
หนึ่งวา ในกรณีที่ลูกหนี้ไมไดรับการบอกกลาว ลูกหนี้อาจดําเนินการตอไปโดยไมทราบ อันจะทํา
ใหมูลคาของทรัพยสินลดนอยลง และสรางความเสียหายแกเจาหนี้ ขอกังวลนี้อาจแกไขโดย
มาตรการชั่วคราว เชน การกําหนดใหมีการพักการดําเนินคดีโดยอัตโนมัติจะดียิ่งกวาการไมตองมี
การสงคําบอกกลาวเรื่องคําขอเลย อยางไรก็ตาม ถากฎหมายอนุญาตใหศาลสงคําบอกกลาวเรื่องคํา
ขอ ลูกหนี้ก็ควรจะไดรับการบอกกลาวเรื่องการเริ่มกระบวนการทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
เปนได เจาหนี้ที่มิใชเจาหนี้ที่ยื่นขอเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย อาจมีผลประโยชนโดยตรงในการ
ไดรับการบอกกลาวเรื่องการเริ่มกระบวนการนั้นๆ 

4. ลูกหนี้มีทรัพยสินไมเพียงพอ 
 ลูกหนี้หลายรายที่เขาเกณฑการเริ่มกระบวนการลมละลาย แตไมเคยถูกชําระหนี้

อยางเปนทางการไมวาจะเนื่องจากเจาหนี้ลังเลที่จะเริ่มกระบวนการในกรณีที่ปรากฏวาลูกหนี้ไมมี
ทรัพยสินหรือมีทรัพยสินไมเพียงพอที่จะดําเนินกระบวนการลมละลาย หรือเนื่องจากลูกหนี้ที่อยูใน
สถานะดังกลาวแทบจะไมดําเนินการใดเพื่อเร่ิมกระบวนการ กฎหมายลมละลายบางฉบับกําหนดวา 
ในกรณีที่มีคําขอเริ่มกระบวนการในสภาพการณดังนี้ คําขอจะถูกปฏิเสธเพราะศาลประเมินแลวเห็น
วามีทรัพยสินไมเพียงพอ ในขณะที่กฎหมายลมละลายฉบับอื่นๆ กําหนดกลไกสําหรับแตงตั้งและ
จายคาตอบแทนแกผูแทนในคดีลมละลาย กฎหมายอื่นบางฉบับ กําหนดใหมีการเก็บเงินเพิ่มจาก
เจาหนี้เพื่อชําระคาจัดการกองทรัพยสิน 

 มีเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เหตุผลเกี่ยวกับผลประโยชนสาธารณะ 
สําหรับการกําหนดกลไกไวในกระบวนการทางกฎหมายที่เปนทางการในการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้
ที่มีทรัพยสินนอยหรือไมมีทรัพยสินเลย ในขณะที่กฎหมายลมละลายมิไดกําหนดใหมีการสํารวจ
ตรวจสอบบริษัทลมละลายทั้งหลายที่มีทรัพยสินเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลยนั้น กฎหมายลมละลาย
แทบมิไดมีขอกําหนดในการกํากับดูแลใหมีการดําเนินกิจการทางพาณิชยที่เปนธรรม หรือเพื่อ
สงเสริมมาตรฐานการกํากับดูแลองคการทางพาณิชยเลยทรัพยสินสามารถถูกถายโอนออกจาก
บริษัทหรือไปยังบริษัทที่เกี่ยวของกอนที่จะมีการชําระบัญชีโดยมิตองเกรงวาจะมีการตรวจสอบ
หรือบังคับใชบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเลิกเพิกถอน หรือบทบัญญัติของกฎหมายแพงหรืออาญา
ใดๆ 

 กลไกในการจัดการ จะชวยเอาชนะความเขาใจที่วาการใชประโยชนโดยมิชอบนั้น
เปนสิ่งที่ยอมทนรับได และอาจทําใหมีเงินคืนแกเจาหนี้ ในกรณีที่สามารถยกเลิกธุรกรรมครั้งๆ
กอนๆได ทั้งยังเปนวิธีการในการตรวจสอบการบริหารจัดการของลูกหนี้นั้นดวย กลไกดังกลาว
อาจจะชวยสงเสริมการดําเนินกิจการของผูประกอบการ และการรับความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจแบบ
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มีความรับผิดชอบ ดวยการใหมีบทบัญญัติเรื่องการปลดเปลื้องหนี้และการเริ่มตนใหมสําหรับ
เจาของกิจการ และผูประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทั้งหลาย โดยท่ีดานหนึ่งของกฎหมาย
ลมละลายที่เปนการลงโทษและการปองปราบ จะมีความเหมาะสมนอยในกรณีของลูกหนี้ที่มีความ
ซ่ือสัตย เชน ในกรณีที่การยื่นคําขอเริ่มดําเนินกระบวนการลมละลายอาจถูกปฏิเสธดวยเหตุอ่ืน 
กฎหมายลมละลายบางฉบับกําหนดใหมีขอยกเวนสําหรับปจเจกชนบางรายที่มีทรัพยสินไมเพียงพอ
สําหรับใชในกระบวนการ ซ่ึงจะทําใหสามารถเขาตรวจสอบกิจการของลูกหนี้เพื่อใหทราบวายังมี
ทรัพยสินที่จะนํากลับมาไดหรือไม และลูกหนี้สมควรไดรับการปลดเปลื้องหนี้หรือไม  

 ดังที่ไดกลาวขางตน กลไกในการติดตามการบริหารกองทรัพยสินดังกลาวอาจ
ประกอบดวยการจัดเก็บเงินจากเจาหนี้เพื่อนํามาเปนทุนในการบริหารกิจการ การจัดตั้งสํานักงาน
สาธารณะ หรือการใชสํานักงานที่มีอยูแลว การจัดตั้งเงินทุนสําหรับเปนคาใชจาย หรือการแตงตั้ง
ผูเช่ียวชาญทางดานลมละลายที่จดทะเบียนตามระบบบัญชีรายช่ือ หรือตามระบบหมุนเวียน ระบบ
หลังนี้ ปกติแลวถูกออกแบบมาเพื่อใหการจัดสรรชําระในคดีลมละลายทุกคดีนั้นเปนธรรมและ
เปนไปตามลําดับ แมวาทรัพยสินจะไมเพียงพอหรืออยางไรก็ตาม ในกรณีผูแทนในคดีลมละลาย
ไดรับเงินคาตอบแทนตามที่กําหนดจากรัฐ หรือในกรณีที่คาใชจายตางๆ เปนภาระรับผิดชอบ
โดยตรงของผูแทนในคดีลมละลาย และไดรับการชดใชจากลูกคาของผูแทนเหลานั้นโดยทั่วไป
(เนื่องจากบุคคลเหลานี้เปนผูประกอบวิชาชีพ อัตราคาตอบแทนจึงอาจถูกปรับปรุงโดยคํานึงถึงงาน
สวนที่ไมมีคาตอบแทนดวย แตวิธีนี้จะใชมิไดกับกรณีที่ผูแทนในคดีลมละลายเปนขาราชการ) ใน
กรณีที่กลไกดังกลาวมีอยูในกฎหมายลมละลาย อาจจําเปนตองมีการพิจารณากําหนดวาลูกหนี้
ใดบางที่จะตองใชบทบัญญัติตางๆเหลานั้น เชน ลูกหนี้มีทรัพยสินเหลืออยูนอยกวามูลคาที่กําหนด
ไวของทรัพยสินที่ปลอดภาระผูกพัน(ไมรวมทรัพยสินตางๆที่ลูกหนี้ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาไดรับ
อนุญาตใหถือครองไวได) และไมมีแหลงเงินไดประจําซ่ึงอาจทําใหการชําระบัญชีสามารถทําได 
 5. การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และบทบาทของลูกหนี้ 

 -  การฟนฟูกิจการ 
  ในกระบวนการฟนฟูกิจการ ไมมีแนวทางที่ชัดเจนวาการกันลูกหนี้ออกจาก

กระบวนการและบทบาทอันตอเนื่องที่ลูกหนี้อาจดําเนินการ รวมถึงวิธีการที่บทบาทดังกลาวถูก
ถวงดุลโดยผูเขารวมเจรจาอื่นๆในกรณีที่มีการกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการแลว จะเปนวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสมที่สุด โดยสวนใหญแลวบทบาทอันตอเนื่องดังกลาวอาจขึ้นอยูกับความสุจริตในการ
ดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เพราะมิเชนนั้นการดําเนินบทบาทอันตอเนื่องดังกลาว
อาจไมเกิดประโยชนตอกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ นอกจากนี้ บทบาทดังกลาวยังอาจ
ขึ้นอยูกับกรอบการกํากับดูแลกิจการที่เปนอิสระและเขมแข็งที่สามารถรับมือกับพฤติกรรมที่ไม
ชอบธรรมหรือเกิดประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่งเทานั้นได ในบางกรณีขอไดเปรียบของการมี
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บทบาทอันตอเนื่องดังกลาวอาจขึ้นอยูกับวากระบวนการไดเริ่มขึ้นโดยฝายลูกหนี้ หรือโดยฝาย
เจาหนี้ ซ่ึงในกรณีหลัง ลูกหนี้อาจไมใหความรวมมือ หรืออาจถึงกับวางตัวเปนฝายตรงขามอันจะทาํ
ใหการเขารวมเจรจาตอไปไมเกิดประโยชน การตัดสินใจวาจะใชแนวทางใดนั้นอาจขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการ รวมทั้ง วัฒนธรรมองคกรในระดับทองถ่ิน บทบาทของธนาคาร การมี
ประสิทธิภาพของกรอบการกํากับดูแลกิจการ ประสิทธิภาพของสถาบันที่เกี่ยวของกับการลมละลาย 
ระดับการสอดสองดูแลของศาลหรือที่ศาลกําหนด ประสิทธิภาพและการเขามามีบทบาทใน
กระบวนการของศาล และระดับของสิ่งจูงใจในการเริ่มกระบวนการลมละลายที่มีความสําคัญตอ
การกําหนดขอบเขตของการลมละลาย 

 -  ขอดีขอเสียของการเขามามีบทบาทอยางตอเนื่องของลูกหนี้ 
  การยอมใหลูกหนี้เขามามีบทบาทอยางตอเนื่องมีขอดีหลายประการ โดยในหลายๆ

กรณี ลูกหนี้จะมีความรูในธุรกิจ และอุตสาหกรรมของตนเปนอยางดี ความรูดังกลาวมีความสําคัญ
มากโดยเฉพาะในกรณีของกิจการเจาของคนเดียว และหางหุนสวนที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากอาจนํามา
เปนพื้นฐานในการดํารงบทบาทในการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจในระยะสั้น และในแต
ละวันเพื่อผลประโยชนอันตอเนื่องของธุรกิจไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังอาจชวยใหผูแทนในคดี
ลมละลายทําหนาที่ของตนไดอยางรวดเร็วดวยความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ
ลูกหนี้ไดดียิ่งขึ้น ดวยเหตุผลเดียวกัน ลูกหนี้จึงมักถูกกําหนดใหเปนผูเสนอแผนฟนฟูกิจการ ซ่ึงใน
กรณีดังกลาว การกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการโดยสิ้นเชิง โดยไมสนใจถึงบทบาทในการทําให
เกิดปญหาทางการเงินแกธุรกิจ อาจไมเพียงแตทําใหขาดหายไปซึ่งส่ิงจูงใจในการดําเนินธุรกิจตอไป 
ความทาทายในการดําเนินธุรกิจภายใตความเสี่ยง และการเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ในชวงแรกเทานั้น แตยังอาจทําใหโอกาสที่การฟนฟูกิจการประสบความสําเร็จลดนอยลงอีกดวย 

  การเขามามีบทบาทอันตอเนื่องของลูกหนี้อาจจําเปนตองมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงขอเสียที่อาจเกิดขึ้นไดหลายประการ เจาหนี้อาจขาดความมั่นใจในตัวลูกหนี้อัน
เนื่องมาจากปญหาทางการเงินของธุรกิจที่ลูกหนี้เปนคนกอขึ้น ซ่ึงการจะทําใหการฟนฟูกิจการ
ประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองมีการสรางความมั่นใจดังกลาวขึ้นใหม การอนุญาตใหลูกหนี้
ดําเนินธุรกิจตอไปโดยปราศจากอํานาจในการควบคุมที่เพียงพออาจไมเพียงแตทําใหความมั่นใจยิ่ง
ลดนอยลงเทานั้น แตอาจทําใหเจาหนี้เกิดความรูสึกตอตานอีกดวย ปจจัยประการหนึ่งที่อาจสงผล
กระทบตอความคิดของเจาหนี้ในวิธีการดังกลาวคือประสิทธิภาพของกรอบการกํากับดูแลกิจการที่
ธุรกิจนํามาใช และการยอมรับตอกรอบดังกลาวของลูกหนี้ ในกรณีที่ปราศจากกรอบการกํากับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ เจาหนี้อาจตองการใหมีการแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลายขึ้นมาเพื่อกันลูกหนี้ออก
จากกระบวนการ หรือเพื่อใหมีอํานาจในการกํากับดูแลลูกหนี้อยางมีนัยสําคัญ 
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  ระบบที่ใหประโยชนแกลูกหนี้มากเกินไปอาจสงผลใหเจาหนี้ไมใหความสําคญัตอ
กระบวนการ และไมประสงคที่จะเขารวมกระบวนการเพื่อรวมเจรจา ซ่ึงในทางกลับกันอาจสงผล
ใหเกิดปญหาในการกํากับดูแลพฤติกรรมของลูกหนี้ที่กฎหมายกําหนดใหเปนบทบาทที่เจาหนี้ตอง
ดําเนินการ นอกจากนี้ยังอาจเปนการกระตุนใหเกิดรูปแบบในกระบวนการลมละลายที่เปนปฏิปกษ
ตอกัน อันจะทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และใชเวลานานยิ่งขึ้นอีกดวย ลูกหนี้อาจมีแนวทางของตน 
ที่ขัดกับวัตถุประสงคของกระบวนการลมละลาย  และโดยเฉพาะอยางยิ่งไมสอดคลองกับ
ผลประโยชนสูงสุดของเจาหนี้ เชน แทนที่จะเปนไปเพื่อสรางคุณคาสูงสุดเพื่อประโยชนของเจาหนี้ 
แตเปาหมายของลูกหนี้ในการเขามามีบทบาทตอธุรกิจอาจเปนไปเพื่อใหแนใจวาตนจะไมสูญเสีย
อํานาจในการควบคุมธุรกิจแทน ยิ่งไปกวานั้น ความสําเร็จในการฟนฟูกิจการอาจไมไดขึ้นอยูกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่ถูกกําหนดขึ้นโดยที่ลูกหนี้อาจไมเต็มใจที่จะยอมรับเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับ
ความรูและประสบการณที่ลูกหนี้มีในการใชกฎหมายลมละลายใหเกิดประโยชนกับปญหาทางการ
เงินที่ธุรกิจของตนประสบ ปจจัยที่เกี่ยวของที่จะตองพิจารณาดวยคือประเด็นที่วากระบวนการ
ลมละลายถูกเริ่มขึ้นโดยลูกหนี้หรือเจาหนี้(ซ่ึงในกรณีหลังลูกหนี้จะมีความรูสึกเปนปฏิปกษกับ
เจาหนี้) 

  ในประเด็นบทบาทของเจาหนี้นั้น กฎหมายลมละลายหลายฉบับไดกําหนดความ
แตกตางที่ชัดเจนเอาไวระหวางชวงเวลาตั้งแตเร่ิมกระบวนการจนถึงการอนุมัติแผนฟนฟูกิจการ 
และชวงเวลาหลังจากมีการอนุมัติแผน ในระยะเวลาชวงแรก กฎหมายเหลานั้นไดกําหนด
หลักเกณฑเฉพาะที่เกี่ยวกับความสามารถของลูกหนี้ในการจัดการและควบคุมการดําเนินธุรกิจใน
แตละวัน และการแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลายที่มีความเปนอิสระ เมื่อแผนไดรับการอนุมัติแลว 
ขอจํากัดที่เกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารจัดการธุรกิจของลูกหนี้จะไมนํามาบังคับใช และ
ลูกหนี้จะมีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ 

  กฎหมายลมละลายไดรับเอาแนวทางที่แตกตางกันเพื่อสรางความสมดุลใน
แนวทางตางๆ ในการฟนฟูกิจการ แนวทางเหลานี้แตกตางกันระหวางการกันลูกหนี้ออกจาก
กระบวนการและการแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลาย และการอนุญาตใหลูกหนี้ควบคุมธุรกิจภายใต
การกํากับดูแลอยางต่ํา แนวทางที่เปนการผสมผสานระหวางสองรูปแบบขางตนคือการกําหนดใหมี
การแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลายเพื่อทําหนาที่ในการกํากับดูแลระดับหนึ่ง โดยในขณะเดียวกัน 
ก็เปนผูบริหารชุดเดิมยังคงทําหนาที่บริหารจัดการธุรกิจตอไป การพิจารณาเลือกใชแนวทางตางๆ
เหลานี้จะมีนัยสําคัญตอโครงสรางของกระบวนการลมละลาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการทําให
เกิดความสมดุลระหวางผูเขารวมเจรจาหลายๆฝาย และระดับของการถวงดุลที่จะเกิดขึ้น ไมวาจะ
จากศาล หรือเจาหนี้ ในการพิจารณาบทบาทของลูกหนี้นั้น หากลูกหนี้มีฐานะเปนนิติบุคคล ควร
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คํานึงถึงดวยวาผูบริหารของลูกหนี้ในขณะที่มีการเริ่มกระบวนการลมละลายอาจไมจําเปนตองอยู
ในกระบวนการโดยตลอด 

 -  การกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการโดยสิ้นเชิง 
  แนวทางนี้เปนไปตามกระบวนการเดียวกันกับการชําระบัญชี ซ่ึงมีการถอนอํานาจ

ในการควบคุมธุรกิจทั้งหมดของลูกหนี้ และแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลายเขาไปทําหนาที่แทน
ลูกหนี้ในการบริหารจัดการธุรกิจ อยางไรก็ดี การกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการโดยสิ้นเชิงนี้อาจ
กอใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ และผลตอเนื่องที่กอใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องในภาวะที่สําคัญตอการอยูรอดของธุรกิจ 

 -  การกํากับดูแลลูกหนี้โดยผูแทนในคดีลมละลาย 
  แนวทางที่เปนการผสมผสานขางตนทําใหเกิดระดับของการใชอํานาจควบคุม

ธุรกิจระหวางลูกหนี้และผูแทนในคดีลมละลายที่แตกตางกัน ซ่ึงโดยทั่วไปแลวส่ิงเหลานี้จะเกี่ยวพัน
กับระดับการกํากับดูแลโดยผูแทนในคดีลมละลาย เชน ในกรณีที่ผูแทนในคดีลมละลายเขากํากับ
ดูแลการทํากิจกรรมของลูกหนี้อยางกวางๆและเปนผูอนุมัติการเขาทําธุรกรรมที่สําคัญ ในขณะที่
ลูกหนี้ยังคงดําเนินธุรกิจตอไป และเปนผูตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจตามปกติ แนวทางนี้อาจ
จําเปนตองเปนไปภายใตหลักเกณฑที่แนนอนที่ทําใหแนใจไดวาการแบงแยกความรับผิดชอบ
ระหวางผูแทนในคดีลมละลาย และลูกหนี้มีความชัดเจน และมีความแนนอนวาการฟนฟูกิจการจะ
ดําเนินไปอยางไร ตัวอยางเชน กฎหมายลมละลายหลายฉบับกําหนดใหธุรกรรมบางประเภท เชน 
การกอหนี้ใหม การโอนหรือจํานําทรัพยสิน และการใหสิทธิในการใชทรัพยสินที่อยูในกอง
ทรัพยสินในคดีลมละลาย สามารถทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนในคดีลมละลาย 
หรือศาล หากธุรกรรมดังกลาวไปในทางที่เปนธรรมดาการคาขายของธุรกิจ หากธุรกรรมดังกลาว
มิไดเปนไปในทางที่เปนธรรมดาการคาขาย จะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนในคดีลมละลาย 
การตรวจสอบดูแลกระแสเงินสดของธุรกิจของลูกหนี้อาจเปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการสอดสองดแูล
ลูกหนี้ และการทําธุรกรรมของลูกหนี้ 

  ในกรณีที่ลูกหนี้ฝาฝนขอหาม และเขาทําสัญญาที่ตองไดรับความยินยอมโดยมิได
ดําเนินการใหไดมาซึ่งความยินยอมดังกลาว กฎหมายลมละลายอาจจําเปนตองพิจารณาถึงความ
สมบูรณของธุรกรรมดังกลาว และกําหนดมาตรการตอบโตที่เหมาะสมกับการกระทําดังกลาวของ
ลูกหนี้ ตัวอยางเชน ในขณะที่กฎหมายลมละลายฉบับหนึ่งกําหนดวาในกรณีดังกลาวศาลอาจสั่งให
กระบวนการลมละลายสิ้นสุดลงดวยก็ไดนั้น มาตรการในการเยียวยาในกรณีดังกลาวจะไมเพียงแต
ขึ้นอยูกับวากระบวนการไดเร่ิมขึ้นโดยลูกหนี้หรือเจาหนี้เทานั้น(ลูกหนี้ไมควรมีสิทธิในการรบกวน
การดําเนินกระบวนการที่เริ่มขึ้นโดยเจาหนี้ดวยการฝาฝนกฎหมายลมละลายหรือคําสั่งศาล) แตยัง
ขึ้นอยูกับวาอะไรคือประโยชนสูงสุดสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของในกระบวนการ และกลไกอื่นๆ ที่มี

DPU



 89 

อยูภายใตกฎหมายลมละลายที่จะสามารถรับมือกับพฤติกรรมของลูกหนี้ได(รวมทั้งความเปนไปได
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีแทน) 

  กฎหมายลมละลายที่มีการกําหนดถึงธุรกรรมที่ตองไดรับความยินยอมดังกลาวทํา
ใหเกิดความชัดเจนเปนอยางมากในการพิจารณาถึงความรับผิดชอบระหวางลูกหนี้ และผูแทนในคดี
ลมละลายหรือศาล กฎหมายเหลานี้หลายฉบับยังไดกําหนดใหผูแทนในคดีลมละลายสามารถใช
อํานาจในการควบคุมกองทรัพยสินในคดีลมละลาย และการบริหารจัดการธุรกิจตามปกติของธุรกิจ
ไดมากกวา โดยเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปนตองปกปองกองทรัพยสินในคดีลมละลายเปนพิเศษ 
สถานการณที่เหมาะสมในการใชอํานาจดังกลาวอาจรวมถึงกรณีที่ปรากฏชัดวาลูกหนี้ขาดความ
รับผิดชอบ หรือกรณีที่ลูกหนี้บริหารจัดการสินทรัพยอยางไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม ในกรณีที่
เกิดเหตุการณเหลานี้ขึ้น อาจเหมาะสมที่จะอนุญาตใหศาลเองมีอํานาจในการกันลูกหนี้ออกจาก
กระบวนการ หรือใหผูแทนในคดีลมละลาย เจาหนี้ หรือคณะกรรมการเจาหนี้เปนผูรองขอใหศาล
ส่ังเชนนั้น 

  เจาหนี้อาจมีบทบาทในการสอดสองดูแลกิจกรรมการบริหารจัดการตางๆ ของ
ลูกหนี้ เพื่อใหแนใจวาลูกหนี้ดําเนินการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เจาหนี้เขามามี
บทบาทดังกลาว อาจมีความจําเปนที่ตองมีมาตรการที่สามารถปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของ
เจาหนี้ในการรบกวนการดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการ หรือในการหาประโยชนสวนตัวในระดับ
ที่มากเกินอยางไมเหมาะสม ระดับของการปองกันที่ตองมีอาจเปนไปไดโดยการกําหนดใหมีการ
ออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบดวยมติเสียงสวนใหญของเจาหนี้กอนที่จะอนุญาตใหเจาหนี้
ดําเนินการกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการ หรือเพิ่มบทบาทในการกํากับดูแลของผูแทนในคดี
ลมละลาย 

  แนวทางที่แตกตางจากการกําหนดอํานาจระหวางลูกหนี้ และผูแทนในคดี
ลมละลาย คือกรณีที่กฎหมายลมละลายไมไดกําหนดลักษณะของธุรกรรมที่ลูกหนี้อาจทําได แตได
อนุญาตใหศาลหรือผูแทนในคดีลมละลายพิจารณาวาการดําเนินการทางกฎหมายอะไรบางที่ฝาย
บริหารสามารถทําไดโดยตองไดรับการอนุมัติ และอะไรบางที่ไมอาจทําได ในขณะที่มีการ
กําหนดใหมีความคลองตัวในระดับหนึ่งนั้น แนวทางนี้อาจเปนอุปสรรคในการที่ลูกหนี้จะเริ่ม
กระบวนการลมละลาย เนื่องจากผลกระทบในการเริ่มกระบวนการที่มีตอฝายบริหาร และการใช
อํานาจควบคุมธุรกิจจะไมชัดเจน 

 -  การใชอํานาจควบคุมเด็ดขาดโดยลูกหนี้ 
  การใหอํานาจลูกหนี้ในการคงไวซ่ึงการควบคุมการดําเนินธุรกิจโดยเด็ดขาด โดย

ผลที่ตามมาคือการที่ศาลมิไดแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลายที่มีความเปนอิสระ เมือมีการเริ่ม
กระบวนการ (โดยปกติจะเรียกวา “ลูกหนี้ที่ยังมีอํานาจ”) ในกรณีที่กฎหมายลมละลายอนุญาตให
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ลูกหนี้ยังคงมีอํานาจควบคุมธุรกิจ จะตองมีการกําหนดใหมีฝายที่ทําหนาที่เปนผูแทนในคดี
ลมละลายที่อาจทําหนาที่โดยลูกหนี้ที่ยังมีอํานาจนั่นเอง ในหลายสถานการณ แนวทางดังกลาวอาจ
มาชวยสรางโอกาสที่การฟนฟูกิจการจะประสบความสําเร็จใหมีมากขึ้น  โดยการยอมรับ
ความคุนเคยของลูกหนี้ที่มีตอธุรกิจ ภายใตเงื่อนไขที่วาลูกหนี้จะดําเนินธุรกิจตอไปดวยความสุจริต 
และไดรับความไวเนื้อเชื่อใจ ความเชื่อมั่น และความรวมมือจากบรรดาเจาหนี้ 

  อยางไรก็ดี อาจมีขอเสียเปรียบบางประการจากแนวทางนี้ ซ่ึงรวมถึงกรณีที่จะมี
การนําไปใชในสถานการณที่เห็นไดชัดวาจะไมประสบผลสําเร็จ หรือเพื่อประวิงเวลาในกรณีที่ไม
อาจหลีกเลี่ยงไดที่มีผลใหสินทรัพยยังคงถูกโยกยาย และความเปนไปไดที่วาลูกหนี้อาจกระทําโดย
ปราศจากความรับผิดชอบ และไมสุจริตในชวงเวลาที่มีอํานาจควบคุม ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการ
ฟนฟูกิจการ และความมั่นใจของเจาหนี้ไดอุปสรรคเหลานี้บางประการอาจสามารถเยียวยาไดดวย
การใชมาตรการปองกัน อาทิเชน การกําหนดวาลูกหนี้ตองรายงานการดําเนินกระบวนการใหศาล
ทราบเปนประจําอยางสม่ําเสมอ การอนุญาตใหศาลแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลายใหเขามากํากับ
ดูแลลูกหนี้ในบางกรณี การใหเจาหนี้มีบทบาทที่สําคัญในการสอดสองและกํากับดูแลลูกหนี้ หรือ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีแทน 

  ควรตองกลาวดวยวา ในกรณีที่มีการนําแนวทางนี้ไปใช บอยครั้งที่ผูบริหารลูกหนี้
ในขณะเริ่มกระบวนการจะไมใชผูบริหารชุดเดียวกันกับที่เปนผูดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการที่
ไดรับอนุมัติ และปจจัยที่กลาวถึงขางตนจะไมอาจนํามาใชไดเทาที่ควรจะเปน หากเปนกรณีที่
ผูบริหารของลูกหนี้ชุดเดิมยังคงอยูเพื่อดําเนินการตามแผนจนตลอดกระบวนการ อยางไรก็ดี 
แนวทางของลูกหนี้ที่ยังมีอํานาจนี้เปนแนวทางที่มีความยุงยากซับซอนซึ่งตองมีการพิจารณาใน
รายละเอียด ไมเพียงเพราะกรณีขึ้นอยูกับกฎเกณฑในการกํากับดูแลกิจการเขมงวด และความ
เครงครัดในการกํากับดูแลเทานั้น แตยังเพราะกรณีดังกลาวสงผลกระทบตอการบัญญัติขอกําหนด
ภายใตกรอบแหงการลมละลายอื่นๆอีกหลายประการ(เชน การเตรียมแผนฟนฟูกิจการ การใช
อํานาจในการยกเลิกหรือเพิกถอน  การปฏิบัติตามสัญญา  และการจัดหาเงินกูยืมภายหลัง
กระบวนการเริ่มขึ้น) ที่ไมไดกลาวถึงในรายละเอียดในแนวทางการรางกฎหมายนี้ 

5. สิทธิของลูกหนี้ 
 เพื่อคงไวซ่ึงส่ิงที่ในหลายๆมลรัฐถือวาเปนสิทธิพื้นฐานของลูกหนี้ และเพื่อใหแนใจ

วาจะมีการปฏิบัติตอลูกหนี้ดวยความยุติธรรมและอยางเทาเทียมกัน และส่ิงซึ่งอาจมีความสําคัญกวา
การดังกลาว คือ การสรางความั่นใจใหแกลูกหนี้ในกระบวนการลมละลาย จึงมีความจําเปนที่
บทบาทของลูกหนี้ในกระบวนการ และสิทธิที่ลูกหนี้มีในการดําเนินกระบวนการตองถูกกําหนดขึ้น
อยางชัดเจนในกฎหมายลมละลาย ในหลายๆ มลรัฐ สิทธิของลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาใน
กระบวนการลมละลายอาจไดรับผลกระทบจากหนาที่ที่เกิดขึ้นจากสนธิสัญญาระหวางภูมิภาคหรือ
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ระหวางประเทศ อาทิเชนขอตกลงระหวางประเทศเรื่องสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
และสนธิสัญญาแหงยุโรปเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

 - สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การไดรับขอมูล และการถือครองทรัพยสินสวนตัว 
  ดวยเหตุผลขางตน จึงควรที่จะดํารงไวซ่ึงสิทธิของลูกหนี้ในการแสดงความคิดเห็น

ในกระบวนการลมละลาย และมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญตอกระบวนการลมละลาย 
โดยเฉพาะในกระบวนการฟนฟูกิจการ ลูกหนี้ควรไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับความ
คืบหนาของกระบวนการในทุกๆกรณี โดยเฉพาะในกรณีที่กฎหมายลมละลายไดกําหนดใหมีการ
กันลูกหนี้จากการบริหารจัดการ หรือควบคุมกิจการ(ไมวาในการชําระบัญชี หรือการฟนฟูกิจการ) 
การเขาถึงขอมูลดังกลาวอาจมีความสําคัญมากในกรณีการฟนฟูกิจการที่กฎหมายลมละลาย
กําหนดใหมีการกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการกอนแผนไดรับการอนุมัติ แตยังคงกําหนดใหลูกหนี้
ตองรับผิดชอบตอการดําเนินการตามแผน กรณีอาจเหมาะสมแลวในกรณีที่ลูกหนี้ไมมีสวนรวมใน
การทําแผนฟนฟู เนื่องจากลูกหนี้ไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตอแผนฟนฟูกอนมีการยื่น
แผนใหเจาหนี้พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดา สินทรัพยสวนหนึ่งจะถูกกันออก
จากกองทรัพยสินในคดีลมละลายเพื่อใหลูกหนี้คงมีสิทธิในทรัพยสินสวนของตน และของ
ครอบครัวของตน ซ่ึงสมควรเปนอยางยิ่งที่สิทธิในการถือครองสินทรัพยดังกลาวถูกกําหนดไวให
ชัดเจนในกฎหมายลมละลาย 

  อยางไรก็ดีอาจมีกรณีที่การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีขั้นตอน และคาใชจายที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนินกระบวนการ โดยไมไดกอใหเกิดประโยชนแกลูกหนี้โดยตรง เชน กรณีของ
ลูกหนี้ซ่ึงอยูนอกเขตอํานาจศาลในการดําเนินกระบวนการ และปฏิเสธหรือไมตอบรับการติดตอ
จากผูแทนในคดีลมละลาย หรือศาล การกําหนดโดยเด็ดขาดใหลูกหนี้ตองทราบเรื่องดังกลาวอาจ
สงผลกระทบอยางรายแรงตอความคืบหนาในการดําเนินกระบวนการ(ถึงแมจะไมถึงขั้นที่ทําให
กระบวนการไมอาจดําเนินไปไดก็ตาม) เชนเดียวกัน ในกรณีที่ลูกหนี้ไมไดประกอบธุรกิจอีกตอไป 
และไมอยูในฐานะที่จะรับทราบเรื่องดังกลาวไดหรือกรณีที่ผูถือหุนและเจาของกิจการไมประสงคที่
จะมีสวนรวมในกระบวนการ การกําหนดโดยเด็ดขาดใหลูกหนี้ตองรับทราบเรื่องดังกลาวอาจไม
กอใหเกิดประโยชนแตประการใด ดวยเหตุผลประการดังกลาว หากกรณีเปนการสมควรที่จะ
กําหนดใหลูกหนี้ตองรับทราบถึงเรื่องดังกลาวแลว กฎหมายลมละลายอาจตองมีความยืดหยุนเพื่อ
เปนขอยกเวนในการหลีกเล่ียงไมใหขอกําหนดสิทธิดังกลาวสงผลกระทบตอการดําเนินการตาม
กระบวนการ 
 6.  หนาท่ีของลูกหนี้ 

 กรณีสมควรที่กฎหมายลมละลายจะมีขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับหนาที่ของลูกหนี้
ในกระบวนการลมละลาย รวมถึงรายละเอียดและระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และผูที่
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ลูกหนี้ตองปฏิบัติหนาที่แตละประการตอ หนาที่ตางๆ ควรเริ่มขึ้นตั้งแตมีการเริ่มตนกระบวนการ 
และควรมีอยูตอไปจนตลอดกระบวนการ หนาที่ตางๆเหลานี้ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามบทบาทที่
ลูกหนี้มี ทั้งในกระบวนการชําระบัญชี และกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ
การบริหารจัดการ และควบคุมกิจการระหวางการฟนฟูกิจการ เชน กรณีที่ลูกหนี้ยังคงมีอํานาจ
ควบคุมกิจการระหวางการฟนฟูกิจการ ไมควรกําหนดใหลูกหนี้มีหนาที่ในการสละการควบคุม
สินทรัพยในกองทรัพยสินในคดีลมละลาย 

 -  การใหความรวมมือและความชวยเหลือ 
  เพื่อใหแนใจไดวากระบวนการลมละลายสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล กฎหมายลมละลายหลายฉบับไดกําหนดใหมีการกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการ 
หรือมีการควบคุมดูแลลูกหนี้ใหมีหนาที่ในการใหความรวมมือ และความชวยเหลือในการปฏิบัติ
หนาที่ของผูแทนในคดีลมละลาย หรืองดเวนการกระทําการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกการ
ดําเนินกระบวนการ หนาที่ในการใหความรวมมือของลูกหนี้สวนที่สําคัญที่สุดคือการยอมสละการ
ควบคุมสินทรัพย และขอมูลที่เกี่ยวกับกิจการใหผูแทนในคดีลมละลายสามารถใชอํานาจควบคุม
กองทรัพยสินในคดีลมละลายไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่สินทรัพยของลูกหนี้ตั้งอยูในเขต
อํานาจศาลในตางประเทศ กรณีอาจเปนไปไมไดที่ลูกหนี้จะสละการควบคุมสินทรัพยดังกลาว แต
ลูกหนี้ควรมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวก หรือใหความรวมมือกับผูแทนในคดีลมละลายในการ
นําสินทรัพยที่อยูในตางประเทศกลับเขามาสูกองทรัพยสิน หนาที่ในการใหความรวมมืออาจยัง
กําหนดใหลูกหนี้ตองใหความชวยเหลือแกผูแทนในคดีลมละลายในการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อ
เจาหนี้ และการใชสิทธิเรียกรองของบรรดาเจาหนี้เหลานั้น รวมท้ังบัญชีรายช่ือลูกหนี้ของลูกหนี้เอง
ดวย 

 - การใหขอมูล 
  เพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของลูกหนี้ทั้งหมดดวย

ความเปนอิสระ รวมทั้งเพื่อใหลูกหนี้มีสภาพคลองที่จําเปนเรงดวน และไดรับความชวยเหลือทาง
การเงินหลังจากมีการเริ่มกระบวนการ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพิจารณาความอยูรอดของธุรกิจใน
ระยะยาว ความสามารถของฝายบริหารในการนําพาใหธุรกิจดําเนินตอไป ขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ 
รวมทั้งสินทรัพยและหนี้สิน สถานะและกิจกรรมการเงินของลูกหนี้ เพื่อใหการประเมินดําเนินไป
ได กรณีสมควรอยางยิ่งที่ลูกหนี้ยังคงมีหนาที่ในการเปดเผยขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
ธุรกิจ และทางการเงินของตนอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ไมใชเพียงแคชวง
เร่ิมตนของกระบวนการเทานั้น ทั้งในการชําระบัญชี และการฟนฟูกิจการ แตโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การฟนฟูกิจการ และกรณีที่ธุรกิจถูกขายบนหลักการวาเพื่อใหธุรกิจยังคงดําเนินตอไปในการชําระ
บัญชี ขอมูลรายละเอียดอาจรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสิทรัพยและหนี้ส้ิน รายไดและรายจาย บัญชี
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รายชื่อลูกคา การประมาณการกําไรและขาดทุน รายละเอียดกระแสเงินสด ขอมูลทางการตลาด 
แนวโนมอุตสาหกรรม ขอมูลที่นาเกี่ยวของกับตนเหตุหรือเหตุผลสถานะทางการเงินของลูกหนี้ 
การเปดเผยธุรกรรมในอดีตที่เกี่ยวกับลูกหนี้หรือสินทรัพยของลูกหนี้ รวมทั้งรายการที่สามารถ
ยกเลิกเพิกถอนไดภายใตกฎหมายลมละลาย และขอมูลเกี่ยวกับบรรดาสัญญาที่จะมีผลบังคับ 
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของ และกระบวนการที่ดําเนินอยูทั้งทางศาล ทางอนุญาโตตุลาการ 
หรือทางปกครองที่มีตอลูกหนี้ หรือที่ลูกหนี้มีสวนเกี่ยวของ กฎหมายลมละลายจํานวนมาก
กําหนดใหลูกหนี้ตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับเจาหนี้ และจัดเตรียมบัญชีรายช่ือที่ตองมีการ
พิสูจนสิทธิเรียกรองรวมทั้งบัญชีรายชื่อลูกหนี้ เพื่อเปนการใหความรวมมือกับผูแทนในคดี
ลมละลาย ลูกหนี้อาจถูกกําหนดใหตองปรับปรุงขอมูลบัญชีรายการสิทธิเรียกรองใหเปนปจจุบัน 
เปนครั้งคราวตามที่ไดมีการพิสูจน รับรอง หรือปฏิเสธสิทธิเรียกรอง 

  ถึงแมอาจไมมีจําเปนที่กฎหมายลมละลายจะกําหนดใหลูกหนี้ตองใหขอมูลที่มี
ความละเอียดมากจนเกินไป แตการกําหนดแนวทางที่แสดงถึงประเภทของขอมูลที่ลูกหนี้ตอง
เปดเผยอาจเปนประโยชน และมีแนวโนมที่จะขจัดขอโตแยงไดในกรณีดังกลาว กฎหมายบางฉบับ
ไดพัฒนาใหมีแบบแสดงขอมูลเปนมาตรฐานที่ระบุขอมูลท่ีตองเปดเผยโดยเฉพาะเอาไว โดยลูกหนี้
จะเปนผูกรอกรายระเอียดในแบบแสดงขอมูลดังกลาวใหครบถวน (โดยมีการกําหนดมาตรการ
ลงโทษที่สมควรแกการเปดเผยขอมูลเท็จหรือที่อาจทําใหเกิดความเขาใจผิด) หรือโดยบุคคล หรือ
ผูบริหารแผนที่มีความเปนอิสระ 

  เพื่อใหแนใจวาขอมูลที่ใหไวจะสามารถนํามาใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวขางตนไดขอมูลดังกลาวจําเปนตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน มีความครบถวน
สมบูรณ ถูกตอง และเชื่อถือได และตองไดรับในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดเทาที่เปนไปไดหลังจากที่
กระบวนการไดเริ่มตนขึ้น แตทั้งนี้ตองมีการใหเวลาลูกหนี้เทาที่จําเปนในการรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของ  หากลูกหนี้สามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวนี้ไดอาจทําใหเจาหนี้มีความมั่นใจใน
ความสามารถของลูกหนี้ที่จะบริหารจัดการกิจการตอไปได 

  วิธีการในการกําหนดขอมูลที่กลาวถึงขางตนอาจเปนหัวใจของการนําขอมูล
ดังกลาวมาใชประโยชนในทายที่สุด ยกตัวอยางเชน หากผูบริหารของลูกหนี้เปนผูรับผิดชอบ
สถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปจจุบันผูบริหารเหลานั้นอาจไมเต็มใจที่จะเปดเผยขอมูลที่
ครบถวนและตรงไปตรงมา หรือไมเต็มใจที่จะเปดเผยขอมูลท่ีอาจสงผลใหตนมีความรับผิดทาง
อาญาได (ถึงแมวากฎหมายทางอาญาหลายๆฉบับจะกําหนดวาหลักฐานที่กอใหเกิดความรับผิดทาง
อาญาในตัวเองจะไมอาจนํามาใชในกระบวนการทางอาญาไดตอไป เพื่อกระตุนใหมีการเปดเผย
ขอมูลอยางตรงไปตรงมา) ทั้งนี้ นอกจากหนาที่ในการใหขอมูลของลูกหนี้แลว กรณีอาจสมควรเปน
อยางยิ่งที่กฎหมายลมละลายจะใหสิทธิแกผูแทนในคดีลมละลาย และเจาหนี้หรือคณะกรรมการ
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เจาหนี้ในการเรียกรองใหเจาหนี้เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ และกําหนดมาตรการลงโทษที่เหมาะสม
ในกรณีที่ลูกหนี้ไมใหขอมูลตามที่ไดรับการรองขอ หนาที่ของลูกหนี้อาจสามารถชดเชยดวยการ
กําหนดมาตรการเพิ่มเติมใหมีการแตงตั้งบุคคลที่มีความเปนอิสระในการตรวจสอบลูกหนี้ในเรื่อง
การดําเนินกิจกรรมทางการเงินของลูกหนี้ หรือกําหนดใหตัวลูกหนี้เอง (ในกรณีที่ลูกหนี้เปนบุคคล
ธรรมดา) หรือใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนของลูกหนี้เขารวมในการประชุมเจาหนี้เพื่อตอบ
คําถาม (ยกเวนในกรณีที่ไมอาจทําไดเนื่องดวยเหตุผลในสถานที่ที่มีการจัดการประชุม) 

  กฎหมายลมละลายบางฉบับกําหนดใหตองมีหนาที่เหลานี้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่
อีกหลายฉบับกําหนดวาศาลอาจใชดุลพินิจในการสั่งใหมีหนาที่ดังกลาวในกรณีที่เห็นวาจําเปนตอ
การบริหารกองทรัพยสินกฎหมายบางฉบับยังมีขอกําหนดที่แตกตางกันระหวางลูกหนี้ที่เปนบุคคล
ธรรมดา และลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลโดยในกรณีบุคคลธรรมดา ขอจํากัดจะนํามาใชเฉพาะในกรณีที่
ศาลมีคําสั่งศาลเทานั้น แตในกรณีที่เปนนิติบุคคลขอจํากัดหลายประการอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 
อาทิเชน การกําหนดใหตองเปดเผยขอตกลงตางๆเปนตน 

7.  การเสนอแผน 
 ประเด็นสําคัญสองประการที่จะตองพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอแผนฟนฟูกิจการ คือ 

ชวงเวลาของกระบวนการซึ่งเปนชวงที่ควรทําการเสนอแผน และผูที่สามารถเสนอแผนหรืออาจ
ไดรับอนุญาตใหทําการเสนอแผน วิธีการเสนอแผนฟนฟูกิจการทั้งหลายอาจแบงเปนประเด็นตางๆ
ไดดังนี้ 

 -  ระยะเวลาในการเสนอแผนฟนฟูกิจการ 
  สําหรับในประเด็นแรกนั้น ชวงเวลาในการเสนอแผนฟนฟูกิจการและวิธีการที่จะ

ใชอาจขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการฟนฟูกิจการ หรือเกี่ยวของกับลักษณะที่กระบวนการฟนฟู
กิจการเริ่มตนขึ้น ยกตัวอยางเชนกฎหมายบางฉบับจะกําหนดใหยื่นแผนฟนฟูกิจการพรอมกับคํา
รองขอใหฟนฟูกิจการ ซ่ึงคํารองขอดังกลาวอาจจะเรียกวา “ขอเสนอ” เพื่อฟนฟูกิจการ หากลูกหนี้
ทําคํารองขอเพื่อเร่ิมกระบวนการดังกลาว วิธีการดังกลาวอาจทําใหเกิดความลาชาในการที่จะขอให
เร่ิมดําเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อที่จะไดรับความคุมครองจากการบังคับชําระหนี้โดยผลของ
การหยุดกระบวนการใดๆที่เปนการบังคับชําระหนี้เอากับลูกหนี้ นอกจากนี้ยังเปนเรื่องยากที่จะรูวา
แผนควรจะบรรลุผลอะไรในขณะที่มีการทําคําขอดังกลาว หากมีการทําแผนไปโดยไมไดมีการ
ปรึกษาหารือกับเจาหนี้และผูมีสวนไดเสียอ่ืน แตไดทําเปนแผนฉบับสมบูรณและเปนที่สุดแลว 
แผนดังกลาวอาจไมไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้และไมอาจดําเนินการไดสําเร็จ กฎหมายอื่นๆ
จํานวนมากไดกําหนดใหมีการหารือและเสนอแผนหลังจากเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการแลวซ่ึงจะ
เปนทางเลือกที่ยืดหยุนกวาและเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือและเจรจาตอรองเพื่อใหแผนที่เปน
ที่ยอมรับได ในขณะที่ลูกหนี้เองก็ไดรับความคุมครองจากการถูกบังคับชําระหนี้ ซ่ึงประเด็นนี้
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จําเปนตองคํานึงถึงความสุจริตของลูกหนี้ ซ่ึงบางกรณีอาจเปนไปไดวาลูกหนี้มุงหมายที่จะใช
กฎเกณฑของกฎหมายลมละลายไปในทางที่ผิด โดยแทจริงแลวลูกหนี้ไมมีความประสงคจะเสนอ
แผน หรือลูกหนี้ไมมีความสามารถที่จะเสนอแผน แตตองการเพียงประโยชนจากการไดรับความ
คุมครองจากการถูกบังคับชําระหนี้เทานั้น ประเด็นเรื่องเวลาในการเสนอแผนนั้นอาจเกิดขึ้นในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนกระบวนการจากการชําระบัญชีไปเปนการฟนฟูกิจการ 

 - ผูที่ไดรับอนุญาตใหเสนอแผนการฟนฟูกิจการ 
  สําหรับประเด็นที่สองนั้น  ผู เกี่ ยวของกับกระบวนการฟนฟูกิจการอาจมี

ความสามารถและความรับผิดชอบที่แตกตางกันไปในเรื่องการเจรจาและการเสนอแผนฟนฟูกิจการ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของกฎหมายลมละลายที่ไดมีการกําหนดขึ้นและบทบาทที่กําหนดใหกับ
ผูแทนในคดีลมละลาย ลูกหนี้และเจาหนี้ ยกตังอยางเชนในกฎหมายลมละลายหลายๆฉบับ บุคคลที่
กลาวมาขางตนจะเปนผูที่มีหนาที่ในการประสานงานเพื่อเจรจาและเสนอแผน ทั้งนี้ในการกําหนด
วาผูใดควรไดรับอนุญาตใหเปนผูเสนอแผนหรือผูใดที่มีความสามารถในการเสนอแผนนั้น ควรที่
จะมีความสมดุลกันระหวางความเปนอิสระของผูที่จะเสนอแผน เชน ทุกฝายสามารถเสนอแผนได
หรือไม หรือบุคคลดังกลาวควรทําการเสนอแผนในเวลาเดียวกันหรือไม หรือขอเสนอของฝายตางๆ
ควรจะตอเนื่องกันและขึ้นอยูกับความเปนไปไดในการยอมรับแผนที่เสนอหรือไม กับขอกําหนด
ของขั้นตอนในเรื่องขอกําหนดในการออกเสียงเห็นชอบ เชนเจาหนี้ทุกรายควรมีบทบาทในการ
กําหนดแผนที่ตนจะตองเห็นชอบหรือไม กําหนดระยะเวลาในการเจรจาและเสนอแผน การแกไข
แผนและการพิจารณาตามขั้นตอนอื่น การดําเนินการที่ยืดหยุนอันตรงกันขามกับการที่มีขอจํากัดนั้น 
ในการดําเนินการจะทําใหสามารถเกิดความสมดุลนี้ได ทั้งนี้กฎหมายลมละลายควรจะกําหนด
แนวทางที่เพียงพอเพื่อใหสามารถเสนอแผนที่ปฏิบัติไดจริงแมวาจะมีเร่ืองเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ความแนนอน และส่ิงที่จะคาดเดาได รวมทั้งความคืบหนาของกระบวนการในเวลาที่เหมาะสม 

 - ขอเสนอของลูกหนี้ 
  หากมีการเสนอแผนกอนเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยสวนใหญลูกหนี้จะเปน

ผูเสนอแผน แตทั้งนี้อาจเกี่ยวของกับการเจรจากับเจาหนี้กลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมซ่ึงอาจ
เจรจาและเห็นชอบกับแผน แตทั้งนี้จะตองไดรับการยอมรับจากเจาหนี้รายอื่นหรือดําเนินการกับ
เจาหนี้ที่เหลือ หากมีการเสนอแผนหลังจากเริ่มกระบวนการทางกฎหมายในกฎหมายลมละลายบาง
ฉบับจะกําหนดวาลูกหนี้ควรจะเปนผูเสนอแผนและบางครั้งจะกําหนดวาลูกหนี้ควรดําเนินการ
ดังกลาวรวมกับฝายอื่นๆ เชน ผูแทนในคดีลมละลาย เจาหนี้ ผูรับมอบอํานาจ นักบัญชี หรือที่
ปรึกษาดานการเงิน การดําเนินการที่ลูกหนี้มีสวนรวมอาจมีขอไดเปรียบในแงที่จะกระตุนใหลูกหนี้
อยากจะเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการตั้งแตชวงแรกๆและใชประโยชนจากความคุนเคยของลูกหนี้
ในธุรกิจและความรูของลูกหนี้เกี่ยวกับขั้นตอนที่จําเปนเพื่อใหกิจการที่เปนหนี้สินลนพนตัวดําเนิน
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ตอไปใหมากที่สุด หากแผนฟนฟูกิจการเห็นวากิจการของลูกหนี้ยังดําเนินตอไปได อิสระของ
ลูกหนี้ในเรื่องนี้อาจจําเปนตองนําไปชั่งน้ําหนักกับความจําเปนที่จะทําใหเจาหนี้มีความมั่นใจในตัว
ลูกหนี้และขอเสนอของลูกหนี้ นอกจากนี้ประโยชนของการดําเนินการนี้จะเห็นไดชัดเจนหาก
ความสําเร็จของกิจการขึ้นอยูกับบุคคลกรที่เปนผูบริหารสําคัญของลูกหนี้ หรือเปนการยากที่จะ
เปลี่ยนใหผูอ่ืนเขาแทนที่ในระยะเวลาอันสั้น 

  กฎหมายลมละลายบางฉบับใหโอกาสลูกหนี้แตเพียงผูเดียวในการเสนอแผน 
ในขณะที่กฎหมายอื่นใชการดําเนินการซึ่งจํากัดโอกาสของลูกหนี้ในการยื่นของฟนฟูแตเพียงผูเดียว
ตามระยะเวลาที่กําหนด ศาลอาจมีอํานาจขยายระยะเวลาออกไปหากลูกหนี้สามารถแสดงใหเห็นวา
การขยายระยะเวลาดังกลาวมีเหตุผลอันสมควรและมีชองทางวาแผนฟนฟูกิจการที่เสนอจะประสบ
ความสําเร็จ ทั้งนี้ผูอ่ืนก็สามารถเสนอแผนฟนฟูกิจการไดหากกําหนดเวลาของลูกหนี้ในการยื่นขอ
ฟนฟูกิจการแตเพียงผูเดียวไดส้ินสุดลง 

 - ขอเสนอของเจาหนี้ 
  หากแผนตองไดรับความเห็นชอบของเจาหนี้จะมีความเสี่ยงวาการฟนฟูกิจการจะ

ลมเหลวหากแผนที่ลูกหนี้เสนอไมเปนที่ยอมรับ ยกตัวอยางเชนเจาหนี้อาจมีความประสงคที่จะ
อนุมัติแผนที่ตัดสิทธิผูถือหุนของลูกหนี้จากผลประโยชนในการควบคุมหุนในธุรกิจและตัดสิทธิ
ผูบริหารจากความรับผิดชอบทางการบริหารเทานั้น หากลูกหนี้มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการเสนอ
แผนและปฏิเสธที่จะพิจารณาดําเนินการดังกลาวก็มีความเปนไปไดวาการฟนฟูกิจการจะลมเหลว
ซ่ึงจะสงผลรายตอทั้งเจาหนี้ พนักงานและตัวลูกหนี้เอง ดังนั้น เพื่อจัดการกับเรื่องนี้กฎหมาย
ลมละลายบางฉบับจะกําหนดใหลูกหนี้ประสานงานและเจรจากับเจาหนี้ในการเตรียมแผนและหาก
ลูกหนี้ไมสามารถเสนอแผนที่ไดรับการยอมรับกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว เจาหนี้มีสิทธิ
เสนอแผน (ซ่ึงอาจทําไดผานคณะกรรมการเจาหนี้) ซ่ึงวิธีนี้อาจเปนทางเลือกเพื่อใหเกิดการ
ประนีประนอมระหวางผูเกี่ยวของได 

 - ขอเสนอของผูแทนในคดีลมละลาย 
  การดําเนินการอีกอยางหนึ่งที่กฎหมายลมละลายหลายฉบับนํามาใช คือสิทธิผูแทน

ในคดีลมละลายเปนผูเสนอแผนไมวาจะเปนทางเลือกในกับการเสนอแผนของลูกหนี้หรือเจาหนี้
หรือเปนมาตรการเพิ่มเติม เนื่องจากผูแทนในคดีลมละลายจะมีโอกาสไดรับทราบเกี่ยวกับธุรกิจของ
ลูกหนี้หลังจากเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการจึงสามารถที่จะกําหนดไดวามาตรการใดจําเปนสําหรับ
ดําเนินธุรกิจตอไป นอกจากนี้ผูแทนในคดีลมละลาย อาจจะไดรับมอบใหอํานวยความสะดวกใน
การเจรจาตอรองระหวางลูกหนี้และเจาหนี้เกี่ยวกับแผนฟนฟูกิจการ ความสําคัญในการกําหนดการ
มีสวนรวมของผูแทนในคดีลมละลายจะขึ้นอยูกับกฎหมายที่กําหนดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเห็นชอบของแผนโดยเจาหนี้หรือศาล หากแผนจําเปนตองไดรับความ
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เห็นชอบจากเจาหนี้ก็มีความเปนไปไดวาแผนที่มีขอเสนอซึ่งเจาหนี้ยอมรับจะไดรับความเห็นชอบ
มากกวาแผนที่เจาหนี้ไมยอมรับ ซ่ึงขอนี้จะไมนํามาใชพิจารณาหากไมจําเปนตองไดรับความ
เห็นชอบจากเจาหนี้ หากศาลเปนผูเดียวที่จะเห็นชอบแผนได อาจจําเปนตองใหขอมูลทางกฎหมาย
อยางเพียงพอเพื่อใหแผนที่เสนอไดรับความเห็นชอบ ในกรณีผูแทนในคดีลมละลายไมมีโอกาสได
เจรจาหรือเสนอแผนหรือไมไดเขารวมในขั้นตอนดังกลาว ผูแทนในคดีลมละลายก็ควรจะมีโอกาส
พิจารณาแผนกอนที่จะสงใหกับเจาหนี้หรือบุคคลอื่นเพื่อทําการพิจารณาเห็นชอบ 

 - ขอเสนอของฝายตางๆ 
  กฎหมายลมละลายบางฉบับกําหนดวาใหหลายฝายมีสิทธิเสนอแผนได ซ่ึงอาจ

หมายรวมถึงลูกหนี้ ผูแทนในคดีลมละลาย เจาหนี้ หรือคณะกรรมการของเจาหนี้ ซ่ึงทั้งนี้จะเปนการ
ดีหากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหมีการใชขั้นตอนบางประการเพื่อใหการเสนอแผนของฝาย
ตางๆนั้นทําขึ้นไมพรอมกัน แมวาในบางกรณีการดําเนินการดังกลาวอาจทําใหมีการเสนอแผนที่
ไดรับการยอมรับจากทุกฝายก็ตามแตก็อาจสรางความซับซอนใหกับกระบวนการและนําไปสูความ
สับสน ความไมมีประสิทธิภาพ และความลาชาได 

  กฎหมายบางฉบับกําหนดใหศาลเปนผูพิจารณาความเห็นของบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับแผนดังกลาว อาทิเชน หนวยงานราชการและสหภาพแรงงาน แมวาในบางกรณีการไมมี
หนวยงานดังกลาวรวมอยูในการเจรจาแผนอาจชวยในการเสนอแผนที่เปนที่ยอมรับแตก็อาจทําให
กระบวนการมีความซับซอนและยาวนานขึ้นหากดําเนินการดังกลาวมาใชเปนหลักการทั่วไป ดังนั้น 
การดําเนินการดังกลาวจึงมักจะถูกนํามาใชใหเปนประโยชนเฉพาะกับกรณีที่หากผลประโยชนของ
ฝายตางๆ มุงไปที่แผนฟนฟูกิจการโดยมีการกํากับดูแลขั้นตอนในการเจรจาอยางถี่ถวนและมีการ
กําหนดระยะเวลาไว 

 -  กําหนดเวลาเพื่อเสนอแผน 
  กฎหมายลมละลายบางฉบับไดกําหนดระยะเวลาที่จะเสนอแผนหลังเริ่ม

กระบวนการ กําหนดเวลาดังกลาวจะนํามาใชบังคับเปนการเฉพาะกับการเสนอแผนโดยบุคคลอื่นๆ
โดยทั่วไป ยกตัวอยางเชนกฎหมายฉบับหนึ่งกําหนดใหลูกหนี้ทําการเสนอแผนภายในระยะเวลา 
120 วัน ซ่ึงเมื่อสินสุดระยะเวลาดังกลาวบุคคลอื่นสามารถเสนอแผนไดโดยไมมีการกําหนด
ระยะเวลาไว ตัวอยางกําหนดเวลาที่มักใชในการเจรจาและเสนอแผนจะมีตั้งแต 35 วันถึง 120 วัน
หลังจากเริ่มกระบวนการ ในขณะที่กฎหมายบางฉบับมีบทบัญญัติใหศาลสามารถขยายหรือลด
ระยะเวลาดังกลางลงไปไดในบางกรณี แมขอจํากัดของระยะเวลาดังกลาวอาจมีผลประโยชน
โดยตรงที่จะทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการไมเกิดความลาชา แตขอไดเปรียบนี้อาจจําเปนตอง
นําไปชั่งน้ําหนักกับความเสี่ยงวากําหนดระยะเวลาดังกลาวอาจทําใหไมมีความยืดหยุนและทําให
เกิดขอจํากัดในกําหนดระยะเวลาที่ไมแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีสําคัญการเจรจาและการ

DPU



 98 

เสนอแผนอาจตองใชเวลานานกวา ความเสี่ยงที่วาจะไมมีการยึดตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว
โดยเฉพาะหากไมมีบทลงโทษที่เหมาะสม และความเสี่ยงที่วาการดําเนินการของการลมละลายจะ
ไมสามารถทําตามกําหนดเวลาได (ดวยสาเหตุตางๆเชนขาดความพรอมในดานปจจัยตางๆ) วิธีการ
หนึ่งที่จะใชรับมือกับความไมยืดหยุนดังกลาวก็โดยกําหนดใหศาลสามารถขยายระยะเวลาได โดย
ทั้งนี้การขยายระยะเวลาดังกลาวจะตองมีกําหนดเวลาและไมใหมีการขยายระยะเวลาโดยไมจํากัด 
ขอไดเปรียบในการดําเนินการดังกลาวก็คือผูที่ขอขยายระยะเวลาจะตองแสดงใหศาลเห็นวาการ
ขยายระยะเวลาดังกลาว เปนเรื่องจําเปน ยกตัวอยางเชนมีเหตุผลอันควรในการลาชาที่เกิดขึ้น เชนมี
ความจําเปนตองเจรจากับเจาหนี้อีก หรือไดรับการประเมินรายงานจากที่ปรึกษาลาชา ทั้งนี้ความ
ลาชาดังกลาวจะตองไมกอผลเสียใหกับผลประโยชนของฝายอื่นและหากไดรับขยายระยะเวลาก็จะ
ทําใหมีชองทางในการเสนอแผนที่เจาหนี้จะเห็นชอบ 

  หากกฎหมายลมละลายไดระบุกําหนดระยะเวลาในการเจรจาและเสนอแผน 
กระบวนการที่เปล่ียนจากการชําระบัญชีเปนการฟนฟูกิจการจําเปนตองถูกนํามาพิจารณา ทั้งนี้
เกณฑในการกําหนดระยะเวลาที่จะนํามาบังคับใชโดยพิจารณาจากวันที่การดําเนินกระบวนการทาง
กฎหมาย (คือกระบวนการชําระบัญชี) เริ่มมีผลบังคับอาจทําไดไมงายนักในกรณีที่อางอิงกับคําขอ
เพื่อเริ่มกระบวนการและถือวาการเปลี่ยนแปลงจากการชําระบัญชีเปนการฟนฟูกิจการดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการดังกลาว เนื่องจากระยะเวลาที่เปนสาระสําคัญอาจผานพนไประหวางการ
เร่ิมตนและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการดังกลาว 
 
 3.2.1  วัตถุประสงคของบทบัญญัติของกฎหมาย 
 บทบัญญัติในเรื่องการมีคุณสมบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด 
 (ก)  ประเภทของลูกหนี้ซ่ึงอยูใตบังคับของกฎหมายลมละลาย 
 (ข)  ประเภทของลูกหนี้ที่อาจถูกกันออกจากการบังคับของกฎหมายลมละลาย 
 (ค)  ลูกหนี้ที่มีความเกี่ยวพันอันเพียงพอกับรัฐ ซ่ึงจะตกอยูใตบังคับของกฎหมาย
ลมละลาย 
 จุดประสงคของบทบัญญัติเกี่ยวกับการเริ่มตนดําเนินกระบวนการลมละลายคือ 

(ก) เพื่อชวยใหลูกหนี้และเจาหนี้ไดเขาถึงวิธีการเยียวยาที่กฎหมายไดบัญญัติไวให 
(ข)  เพื่อกอตั้งบรรทัดฐานการเริ่มตนใหโปรงใสและแนนอน 
(ค) เพื่อทําใหการยื่นคําขอเริ่มดาํเนินกระบวนการลมละลายเปนไปอยางรวดเร็ว ม ี

ประสิทธิภาพ และคุมคาใชจาย 
(ง) เพื่อกําหนดมาตรการปองกันเพื่อคุมครองลูกหนีแ้ละเจาหนี้ทั้งหลายจากการใช 

กระบวนการทางกฎหมายที่ไมชอบ 
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วัตถุประสงคของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับลูกหนี้คือ 
(ก) เพื่อกอใหเกดิสิทธิ และหนาที่ของลูกหนี้ในระหวางการดําเนินกระบวนการ 

ลมละลาย 
 (ข) เพื่อกําหนดมาตรการในการเยียวยาการที่ลูกหนี้ไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน และ 
 (ค) เพื่อกําหนดประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของลูกหนี้ในกระบวนการ 
ลมละลาย 
 วัตถุประสงคเกี่ยวกับแผนฟนฟูกิจการมีวัตถุประสงคไดแก 
  (ก) ทําใหการชวยเหลือกิจการที่จะตองอยูใตบังคับกฎหมายลมละลายเปนไปได
โดยสะดวกซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะชวยใหมีการจางงานตอไปและเปนการคุมครองการลงทุน
ในบางกรณี 
 (ข) ทําการระบุกิจการซึ่งสามารถฟนฟูได 
 (ค) ทําใหมูลคาของทรัพยสินมีมากที่สุด 
 (ง) ทําใหการเจรจาและเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการเปนไปโดยสะดวกและเพื่อใหการ
อนุมัติเปนผลรวมทั้งกําหนดวาแผนควรผูกพันกับลูกหนี้ เจาหนี้และผูมีสวนไดเสียอ่ืน 
 (จ) ระบุผลตอเนื่องของการไมสามารถเสนอแผนฟนฟูกิจการที่ยอมรับได หรือไม
สามารถทําใหมีการเห็นชอบแผน รวมทั้งการเปลี่ยนจากกระบวนการฟนฟูกิจการเปนการชําระ
บัญชีในบางกรณีและ 
 (ฉ) จัดใหมีการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการและผลจากการไมสามารถดําเนินการ
ตามแผนได 
 
 3.2.2  เนื้อหาของบทบัญญัติของกฎหมาย 
  คุณสมบัติของลูกหนี้ 
 - กฎหมายลมละลายควรใชบังคับกับกระบวนการลมละลายที่มีตอลูกหนี้ทั้งหมดที่
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมถึงวิสาหกิจของรัฐ (แต
มิไดมีความประสงคใหใชกับการลมละลายของรัฐ หนวยงานปกครองระดับของรัฐบาล เทศบาล 
และองคการประเภทอื่นที่คลายคลึงกัน เวนแตในขอบเขตที่องคกรเหลานั้นเปน”วิสาหกิจของรัฐ”) 
และไมวากิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นจะทําไปเพื่อผลกําไรหรือไมก็ตาม 
 - การกันออกจากการบังคับใชของกฎหมายลมละลาย ควรจะมีการจํากัดและระบุไว
ใหชัดเจนในกฎหมายลมละลาย(เชน ธนาคาร บริษัทประกันภัยอาจจําเปนตองไดรับการปฏิบัติเปน
พิเศษ โดยสามารถที่จะกําหนดไวใหเหมาะสมในกฎเกณฑการลมละลายอันแยกตางหาก หรือโดย
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บทบัญญัติเฉพาะในกฎหมายลมละลายทั่วไป วิสาหกิจของรัฐบางกิจการ เชนที่เกี่ยวของกับภาคที่มี
ความออนไหวของเศรษฐกิจ อาจถูกกันออกไปก็ได 
มาตรฐานสําหรับการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย 
 ผูที่ไดรับอนุญาตใหยื่นคํารองขอ 
 - กฎหมายลมละลายควรจะระบุคูกรณีที่ไดรับอนุญาตใหยื่นคํารองขอเริ่มกระบวนการ
ลมละลาย ซ่ึงควรรวมถึงลูกหนี้และเจาหนี้ใดๆของลูกหนี้นั้น (ทั้งนี้รวมถึงหนวยงานรัฐที่มีฐานะ
เปนเจาหนี้ของลูกหนี้) 
 การยื่นคําขอของลูกหนี้ 
 - กฎหมายลมละลายควรจะระบุใหการดําเนินกระบวนการลมละลาย สามารถมีขึ้นได
โดยคําขอของลูกหนี้หากลูกหนี้สามารถแสดงใหเห็นไดวา 
  (ก)  ลูกหนี้ไมสามารถหรือจะไมสามารถชําระหนี้ได ณ วันที่ถึงกําหนดชําระ หรือ 
  (ข)  หนี้สินของลูกหนี้เกินกวามูลคาของทรัพยสิน74 
 การยื่นคําขอของเจาหนี้ 
 - กฎหมายลมละลายควรจะระบุใหการดําเนินกระบวนการลมละลาย สามารถมีขึ้นได
โดยคําขอของเจาหนี้ หากเจาหนี้สามารถแสดงใหเห็นไดวา 
  (ก)  ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได ณ วันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ หรือ 
  (ข)  ลูกหนี้มีหนี้สินเกินกวามูลคาของทรัพยสิน 
 ขอสันนิษฐานวาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได 
 - กฎหมายลมละลายอาจตั้งขอสันนิษฐานวา หากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้หนึ่งครั้งหรือ
มากกวานั้น และหนี้ทั้งหมดไมตกอยูภายใตการไกลเกลี่ยหรือหักกลบในจํานวนที่เทากับหรือ
มากกวาจํานวนหนี้ที่ถูกเรียกรอง ถือวาลูกหนี้นั้นไมสามารถชําระหนี้ของตนได 
 การเริ่มตนตามการยื่นคํารองขอดําเนินกระบวนการทางกฎหมายของลูกหนี้ 
 - กฎหมายลมละลายควรจะระบุถึงกรณีที่ลูกหนี้ยื่นคํารองขอเริ่มตนกระบวนการ
ลมละลาย 
 

                                                 
74 ของขอเสนอแนะนี้ และขอที่เกี่ยวกับการยื่นคําขอของเจาหนี้คือ เพื่อทําใหผูออกกฎหมาย ไดมีความ

ยืดหยุนในการพัฒนามาตรฐานสําหรับการเริ่มกระบวนการทางกฎหมายโดยใชเกณฑแนวทางเดี่ยวหรือแนวทางคู 
ในกรณีที่กฎหมายลมละลายใชเกณฑทดสอบแนวทางเดี่ยวมาใชนั้นควรอางอิงการไรความสามารถในการชําระ
หนี้ของลูกหนี้เมื่อถึงกําหนดชําระ (เกณฑทดสอบของการหยุดการชําระหนี้) และไมอางอิงเกณฑทดสอบดวย 
งบดุล ในกรณีที่กฎหมายลมละลายใชเกณฑทั้งสองแบบ(เกณฑทดสอบของการหยุดการชําระหนี้ และดวยงบดุล) 
กระบวนการสามารถเริ่มไดหากวาผานเกณฑทดสอบอันใดอันหนึ่ง. 
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  (ก)  คํารองขอเริ่มตนจะทําใหมีการเริ่มกระบวนการลมละลายโดยอัตโนมัติ หรือ 
  (ข)  ศาลจะพิจารณาเขตอํานาจของศาลเอง และพิจารณาวาลูกหนี้มีคุณสมบัติหรือไม 
อีกทั้ง การเริ่มตนกระบวนการนั้นเปนไปตามมาตรฐานหรือไม โดยถาเปนไปตามนั้น ก็ใหเร่ิมตน
กระบวนการลมละลายได 
 การเริ่มตนตามการยื่นคําขอใหดําเนินกระบวนการทางกฎหมายของเจาหนี้ 
 - กฎหมายลมละลาย ควรจะกลาวเปนการทั่วไปในกรณีที่ที่เจาหนี้ยื่นคําขอเริ่มดําเนิน
กระบวนการลมละลาย 
  (ก)  หนังสือบอกกลาวถึงศาลไดสงไปถึงลูกหนี้ 
  (ข)  ลูกหนี้ไดมีโอกาสที่จะตอบคําขอ โตแยงคําขอ เห็นชอบกับคําขอ หรือในกรณี
การขอชําระบัญชี ใหมีโอกาสรองขอใหมีการเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการ 
  (ค)  ศาลจะพิจารณาเขตอํานาจของศาลเอง และพิจารณาวาลูกหนี้นั้นมีคุณสมบัติ
หรือไม อีกทั้งการเริ่มตนกระบวนการนั้นเปนไปตามมาตรฐานหรือไม โดยถาเปนไปตามนั้นก็
เร่ิมตนกระบวนการลมละลายได 
 การปฏิเสธคํารองขอเริ่มตนกระบวนการทางกฎหมาย 
 - กฎหมายลมละลายควรจะระบุวา กรณีที่คําสั่งใหเร่ิมตนกระบวนการทางกฎหมาย
ตองกระทําโดยศาล ศาลอาจปฏิเสธคําขอเริ่มกระบวนการทางกฎหมายได ซ่ึงในกรณีที่เหมาะสม
อาจกําหนดคาเสียหาย หรือบทลงโทษแกผูยื่นคําขอได หากเกิดกรณีดังตอไปนี้ 
  (ก)  ศาลไมมีเขตอํานาจ ลูกหนี้ไมเขาเกณฑ หรือไมตรงตามมาตรฐานสําหรับการ
เร่ิมกระบวนการทางกฎหมาย 
  (ข)  คําขอนั้นเปนการใชกฎหมายในทางที่ไมชอบ 
 - ในกรณีที่คําขอโดยเจาหนี้ กฎหมายลมละลายควรระบุไวดวยวาลูกหนี้จะตองไดรับ
หนังสือบอกกลาวเรื่องการชี้ขาดที่ปฏิเสธคําขอ 
 ลูกหนี้มีทรัพยสินไมเพียงพอ 
 - กฎหมายลมละลาย ควรระบุใหมีการปฏิบัติตอลูกหนี้ที่มีทรัพยสินและแหลงรายได
ไมเพียงพอตอการชําระคาบริหารจัดการกระบวนการพิจารณาคดีลมละลาย ทั้งนี้ โดยมีวิธีการ
ตางๆกันหลายวิธี ซ่ึงรวมถึง 
  (ก)  การปฏิเสธคํารองขอ ยกเวนในกรณีลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดา ซ่ึงควรที่จะมี
สิทธิไดรับการปลดเปลื้อง 
  (ข)  การเริ่มตนกระบวนการลมละลาย โดยมาตรการตางๆ ในการแตงตั้งและคาจาง
ผูแทนในคดีลมละลายไดถูกเปดใหกระทําได 

DPU



 102 

 - กฎหมายลมละลายควรจะใหอํานาจศาลในการจําหนายคดี ถาหลังจากมีการเริ่มตน
กระบวนการพิจารณาแลว ศาลเห็นวา ตัวอยางเชน 
  (ก)  กระบวนการทางกฎหมายนั้นเปนการนํากฎหมายลมละลายมาใชอยางไม
สมควร 
  (ข) ลูกหนี้ไมสมควรมีสิทธิหรือไมมีองคประกอบตามมาตรฐานของการเริ่มตน
กระบวนการพิจารณา ณ เวลาที่ไดเร่ิมเขาสูกระบวนการ 
 - กฎหมายลมละลายควรระบุวาในกรณีที่ศาลไดมีคํารองขอ ศาลสามารถสั่งใหมีการ
ชําระคาใชจายและมีมาตรการลงโทษตามที่เหมาะสมกับผูยื่นคํารองขอในการเริ่มตนกระบวนการ 
 - กฎหมายลมละลาย ควรจะกําหนดใหมีการแจงคําบอกกลาวถึงคําสั่งที่ใหยกคํารอง
ขอ 
 สิทธิในการมีสวนรวม และการรองขอขอมูล 
 - กฎหมายลมละลายควรกําหนดใหลูกหนี้มีสิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการ
ลมละลาย และในการไดรับขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการดังกลาวจากผูแทนในคดีลมละลาย และ
ศาล 
 สิทธิในการถือครองทรัพยสินเพื่อดํารงไวซ่ึงสิทธิในทรัพยสินสวนตัวของลูกหนี้ 
 - กรณีที่ลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดา กฎหมายลมละลายควรกําหนดใหลูกหนี้มีสิทธิใน
การถือครองสินทรัพยที่ถูกกันใหอยูนอกกองทรัพยสินภายใตกฎหมาย 
 หนาที่ของลูกหนี้ 
 - กฎหมายลมละลายควรกําหนดใหชัดเจนเกี่ยวกับหนาที่ตางๆของลูกหนี้ในเรื่องที่
เกี่ยวกับกระบวนการลมละลาย หนาที่เหลานั้นควรเกิดขึ้นเมื่อมีการเริ่มตนกระบวนการ และมีอยู
ตอไปตลอดกระบวนการ หนาที่เหลานี้ไดแก 
  (ก) หนาที่ในการใหความรวมมือ และใหความชวยเหลือแกผูแทนในคดีลมละลาย
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูแทนในคดีลมละลาย 
  (ข) หนาที่ในการใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และนาเชื่อถือเกี่ยวกับฐานะและ
กิจกรรมทางการเงินของกิจการที่อาจมีการรองขอโดยศาล ผูแทนในคดีลมละลาย เจาหนี้ และ/หรือ
คณะกรรมการเจาหนี้ รวมทั้งบัญชีแสดงรายการดังตอไปนี้ 
   (1) ธุรกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นกอนเริ่มกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ หรือ
สินทรัพยของลูกหนี้ 
   (2) กระบวนการทางศาล ทางอนุญาโตตุลาการ หรือทางปกครองที่กําลังดําเนิน
อยูรวมถึง กระบวนการในการบังคับคดี 
   (3) สินทรัพย หนี้ส้ิน รายได และคาใชจาย 
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   (4)   ลูกหนี้ตางๆและหนาที่ของลูกหนี้เหลานั้น และ 
   (5) เจาหนี้ตางๆ  และการใชสิทธิเรียกรองที่จัดเตรียมขึ้นดวยความรวมมือกับ
ผูแทนในคดีลมละลาย และที่มีการปรับปรุงและแกไขโดยลูกหนี้ตามที่มีการพิสูจน รับรอง และ
ปฏิเสธสิทธิเรียกรอง 
  (ค)  หนาที่ในการใหความรวมมือกับผูแทนในคดีลมละลายใหสามารถควบคุมกอง
ทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกหรือใหความรวมมือในการติดตามเอา
ทรัพยสินคืนของผูแทนในคดีลมละลาย หรือการควบคุมกองทรัพยสินในคดีลมละลายไมวาจะ
ตั้งอยูที่ไหนก็ตาม ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวกับกิจการ และ 
  (ง)  หนาที่ในการแจงใหศาลทราบถึงความตองการในการ หรือการถูกบังคับใหตอง
ออกจากสถานที่อยูตามปกติ สําหรับลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดา และหนาที่ในการขอความยินยอม
จากศาลหรือผูแทนในคดีลมละลายในการยายที่ตั้งสํานักงานใหญ สําหรับในกรณีที่ลูกหนี้เปนนิติ
บุคคล 
 การเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับ 
 - กฎหมายลมละลายควรกําหนดใหมีการคุมครองขอมูลท่ีลูกหนี้ไดใหไว หรือขอมูลที่
เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่มีความสําคัญในเชิงพาณิชย หรือเปนขอมูลที่เปนความลับ 
 บทบาทของลูกหนี้ในการดําเนินธุรกิจตอไป 
 - กฎหมายลมละลายควรกําหนดบทบาทของลูกหนี้ในการดําเนินธุรกิจตอไปอยาง
ตอเนื่องระหวางกระบวนการลมละลาย ซ่ึงอาจมีแนวทางที่แตกตางกัน รวมทั้งกรณีตอไปนี้ 
  (ก)  การคงไวซ่ึงอํานาจในการควบคุมกิจการทั้งหมด (ลูกหนี้ที่ยังมีอํานาจ) โดยมี
การใหความคุมครองที่เหมาะสม รวมทั้งการกําหนดระดับการควบคุมที่แตกตางกันของลูกหนี้ และ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการในพฤติการณที่กําหนดเอาไวเปนการเฉพาะ 
  (ข)  การกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการ อยางมีขอบเขตจํากัดในกรณีที่ลูกหนี้อาจ
ดําเนินกิจการตอไปตามปกติโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของผูแทนในคดีลมละลาย ซ่ึงในกรณี
ดังกลาว กฎหมายควรกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบระหวางของลูกหนี้ และของผูแทนในคดี
ลมละลายออกจากกันใหชัดเจน 
  (ค)  การกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการ โดยส้ินเชิงทั้งจากบทบาทที่มีตอกิจการ และ
ในการแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลาย 
 - ในกรณีของลูกหนี้ยังมีอํานาจ กฎหมายลมละลายควรกําหนดบทบาทหนาที่ที่เปน
ของผูแทนในคดีลมละลายที่ลูกหนี้ที่ยังมีอํานาจอาจยังดําเนินการไดเอง 
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 มาตรการลงโทษในกรณีที่ลูกหนี้ไมปฏิบัติตามหนาที่ตางๆ ของตน 
 - กฎหมายลมละลายควรอนุญาตใหมีการใชมาตรการลงโทษลูกหนี้ที่ไมปฏิบัติตาม
หนาที่ที่มีภายใตกฎหมายลมละลาย 
 การเสนอแผนฟนฟูกิจการ 
 - กฎหมายลมละลายควรระบุวาสามารถเสนอแผนไดหลังจากหรือเมื่อทําคําขอเริ่ม
กระบวนการลมละลายหรือภายในระยะเวลาที่กําหนดหลังจากเริ่มกระบวนการลมละลาย 
  (ก) กฎหมายลมละลายควรกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
  (ข) ศาลควรมีอํานาจในขยายระยะเวลาที่เหมาะสม 
 - กฎหมายลมละลายควรกําหนดวาสามารถเสนอแผนหลังจากหรือเมื่อทําคําขอเริ่ม
กระบวนการลมละลายหรือภายในระยะเวลาที่กําหนดหลังจากเริ่มกระบวนการลมละลาย และ
กฎหมายลมละลายควรระบุถึงผลกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกําหนดเวลาในการเสนอแผนใน
กรณีที่ไดมีการเปลี่ยนกระบวนการชําระบัญชีเปนกระบวนการฟนฟูกิจการ 
 
3.3  การดําเนินคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายลมละลายของประเทศไทย 
 การดําเนินคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายลมละลายมี 2 วิธี ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ. 2483 
 1. การฟองขอใหลูกหนี้ลมละลาย เปนวิธีการที่เจาหนี้คนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน
ฟองคดีขอใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายเพราะมีหนี้สินลนพนตัว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อขอให
ลูกหนี้หยุดดําเนินกิจการ และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาไปรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้
ทั้งหมด ที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตรวมทั้งทรัพยสินที่ลูกหนี้ยักยาย จําหนาย จายโอน
ไปกอนโดยมิชอบมารวมเปนของกลางและแบงใหเจาหนี้ทุกคนที่มาขอรับชําระหนี้ โดยเทาเทียม
กันเฉลี่ยตามสัดสวน และจําหนวยหนี้ของเจาหนี้แตละคน 
 2. การรองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เปนวิธีเพื่อควบคุมกิจการของลูกหนี้ เนื่องจาก
เจาหนี้หรือตัวลูกหนี้เองเห็นวา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวแตยังไมสมควรจะลมละลาย โดยมีเหตุผล
ที่สําคัญคือ กิจการของลูกหนี้ยังสามารถดําเนินการตอไปได และมีโอกาสกลับคืนสูสภาพปกติได
โดยกําหนดใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินการไปตามแผน ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากมติพิเศษในที่
ประชุมเจาหนี้ และไดรับความเห็นชอบจากศาลแลว ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกหนี้สามารถ
ดําเนินกิจการตอไปได และในขณะเดียวกันก็เพื่อใหเจาหนี้ทั้งหลายมีโอกาสไดรับชําระหนี้ไมนอย
กวากรณีปลอยใหลูกหนี้ลมละลาย 
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 3.3.1 การฟองคดีขอใหลูกหนี้ลมละลาย 
 มูลเหตุแหงการฟองคดีลมละลาย ปรากฏตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พ.ศ. 2483 ซ่ึงประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประการ คือ 
 1. ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว ที่วาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหมายถึง ลูกหนี้มีหนี้สิน
มากกวาทรัพยสิน หรือมีหนี้สินไมพอชําระหนี้ 
 2. ลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร 
 3. ลูกหนี้ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไมวาโดยตนเองหรือโดยตัวแทน ในขณะที่มี
การขอใหลูกหนี้ลมละลาย หรือภายในกําหนดหนึ่งปกอนนั้น 
 การฟองคดีลมละลายเมื่อมีมูลเหตุแหงการฟองคดีดังกลาวขางตนแลว การฟองคดี
ลมละลายจะตองประกอบไปดวยหลักเกณฑตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 
ดังนี้ 
 1. เจาหนี้ทั่วไป การฟองคดีลมละลายสําหรับเจาหนี้ทั่วไปเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 
9 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่5) 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงบัญญัติไววา 
  “เจาหนี้จะฟองลูกหนี้ใหลมละลายไดก็ตอเมื่อ 
  1. ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว 
  2. ลูกหนี้ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาเปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลายคน 
เปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท หรือลูกหนี้ซ่ึงเปนนิติบุคคลเปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียว
หรือหลายคนเปนจํานวนไมนอยกวาสองลานบาท และ 
  3. หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอนไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม” 
  การที่จะฟองคดีลมละลายตามมาตร 9 ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 
ดังกลาว ถือจํานวนหนี้เปนเกณฑโดยแยกเปนลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดา จะตองปรากฏวาลูกหนี้
นั้นมีหนี้สินลนพนตัว (มีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน หรือมีทรัพยสินไมพอชําระหนี้) เปนหนี้เจาหนี้
คนเดียว หรือหลายคนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งลานบาท สวนลูกหนี้เปนนิติบุคคล ตองปรากฎวา
ลูกหนี้นั้นมีหนี้สินลนพนตัวเปนหนี้เจาหนี้คนเดียว หรือหลายคนรวมกันไมนอยกวาสองลานบาท 
 2. เจาหนี้มีประกัน หลักเกณฑการฟองคดีลมละลายสําหรับเจาหนี้มีประกัน เปนไป
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย 
(ฉบับที่ 5) ซ่ึงบัญญัติไววา  
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  “ภายใตบังคับมาตรา 9 เจาหนี้มีประกันจะฟองลูกหนี้ใหลมละลายไดก็ตอเมื่อ 
 1. มิไดเปนผูตองหามมิใหบังคับชําระหนี้ เอาแกทรัพยสินของลูกหนี้เกินกวาตัวทรัพย 
ที่เปนหลักประกัน และ 
 2. กลาวในฟองวาถาลูกหนี้ลมละลายแลวจะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชนแก
เจาหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟอง ซ่ึงเมื่อหักกับจํานวนหนี้ของตนแลวเงินยังขาดอยู
สําหรับลูกหนี้ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท หรือลูกหนี้ซ่ึงเปนนิติ
บุคคลเปนจํานวนไมนอยกวาสองลานบาท” 
  หลักเกณฑการฟองคดีลมละลายสําหรับเจาหนี้มีประกันมีเพิ่มมาสองประการคือ 
  (1) ไมเปนผูตองหามมิใหบังคับชําระหนี้เอาแกทรัพยสินของลูกหนี้เกินกวาตัว
ทรัพยที่เปนหลักประกัน เจาหนี้มีประกันที่ตองหามมิใหบังคับชําระหนี้เอาแกทรัพยสินของลูกหนี้
เกินกวาตัวทรัพยที่เปนหลักประกัน เชน เจาหนี้จํานองที่มิไดมีขอตกลงพิเศษ หรือเจาหนี้ที่ตองหาม
เนื่องจากขอตกลงในสัญญา 
  (2) เจาหนี้ที่มีหลักประกันเมื่อจะฟองลูกหนี้ใหลมละลาย ตองยอมสละหลักประกัน
เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ทุกคน โดยตองบรรยายขอความดังกลาวมาในคําฟองดวย หรือมิฉะนั้นก็
ตองตีราคาหลักประกันมาในฟอง และเมื่อหักกับจํานวนหนี้ของตนเองแลวก็ยังไมพอชําระหนี้คือ มี
หนี้ที่ขาดอยูหรือคางชําระอยูสําหรับลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท 
หรือกรณีลูกหนี้เปนนิติบุคคลยังขาดจํานวนไมนอยกวาสองลานบาท 
 3. คาใชจาย เจาหนี้ผูเปนโจทกตองเสียคาใชจายตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 5) ซ่ึงบัญญัติไวดังนี้ 
  “เจาหนี้ผูเปนโจทกตองวางเงินประกันคาใชจายตอศาล เปนจํานวนหาพันบาท
ในขณะยื่นคําฟองคดีลมละลายและจะถอนคําฟองนั้นไมได เวนแตศาลจะอนุญาต 
  ศาลมีอํานาจเรียกใหเจาหนี้ผูเปนโจทกวางเงินประกันคาใชจายเพิ่มเติมไดตามที่
เห็นสมควร” 
  เจาหนี้ผูเปนโจทกตองเสียคาใชจายคือ วางเงินประกันตอศาลในขณะที่ยื่นคําฟอง
ขอใหลมละลาย เปนจํานวนหาพันบาทและศาลอาจจะสั่งใหวางเงินประกันเพิ่มเติม ตามจํานวนที่
เห็นสมควรได 
 4. เมื่อยื่นฟองคดีลมละลายแลวจะถอนฟองไมได เจาหนี้หรือโจทกยื่นฟองขอใหลูกหนี้
ลมละลาย และศาลไดรับคํารองไวแลวโจทกจะถอนฟองไมได เวนแตศาลจะอนุญาต ทั้งนี้เปนไป
ตามบทบัญญัติมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 เหตุผล
เพราะเมื่อศาลรับคําฟองคดีลมละลายแลว ถือวาคดีนั้นตองดําเนินตอไปเพื่อประโยชนแกเจาหนี้อ่ืน
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ทุกคนที่ไมไดยื่นฟองดวย75 เพื่อใหเจาหนี้ทุกคนไดรับชําระหนี้โดยทั่วกัน มิใชเฉพาะเจาหนี้ที่ยื่นคํา
ฟองขอใหลมละลายเทานั้น 
 5. การหลุดพนจากการเปนบุคคลลมละลาย บุคคลที่ถูกศาลพิพากษาวาเปนบุคคล
ลมละลายไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็สามารถหลุดพนจากการเปนบุคคลลมละลาย
ได โดยบุคคลธรรมดาสามารถหลุดพนจากการเปนบุคคลลมละลายไดเมื่อครบ 3 ปนับแตวันที่ศาล
พิพากษาใหลมละลาย ทั้งนี้ตามมาตรา 81/1 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2547 สําหรับนิติบุคคลก็สามารถปลดจากการลมละลายได ภายใตหลักการและเงื่อนไขใน
มาตรา 71 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 
 
  3.3.2 การรองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
 การรองขอใหศาลมีคําสั่งฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เปนมาตรการพิเศษเพื่อใหความ
ชวยเหลือและคุมครองแกลูกหนี้ซ่ึงประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว ไดมีโอกาส
ฟนฟูหรือปรับโครงสรางกิจการของลูกหนี้เพื่อใหกิจการของลูกหนี้กลับคืนสูสภาพเดิม เพื่อให
ลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการของตนไดอีกตอไป ซ่ึงเปนมาตรการบังคับใหเจาหนี้และลูกหนี้เขามา
เจรจาหาทางแกไขหนี้สินของลูกหนี้โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
 (1) มีการยื่นขอเสนอขอชําระหนี้ สินซึ่งเรียกวาแผนฟนฟูกิจการ  เชนการปรับ
โครงสรางหนี้,การเพิ่มทุน เปนตน 
 (2) มีการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาลงมติรับแผน 
 (3) มีขอกําหนดใหความเปนธรรมแกเจาหนี้ 
 ดังนั้น การฟนฟูกิจการของลูกหนี้จึงเปนวิธีการประนอมหนี้อยางหนึ่งภายใตการดูแล
ของศาล โดยใหเจาหนี้และลูกหนี้ตางยอมผอนปรนซึ่งกันและกัน 
 วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ก็เพื่อใหโอกาส
ลูกหนี้ดําเนินกิจการตอไป การฟนฟูกิจการนั้นเริ่มตนจากบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดยื่นคํารองตอ
ศาล ซ่ึงอาจเปนกรณีรองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ หรือลูกหนี้เองเปนผูรองขอตอศาลใหมีการ
ฟนฟูกิจการของตนก็ได อันเปนกรณีที่ลูกหนี้ประสงคที่จะใหมีการดําเนินการฟนฟูกิจการของ
ตนเอง แตกตางจากสวนของลมละลายซึ่งลูกหนี้ไมอาจยื่นคําฟองตอศาลใหดําเนินคดีลมละลายตอ
ตนเองได 
 
 

                                                 
75  วิชัย  ตันติกุลานนท.  (2548).  “คําอธิบายกฎหมายลมละลายการฟนฟูกิจการของลูกหนี้.”   หนา 4. 
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 1. ระยะเวลาในการรองขอฟนฟูกิจการ อาจมีการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการไดไมวา
ลูกหนี้จะถูกฟองลมละลายหรือไมก็ตามเวนแต 
  1) ไดมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดเสียแลว 
  2) นิติบุคคลลูกหนี้นั้นเลิกกัน ไมวาโดยเหตุที่ศาลหรือนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิก 
หรือเพิกถอนทะเบียน หรือมีการจดทะเบียนเลิก หรือดวยเหตุอ่ืนไมวาจะไดชําระบัญชีเสร็จแลว
หรือไม76 
 2. กิจการที่จะขอใหฟนฟูกิจการไดคือ กิจการตามมาตรา 90/3 แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย(ฉบับที่4) พ.ศ. 254177 ซ่ึงกิจการที่จะขอใหฟนฟูกิจการไดจะตองมีลักษณะดังนี้ 
  - ตองเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย 
  - ตองเปนลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว 
  - เปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท 
  - หนี้ตองกําหนดจํานวนแนนอน ไมวาจะเปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือใน
อนาคตก็ตาม 
  - ตองมีเหตุอันสมควร และมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
  - ตองยังมิไดถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
 ส่ิงสําคัญในเหตุที่จะขอฟนฟูกิจการ เหตุอันสมควรในการฟนฟูกิจการ เชน กิจการมี
พื้นฐานที่ดี ขาดทุนเพราะเกิดปญหาทางการเงินอาจเปนเพราะคาเงินบาทที่ลอยตัว หรือคาเงินบาท
แข็งคาขึ้น เปนตน และเปนแหลงจางงานเปนกิจการที่มีประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศ มีเจาหนี้
หลายรายเต็มใจใหความเชื่อเหลือ เปนกิจการซึ่งหากลมละลายแลวจะกระทบตอเศรษฐกิจ หรือ
ประชาชนจํานวนมาก 
 สวนชองทางในการฟนฟูกิจการก็เปนส่ิงสําคัญอีกประการ เชนเปนกิจการที่มีฐานผลิต
มั่นคง มีการขยายตัวไดอยางกวางขวางในอนาคต และไดรับความรวมมือจากกรรมการและ
ผูบริหารของลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งหลาย อันจะทําใหการฟนฟูกิจการสําเร็จไดโดยงาย 
 

                                                 
76  รองศาสตราจารยสุธีร  ศุภนิตย.  (2542).  “หลักกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ” หนา 238. 
77 มาตรา 90/3  เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปน

จํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาทไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถามีเหตุ 
อันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้บุคคลตามมาตรา90/4อาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟู
กิจการได. 
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 3. ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การรองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้
นั้นจะเปนประโยชนตอทั้งฝายเจาหนี้และลูกหนี้ ซ่ึงถาลูกหนี้ถูกบังคับใหลมละลาย  เจาหนี้ก็อาจ 
ไดรับการชําระหนี้เพียงบางสวนเทาที่ลูกหนี้มีทรัพยสินอยูในขณะนั้น แตถาไดเปดโอกาสใหมีการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ แลวการฟนฟูกิจการประสบความสําเร็จลูกหนี้ก็จะมีทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น 
ซ่ึงฝายเจาหนี้ก็มีโอกาสที่ไดรับการชําระหนี้มากขึ้นกวาการที่จะใหลูกหนี้ลมละลาย หรืออาจไดรับ
ชําระหนี้เต็มจํานวน และสําหรับฝายลูกหนี้ถาตองลมละลาย ลูกหนี้ก็ตองเลิกกิจการไปแตถาหาก
ฟนฟูกิจการไดสําเร็จลูกหนี้ก็มีโอกาสใชหนี้ และไดดําเนินกิจการตอไป ดังนั้นกฎหมายจึงให
โอกาสแกเจาหนี้ ลูกหนี้ และหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ควบคุมดูแลใหสามารถขอใหฟนฟูกิจการ
ไดดวยตามมาตรา 90/2 และ 90/4 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ซ่ึงอาจสรุป
ไดวาผูมีสิทธิยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตอศาลมีดังนี้ 
  (1) เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน ซ่ึงมีจํานวนหนี้แนนอนไมนอยกวาสิบลาน
บาท 
  (2) ลูกหนี้ซ่ึงมีหนี้สินลนพนตัวและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน 
เปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท 
  (3) หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ เชน 
   - ธนาคารแหงประเทศไทย กรณีลูกหนี้เปนธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิแอร 
   - สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรณีลูกหนี้
เปนบริษัทหลักทรัพย 
   - กรมการประกันภัย กรณีเปนบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต 
   - หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ 
ตามมาตรา 90/3 ซ่ึงเปนนิติบุคคล หนวยงานของรัฐและลูกหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ทั้งนี้ ลูกหนี้เปนนิติบุคคลตามขอ (3) ดังกลาวจะยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของตนเองได
ตอเมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากหนวยงานที่กํากับดูแลดังกลาวแลว 
 4. ลักษณะของคํารองขอฟนฟูกิจการ การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการไมวาจะกระทําโดย 
ลูกหนี้ เจาหนี้ หรือหนวยงานของรัฐก็ตาม การยื่นของฟนฟูกิจการจะตองปรากฏในรายละเอียด
ตางๆ ในมาตรา 90/6 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ความมีหนี้สินลนพนตัวของลูกหนี้ โดยจะตองแสดงถึงหนี้สิน และสินทรัพย
ของนิติบุคคลลูกหนี้ ทางที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยสินอื่นๆมีหรือไมเพียงใดเปนตน 
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  2) รายช่ือและที่อยูของเจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เปนหนี้อยูรวมกันเปน
จํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท 
  3) เหตุอันสมควรและชองทางที่จะฟนฟูกิจการ 
  4) ช่ือและคุณสมบัติของผูทําแผน ซ่ึงอาจเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล เจาหนี้หรือ
ผูบริหารของลูกหนี้ก็ได 
  5) หนังสือยินยอมของผูทําแผน 
 5. คาขึ้นศาลและเงินประกันเปนไปตามมาตรา 90/7 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่4) พ.ศ.2541 คือผูรองขอจะตองชําระคาขึ้นศาลจํานวนหนึ่งพันบาท และวางเงินประกัน
คาใชจายตอศาลในขณะยื่นคํารองอีกหาหมื่นบาท หากผูรองขอไมวางเงินคาประกันดังกลาว หรือ
ในจํานวนที่ศาลเรียกเพิ่มเติมแลวอาจถูกถึงทิ้งคํารอง หรือศาลอาจมีคําสั่งยกเลิกคําส่ังใหฟนฟู
กิจการและจําหนายคดีออกจากสารบบความได 
 6. การถอนคํารองขอ หลักการเชนเดียวกับคดีลมละลาย ผูรองขอจะถอนคํารองขอ
ไมไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล แตหากศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ศาลจะอนุญาตใหถอน
คํารองไมได ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 90/8 ของพระราชบัญญัติลมละลาย 
 
3.4  มาตรการทางกฎหมายในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการในประเทศไทย 
         มาตรการตางๆ ในกฎหมายฟนฟูกิจการในประเทศไทยมีดังนี้ 
         1.  อํานาจศาลในการพิจารณาคําขอฟนฟูกิจการ 
          หลักประการแรกในการจะดําเนินการฟนฟูกิจการ จะตองมีการรองขอตอศาลเพื่อให
มีคําส่ังเห็นชอบใหมีการฟนฟูกิจการ โดยใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจวาสมควรที่จะใหมีการ
ดําเนินการฟนฟูกิจการหรือไม หลักเกณฑที่ศาลจะนํามาพิจารณาก็คือ ลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัว
และเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ประกอบกับ
ตองมีเหตุผลสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
          ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟูกิจการไดแก เจาหนี้ หรือลูกหนี้ หรือ
หนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงเปนหลักการที่เห็นวาเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงใน
ความอยูรอดของกิจการลูกหนี้ 
         2.  การจํากัดสิทธิของเจาหนี้ 
          นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการไวเพื่อพิจารณา หามมิให
บรรดาเจาหนี้ทั้งหลายใชสิทธิดําเนินการใดๆตอบริษัท และทรัพยสินของบริษัทในทางที่จะเปนการ
ขัดขวางตอการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กฎหมายจึงมีบทบัญญัติหามมิใหเจาหนี้ทั้งหลายไมวาจะเปน
เจาหนี้ไมมาประกัน หรือเจาหนี้มีประกัน ดําเนินการฟองรองเพื่อบังคับชําระหนี้ หรือบังคับเอาแก
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ทรัพยสินซึ่งเปนหลักประกัน หรือฟองลมละลาย รวมทั้งถาไดมีการฟอง หรือรองขอคดีไวกอนแลว 
ใหศาลงดการพิจารณาคดีไว ตลอดจนถึงการหามหารบังคับคดี และหากกําลังดําเนินการบังคับคดีก็
ใหหยุดดําเนินการตอไป นอกจากนี้ยังหามมิใหเจาของทรัพยสินที่เปนสาระสําคัญในการดําเนิน
กิจการของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาขาย สัญญาอื่นที่มีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาในการโอน
กรรมสิทธิ์ หรือสัญญาเชาที่ยังไมส้ินกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาว มาตรการนี้จะกอใหเกิดสภาวะหยุดนิ่ง (Automatic Stay) ซึ่งถือวาเปนมาตรการที่สําคัญใน
การฟนฟูกิจการ 
          สภาวะหยุดนิ่งนี้จะมีผลตอไปจนกวาจะถึงวันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตาม
แผน หรือวันที่ดําเนินการตามแผนเปนผลสําเร็จ หรือวันที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ หรือจําหนายคดี 
หรือยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ หรือพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด 
         3. การจํากัดสิทธิของบริษัทลูกหนี้ 
          นับแตวันที่ศาลมีคําส่ังรับคํารองขอไวเพื่อพิจารณา หามมิใหนายทะเบียนมีคําส่ังให
เลิก หรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ และหามมิใหนิติบุคคลนั้นเลิกกัน รวมทั้งหามเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้ หามมิใหลูกหนี้จําหนาย จาย โอน ใหเชา ชําระหนี้ กอ
หนี้ หรือกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสิน เวนแตจะเปนการกระทําที่จําเปนเพื่อใหการ
ดําเนินการคาตามปกติของลูกหนี้สามารถดําเนินตอไปได ซ่ึงหากไมจํากัดสิทธิของบริษัทลูกหนี้
ดังกลาวก็ยอมจะไมสามารถดําเนินการฟนฟูกิจการได 
        4. การจัดหาผูดําเนินการฟนฟูกิจการ 
          การฟนฟูกิจการตองมีการจัดทําแผนการฟนฟูกิจการ เพื่อเปนการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของลูกหนี้ โดยแผนฟนฟูกิจการนี้จะถูกจัดทําขึ้นโดย บุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนผูทําแผน ซ่ึงผูทําแผนนี้จะมีการเสนอชื่อเขามาตั้งแตช้ันยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการเลย 
โดยผูทําแผนนี้อาจจะเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือผูบริหารของลูกหนี้ คุณสมบัติของผูทําแผน
เปนไปตามกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีเห็นสมควร 
          เมื่อศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการแลว ศาลจะพิจารณาแตงตั้งผูทําแผนซึ่งสรุปไดดังนี้ 
          4.1 กรณีไมมีการคัดตาน เมื่อไดมีการเสนอชื่อผูทําแผนมาตั้งแตช้ันยื่นคํารอง หาก
ไมมีการคัดขนตามมาตรา 90/9 แลว ศาลจะตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผน 
          4.2  กรณีมีการคัดคาน หากมีลูกหนี้ หรือเจาหนี้รายใดคัดคาน และเสนอชื่อบุคคลอื่น
เปนผูทําแผน หรือถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองเสนอชื่อไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผนแลว ศาลจะมี
คําส่ังส่ังใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน 
           (1) ศาลจะใหบุคคลที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่
มีหนี้ไมนอยกวาสองในสามลงมติเลือกบุคคลอื่น 
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           (2) หากลูกหนี้ไมไดเสนอชื่อบุคคลแลว ผูทําแผนจะตองไดรับมติจากเจาหนี้
ฝายที่มีหนี้ขางมากเจาหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงไดจะตองเปนเจาหนี้ที่อาจขอรับชําระหนี้ไดในการฟนฟู
กิจการ มีหนี้เกิดขึ้นกอนที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ แสดงความประสงคจะเขาประชุม และได
แสดงหลักฐานความเปนเจาหนี้กอนวันประชุมดวย ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 90/22  
         5.  การกําหนดแนวทางในการฟนฟูกิจการ 
          แนวทางในการฟนฟูกิจการเปนอีกมาตรการหนึ่งที่มีความสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากแผน
ฟนฟูกิจการยอมมีผลตอความสําเร็จของการฟนฟูกิจการ และรายละเอียดหรือแนวทางตางๆ ที่
กําหนดไวในแผนยังมีผลตอกายอมรับ หรือปฏิเสธแผนดวย แผนฟนฟูกิจการถูกจัดทําขึ้นเพื่อเปน
หลักประกันแกบรรดาเจาหนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการกับหนี้สิน และสิทธิเรียกรองของ
เจาหนี้อยางเปนธรรม และการคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกเจาหนี้ ผูทําแผนตองจัดทําแผน
และสงแผนใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในสามเดือนนับแตวันที่โฆษณาคําสั่งแตงตั้งผูทํา
แผนในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 90/43 โดยแผนฟนฟูตองมีรายละเอียดแหงสินทรัพย หนี้สิน 
และภาระผูกผันตางๆของลูกหนี้ในขณะที่ศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ทั้งนี้เพื่อเปนการตรวจสอบสภาพ
และสถานะของลูกหนี้เพื่อคนหาสาเหตุที่ทําใหลูกหนี้อยูในสภาวะที่มีหนี้สินลนพนตัว ขอสําคญัอกี
ประการผูทําแผนจะตองกําหนดหลักเกณฑ และวิธีฟนฟูกิจการ โดยกําหนดถึงขั้นตอนในการฟนฟู
กิจการ การชําระบัญชี การยืดกําหนดเวลาชําระหนี้ การลดจํานวนหนี้ และการจัดกลุมเจาหนี้ เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการกับสิทธิเรียกรองตางๆของเจาหนี้ ซ่ึงไดแกการจัดสรรการชําระหนี้
แกเจาหนี้ การเยียวยา หรือการใหความคุมครองเจาหนี้ ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนี้มั่นใจไดวาจะไดรับการ
ชําระหนี้ 
          การใหความเห็นชอบในแผนฟนฟูกิจการ  เมื่อได รับแผนฟนฟูกิจการแลว 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีหนาที่นัดประชุมเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติวาจะยอมรับแผน
หรือไม หรือเห็นวาควรแกไขอยางไร เมื่อที่ประชุมเจาหนี้มีมติยอมรับแผนฟนฟูกิจการแลว เจา
พนักงานพิทักษทรัพยจะรายงานมติดังกลาวตอศาล เพื่อศาลพิจารณาวาเห็นชอบดวยกับแผนฟนฟู
กิจการนั้นหรือไม การกําหนดใหศาลเปนผูยืนยันแผนฟนฟูกิจการก็เพื่อเปนการตรวจสอบความเปน
ธรรมของแผนฟนฟูกิจการ 
         6. บทบาทของเจาหนี้ 
          การฟนฟูกิจการจําเปนตองไดรับความรวมมือจากบรรดาเจาหนี้ทั้งหลายเพื่อใหการ
ฟนฟูกิจการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว แมวาจะมีการจํากัดสิทธิตางๆของเจาหนี้ แตเจาหนี้ 
ก็จะตองไดรับประโยชนจากการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในที่สุด คือการไดรับการชําระหนี้แม
จะตองยืดกําหนดระยะเวลาออกไป เจาหนี้ที่เกี่ยวของกับการฟนฟูกิจการแบงออกเปน 2 กลุมคือ 
เจาหนี้กอนการฟนฟูกิจการ และเจาหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ บทบาท
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ของเจาหนี้กอนการฟนฟูกิจการ เจาหนี้ดังกลาวไมอาจใชสิทธิของตนเพื่อการฟองรองบังคับชําระ
หนี้ หรือบังคับเอาจากทรัพยสินอันเปนหลักประกัน หากกําลังดําเนินการบังคับคดีก็จะตองหยุด
ดําเนินการ เจาหนี้เหลานี้จะมีสวนในการเปนผูอนุมัติแผนการฟนฟูกิจการ ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนี้
เหลานี้ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงในความอยูรอดของกิจการ การใหสิทธิแกเจาหนี้ดังกลาวใน
การอนุมัติแผนเปนการรักษาผลประโยชนอยางหนึ่งของเจาหนี้ ในสวนเจาหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อ
ไดมีการดําเนินการตามแผนฟนฟูยอมจะไดรับชําระหนี้ไปตามปกติของการดําเนินธุรกิจ อยางไร 
ก็ตามสิทธิของเจาหนี้จําเปนตองไดรับความคุมครองเปนพิเศษ โดยถาหากการฟนฟูกิจการไม
ประสบผลสําเร็จ เจาหนี้เหลานี้จะตองไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้กอนการฟนฟูกิจการ เพื่อใหเจาหนี้
ที่เขามาภายหลังเกิดความมั่นใจ และยอมใหความชวยเหลือกิจการของลูกหนี้ 
         7.  การสิ้นสุดการฟนฟูกิจการ 
          เมื่อการฟนฟูกิจการประสบความสําเร็จตามที่ไดกําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการ ศาล
จะมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ อํานาจหนาที่ตางๆของผูบริหารที่ศาลแตงตั้งก็จะสิ้นสุดลง และ
อํานาจบริหารกิจการก็จะกลับมาอยูกับลูกหนี้ดังเดิม ระยะเวลาในการดําเนินการฟนฟูกิจการมี
ความสําคัญมาก โดยกฎหมายกําหนดใหการฟนฟูกิจการตองไมเกิน 5 ป และถามีความจําเปนก็อาจ
ขอตอศาลเพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปไดอีกแตทั้งนี้จะขยายระยะเวลายาวจนเกินไปไมได เพราะ
ถาหากระยะเวลายาวเกินไปอาจทําใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้ที่ถูกจํากัดสิทธิไว 
          หากระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แตการฟนฟูยังไมเปนผลสําเร็จตามแผน 
ศาลจะมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดหรือมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการ 
 
  3.4.1  คุณสมบัติของลูกหนี้ท่ีจะไดรับการฟนฟูกิจการ 
         ลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟูกิจการตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งนี้ตามมาตรา 90/1 
ไดกําหนดคํานิยามคําวา ลูกหนี้ไวใหหมายถึงแตเฉพาะ ลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน
จํากัดหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ดังนั้นหากเปนกิจการที่มีลักษณะเปนหาง
หุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดายอมไมสามารถเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูกิจการได 
         บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ที่
จะสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการไดนั้นยังจะตองคงสภาพของกิจการนั้นอยู ทั้งนี้เปนไป
ตามมาตรา 90/5 ที่กําหนดวาลูกหนี้นั้นจะตองยังไมถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือยังไมมี
คําส่ังใหเลิกกิจการ หรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลแลว 
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  3.4.2  ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกนี้ 
         ผูที่มีสิทธิในการรองขอใหฟนฟูกิจการเปนไปตามมาตรา 90/4 ซ่ึงบัญญัติไววา  
         “ภายใตบังคับมาตรา 90/5 บุคคลที่มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลใหฟนฟูกิจการ ไดแกบุคคล
ดังตอไปนี้ 
                    (1)  จาหนี้ซ่ึงอาจเปนคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และมีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสิบ
ลานบาท 

(2)  ลูกหนี้ซ่ึงมีลักษณะตามมาตรา 90/3 
(3)  ธนาคารแหงประเทศไทยในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา 90/3 เปนธนาคารพาณิชย 

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิแอร 
(4)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในกรณีที่ลูกหนี้

ตามมาตรา 90/3 เปนบริษัทหลักทรัพย 
(5)  กรมการประกันภัย ในกรณีลูกหนี้ตามมาตรา 90/3 เปนบริษัทประกันวินาศภัยหรือ

บริษัทประกันชีวิต 
(6)  หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ตาม

มาตรา 90/3 ซ่ึงเปนนิติบุคคลหนวยงานของรัฐ และลูกหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
         เจาหนี้ของลูกหนี้ตาม (3) (4) (5) หรือ (6) หรือลูกหนี้นั้นเองจะยื่นคํารองขอตามมาตรา 
90/3 ดวยตนเองไดเมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะ
กรรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตาม (6) 
แลวแตกรณี 
         การขอความยินยอมใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่หนวยงานตามวรรค
สองกําหนด 
         เมื่อธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรรมการหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตาม (6) แลวแตกรณี ไดรับคําขอความยินยอม
ใหหนวยงานนั้นแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ในกรณีที่
ไมใหความยินยอมใหแจงเหตุผลโดยยอ และใหผูขอมีสิทธิยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีผูกํากับดูแล
หนวยงานนั้นภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณให
เสร็จสินภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด” 
         ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(1)  เจาหนี้ เจาหนี้ซ่ึงจะรองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะเปนบุคคลธรรมดา หรือ 
นิติบุคคลก็ไดโดยมีเงื่อนไขวาเปนเจาหนี้ของลูกหนี้รายนั้นเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลาน
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บาท หรืออาจจะเปนเจาหนี้หลายๆคนรวมกันเปนเจาหนี้ของลูกหนี้รายนั้นไมนอยกวาสิบลานบาท 
ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 90/3  

        เจาหนี้ นั้นหมายความวา เจาหนี้มีประกันหรือเจาหนี้ไมมีประกันดวยทั้งนี้เปนไป
ตามคํานิยาม เจาหนี้ในมาตรา 90/1 การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของเจาหนี้มีประกันไมมีบทบังคับ
ใหเจาหนี้มีประกันตองยอมสละหลักประกัน หรือตีราคาหลักประกันของตนมาเพื่อยื่นคํารองขอ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

 (2) ลูกหนี้ ลูกหนี้จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 90/3 คือตองมีหนี้สินลนพนตัว เปน
หนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนเปนจํานวนหนี้ที่แนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ถาลูกหนี้มี
คุณสมบัติครบตามนี้ลูกหนี้รายนั้นก็มีสิทธิรองขอใหฟนฟูกิจการของตนเองได 

 (3) นิติบุคคลอื่นๆ  นิติบุคคลอื่นๆที่จะมีสิทธิรองขอใหฟนฟูกิจการลูกหนี้มีดังนี้ 
        1) ธนาคารแหงประเทศไทย มีสิทธิรองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดในกรณีที่

ลูกหนี้รายนั้นเปนธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิต
ฟองซิแอร ภายใตเงื่อนไขที่วาลูกหนี้จะตองเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว และเปนหนี้ไมนอยกวาสิบ
ลานบาท 

  2)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีสิทธิยื่นคํา
รองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดในกรณีที่ลูกหนี้รายนั้นเปนบริษัทหลักทรัพย โดยลูกหนี้เปนผูมี
หนี้สินลนพนตัวและเปนหนี้ไมนอยกวาสิบลานบาท 

  3)  กรมการประกันภัย สามารถยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการลูกหนี้ได ถาหากลูกหนี้
นั้นเปนบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต ภายใตเงื่อนไขวาลูกหนี้เปนผูมีหนี้สินลน
พนตัวและเปนหนี้ไมนอยกวาสิบลานบาท 

  4)  หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลประกอบกิจการลูกหนี้ซ่ึง
เปนนิติบุคคลตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขตามมาตรา 90/3 ดวย 

        กรณีเจาหนี้ หรือลูกหนี้จะยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เปนธนาคาร
พาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิแอร หรือกรณีที่เปนบริษัท
หลักทรัพยที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือกรณีที่ลูกหนี้เปนบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย หรือลูกหนี้ที่อยู
ภายใตการกํากับดูแลประกอบกิจการของหนวยงานของรัฐตามกฎกระทรวง การที่จะรองขอฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกรมการประกันภัย หรือ
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลประกอบกิจการของลูกหนี้เสียกอน โดยยื่นคําขอให
องคกร หรือหนวยงานดังกลาวพิจารณา และหนวยงาน หรือองคกรดังกลาวตองแจงใหเจาหนี้ หรือ
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ลูกหนี้ที่จะรองขอใหฟนฟูกิจการภายใน 15 วัน ในกรณีที่องคกรหรือหนวยงานดังกลาวไมยินยอม
หรือไมเห็นดวยตองแจงใหทราบพรอมกับเหตุผลโดยยอ เจาหนี้หรือลูกหนี้ที่ยื่นคําขอมีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรีผูกํากับดูแลหนวยงานนั้นๆไดภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
ปฏิเสธ และรัฐมนตรีที่กํากับดูแลหนวยงานนั้นจะตองวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จส้ินภายใน 15 วันนับ
แตวันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
  3.4.3  เงื่อนไขในการรองขอใหฟนฟูกิจการ 
         ลูกหนี้จะรองขอ หรือถูกรองขอใหฟนฟูกิจการไดนั้น ตองเปนไปตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
         (1)  ตองเปนลูกหนี้ประเภทบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 90/1 ที่ใหคํานิยามคําวาลูกหนี้ไว 
         (2)  การยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้นั้นตองปรากฏวาลูกหนี้ยังไมถูก
พิทักษทรัพยเด็ดขาด ดังนั้นถาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้รายใดแลว จะมีการขอให
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้รายนั้นไมได ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 90/5(1) เหตุที่หามมิใหขอฟนฟูกิจการ
ถาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดก็เพราะวาเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวทางแกไขที่
ลูกหนี้หลุดพนจากการพิทักษทรัพยก็คือการประนอมหนี้กอนพิพากษาใหลมละลายตามมาตรา 45 
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ซ่ึงเปนวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะแลววาจะแกไขปญหา
ดังกลาวอยางไร 
         (3)  ลูกหนี้ตองยังมีสภาพเปนนิติบุคคลอยู ทั้งหนี้เปนไปตามมาตรา 90/5 (2) คือลูกหนี้
ตองยังมาถูกศาลมีคําสั่งใหเลิกการเปนนิติบุคคล หรือนายทะเบียนไดมีคําสั่งใหเลิก หรือเพิกถอน
ทะเบียนนิติบุคคลของลูกหนี้ หรือนิติบุคคลของลูกหนี้เลิกกันดวยเหตุอ่ืน ทั้งนี้ไมวาการชําระบัญชี
ของนิติบุคคลนั้นจะเสร็จหรือไมก็ตาม 
         (4)  ลูกหนี้ตองเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว และเปนหนี้จํานวนไมนอยกวาสิบลาน
บาทซึ่งเปนหนี้ที่กําหนดจํานวนไดแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคต
ก็ตาม ทั้งนี้เปนไปตาม 90/3 การมีหนี้สินลนพนตัวก็คือ การมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน ตาม
กฎหมายไทยไมมีคํานิยามคําวา “หนี้สินลนพนตัว”ไวคงมีเพียงแตขอสันนิษฐานตามาตรา 8 ซ่ึง
บัญญัติไวดังนี้ 
           “ถามีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เกิดขึ้นใหสันนิษฐานไวกอนวา ลูกหนี้มี
หนี้สินลนพนตัว 
          (1)  ถาลูกหนี้โอนทรัพยสินหรือสิทธิจัดการทรัพยสินของตนใหแกบุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชนแหงเจาหนี้ทั้งหลายของตน ไมวาไดกระทําการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 
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          (2)  ถาลูกหนี้โอนหรือสงมอบทรัพยสินของตนเองไปโดยการแสดงเจตนาลวง 
หรือโดยการฉอฉล ไมวาไดกระทําการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 
          (3)  ถาลูกหนี้โอนทรัพยสินของตน หรือกอใหเกิดทรัพยสิทธิอยางหนึ่งอยางใดขึ้น
เหนือทรัพยสินนั้น ซ่ึงถาลูกหนี้ลมละลายแลวจะตองถือวาเปนการไดเปรียบ ไมวาไดกระทําการนั้น
ในหรือนอกราชอาณาจักร 
          (4)  ถาลูกหนี้กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อประวิงการชําระหนี้ 
หรือมิใหเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้ 
           ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือไดออกไปกอนแลว และคงอยูนอก
ราชอาณาจักร 
           ข. ไปเสียจาดเคหสถานที่เคยอยู หรือซอนตัวอยูในเคหสถาน หรือหลบไป 
หรือวิธีอ่ืน หรือปดสถานที่ประกอบธุรกิจ 
           ค.  ยักยายไปใหพนอํานาจศาล 
           ง.  ยอมตนใหตองคําพิพากษาซึ่งบังคับใหชําระหนี้เงินซึ่งตนไมควรตอง
ชําระ 
          (5)  ถาลูกหนี้ถูกยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี หรือไมมีทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใด
ที่จะพึ่งยึดมาชําระหนี้ 
          (6)  ถาลูกหนี้แถลงตอศาลในคดีใดๆวาไมสามารถชําระหนี้ได 
          (7)  ถาลูกหนี้แจงใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบวาไมสามารถชําระหนี้ได 
         (8)  ถาลูกหนี้เสนอคําขอประนอมหนี้ใหแกเจาหนี้ตั้งแตสองคนขึ้นไป 
           (9) ถาลูกหนี้ไดรับหนังสือทวงถามจากเจาหนี้ใหชําระหนี้แลวไมนอยกวาสอง
คร้ังซ่ึงมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวาสามสิบวัน และลูกหนี้ไมชําระหนี้” 
         5.  กิจการของลูกหนี้ที่จะขอใหฟนฟูกิจการได ตองมีเหตุอันสมควรที่จะฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ และตองมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการตามมาตรา 90/3 เหตุสมควรที่จะใหฟนฟูกิจการ 
คงหมายถึง กิจการของลูกหนี้มีความเปนไปไดที่จะฟนตัวในเชิงธุรกิจ เชนธุรกิจของลูกหนี้เปนที่
ตองการของตลาด สวนชองทางฟนฟูกิจการก็อาจหมายความถึง สถาบันการเงินยอมใหกูเงินเพิ่ม มี
ผูอ่ืนจะมารวมทุนดวย เปนตน 
 
  3.4.4  การไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
        เมื่อผูรองไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว ศาลจะตรวจสอบวาคํารองนั้น
บรรยายมาถูกตองครบถวน ถูกตองตามกฎหมายหรือไม ถาไมถูกตองอยางหนึ่งอยางใดศาลก็จะมี
คําสั่งไมรับคํารอง หรือมีคําสั่งอยางอื่น ถาศาลเห็นวาถูกตองแลวศาลก็จะมีคําสั่งรับคํารองนั้นไว
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พิจารณาตอไป เมื่อศาลรับคํารองแลวศาลจะทําการไตสวน ซ่ึงการไตสวนของศาลก็ถือเปน
มาตรการในการกลั่นกรองระดับหนึ่ง ศาลอาจจะใหไตสวนพยานกอนหรือไมก็ไดตามมาตรา 90/9 
ซ่ึงบัญญัติไวดังนี้ 
         “มาตรา 90/9  เมื่อศาลสั่งรับคํารองขอแลวใหดําเนินการไตสวนเปนการดวน และให
ศาลประกาศคําสั่งรับคํารองขอและวันเวลานัดไตสวนในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอย
หนึ่งฉบับ ไมนอยกวาสองครั้งหางกันไมเกินเจ็ดวัน กับใหสงสําเนาคํารองขอแกเจาหนี้ทั้งหลาย
เทาที่ทราบ และแกนายทะเบียนหุนสวนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อนาย
ทะเบียนจะไดจดแจงคําส่ังศาลไวในทะเบียน และใหสงใหแกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา 90/4(6) แลวแตกรณีดวย ทั้งนี้ใหสงกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาเจ็ดวัน 
         ถาเจาหนี้เปนผูรองขอ ใหผูรองขอนําสงสําเนาคํารองขอใหลูกหนี้ทราบกอนวันนัด 
ไตสวนไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหลูกหนี้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู 
รายช่ือและที่อยูโดยชัดแจงของเจาหนี้ทั้งหลายตอศาลกอนวันนัดไตสวนดวย 
         ลูกหนี้หรือเจาหนี้อาจยื่นคําคัดคานกอนวันนัดไตสวนนัดแรกไมนอยกวาสามวัน ใน
กรณีที่เปนการคัดคานผูทําแผน ลูกหนี้หรือเจาหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยหรือไม 
ก็ได  การเสนอชื่อผูทําแผนตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผนดวย 
         ในกรณีที่ลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยช่ัวคราว ใหผูรองขอสงสําเนาคํารองขอแกเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยดวย” 
        ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตน ถาศาลเห็นวาคํารองขอที่ยื่นมานั้นถูกตอง
แลวศาลจะดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
         (1)  มีคําส่ังรับคํารองขอฟนฟูกิจการ พรอมกับกําหนดวันนัดไตสวนคํารอง 
         (2)  ส่ังใหประกาศวันเวลาวันนัดไตสวนคํารองในหนังสือพิมพที่แพรหลายอยางนอย
หนึ่งฉบับ ไมนอยกวาสองครั้ง แตละครั้งหางกันไมเกินเจ็ดวัน 
         (3)  ส่ังใหสงสําเนาคํารองใหแกเจาหนี้ทั้งหลายเทาที่ทราบ และสงใหแกนายทะเบียน
หุนสวนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เมื่อนายทะเบียนไดรับสําเนาดังกลาวแลว
จะตองจดแจงคําส่ังศาลดังกลาวไวในสมุดทะเบียน 
         (4)  ส่ังใหสงสําเนาใหแกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตามมาตรา 
90/4(6) แลวแตกรณี โดยตองสงกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาเจ็ดวัน 
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         (5)  กรณีผูรองขอเปนฝายเจาหนี้ ผูรองตองนําสงสําเนาคํารองขอใหแกลูกหนี้ทราบ
กอนวันนัดไตสวนไมนอยกวา 7 วัน ลูกหนี้ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมด
ที่มีอยู รายช่ือและที่อยูโดยชัดแจงของเจาหนี้ทั้งหลายตอศาลกอนวันนัดไตสวน 
         (6)  ในกรณีที่ลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยช่ัวคราว ผูรองตองสงสําเนาคํารองขอฟนฟูกิจการ
แกเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย 
         การคัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการ ลูกหนี้หรือเจาหนี้เมื่อไดรับสําเนาคํารองขอฟนฟู
กิจการแลว อาจจะยื่นคําคัดคานคํารองไดแตตองยื่นคําคัดคานคํารองขอกอนวันนัดไตสวนนัดแรก
ไมนอยกวา 3 วัน 
         ในกรณียื่นคําคัดคานในเรื่องผูทําแผน ผูคัดคานจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนผูทําแผนเขามา
ดวยหรือไมก็ได การเสนอชื่อผูทําแผนคนอื่นตองเสนอหนังสือยินยอมของผูนั้นเขามาดวย 
         ผูมีสิทธิยื่นคําคัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการ ไดแก ลูกหนี้หรือเจาหนี้เทานั้น บุคคลอื่นที่
ไมใชเจาหนี้หรือลูกหนี้จะคัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการไมได สําหรับเจาหนี้นั้น หมายความถึง 
เจาหนี้มีประกันและเจาหนี้ไมมีประกัน ตามคํานิยามในมาตรา 90/1 
         การไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการ ศาลตองทําการไตสวนตามบทบัญญัติในมาตรา 
90/10 และ 90/11 ดังนี้ 
         “มาตรา 90/10 ในการไตสวนคํารองขอ ศาลตองไตสวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 90/3 ถาไดความจริงและมีเหตุอันสมควรที่จะฟนฟูกิจการ ทั้งผูรองขอยื่นคํารองขอโดย
สุจริตใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ มิฉะนั้นใหมีคําส่ังยกคํารองขอ 
         ในกรณีที่ไมมีผูคัดคานคํารองขอ ถาศาลเห็นสมควรและมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการก็ได 
         มาตรา 90/11 ใหศาลดําเนินการไตสวนคํารองขอติดตอกันไปโดยไมตองเลื่อนจนกวา
จะเสร็จการไตสวนและมีคําส่ัง เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 
         ใหผูรองขอและผูคัดคานมาศาลในวันนัดไตสวนทุกนัด ฝายใดมีหนาที่นําสืบในนัดใด 
ใหเตรียมพยานหลักฐานมาใหพรอม ถาผูรองขอหรือผูคัดคานไมมา หรือไมเตรียมพยานหลักฐาน
มาใหถือวาไมติดใจรองขอหรือคัดคาน หรือไมติดใจนําสืบพยานหลักฐานอีกตอไป แลวแตกรณีที่
เกี่ยวของ เพื่อนายทะเบียนจะไดจดแจงคําสั่งศาลไวในทะเบียนและใหสงใหแกธนาคารแหง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย
หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณีดวย ทั้งนี้ใหสงกอนวันนัดไตสวนไมนอย
กวา 7 วัน 
         ถาเจาหนี้เปนผูรองขอ ใหผูรองขอนําสงสําเนาคํารองขอใหลูกหนี้ทราบกอนวันนัดไต
สวนไมนอยกวา 7 วัน และใหลูกหนี้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินทั้งหมดที่มีอยู รายช่ือและที่อยู
โดยชัดแจงของเจาหนี้ทั้งหลายตอศาลกอนวันนัดไตสวนดวย 
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         ลูกหนี้หรือเจาหนี้อาจยื่นคําคัดคานกอนวันนัดไตสวนนัดแรกไมนอยกวา 3 วัน ในกรณี
ที่เปนการคัดคานผูทําแผน ลูกหนี้หรือเจาหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยหรือไมกไ็ด การ
เสนอชื่อผูทําแผนตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผนดวย  
         ในกรณีที่ลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยช่ัวคราว ใหผูรองขอนําสงสําเนาคํารองขอแกเจา
พนักงานพิทักษทรัพยดวย” 
         ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตน ถาศาลเห็นวาคํารองที่ยื่นมานั้นถูกตองแลว
ศาลจะดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
         (1)  มีคําส่ังรับคํารองขอฟนฟูกิจการพรอมกับกําหนดวันนัดไตสวนคํารอง 
         (2)  ส่ังใหประกาศวันเวลากําหนดการนัดไตสวนคํารองในหนังสือพิมพรายวันที่
แพรหลายอยางนอย 1 ฉบับไมนอยกวา 2 คร้ัง แตละครั้งหางกันไมเกิน 7 วัน 
         (3)  ส่ังใหสงสําเนาคํารองขอแกเจาหนี้ทั้งหลายเทาที่ทราบและสงใหแกนายทะเบียน
หุนสวนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เมื่อนายทะเบียนไดรับสําเนาดังกลาวแลว
จะตองจดแจงคําส่ังศาลดังกลาวไวในสมุดทะเบียน 
         (4)  ส่ังใหสงสําเนาใหแกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัยหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตามมาตรา 
90/4 (6) แลวแตกรณีโดยตองสงกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวา 7 วัน 
         ในกรณีที่ผูมีหนาที่นําสืบหรือมีคําขอวาไมอาจนําพยานหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับประเด็น
ขอสําคัญในคดีมาศาลในนัดใด เพราะมีความจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียไดเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
นั้น ถาศาลเห็นสมควรศาลจะสั่งใหเล่ือนการสืบพยานหลักฐานนั้นไปก็ได แตใหส่ังเล่ือนไดเพียง
ครั้งเดียว 
         ในกรณีที่ผูรองขอหรือผูคัดคานไมมีหนาที่นําสืบในนัดใดเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล
แลวจะไมมาศาลในนัดนั้นก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิถามคานพยานที่นําสืบใน 
นัดนั้น 
         ในกรณีที่ผูรองขอหรือผูคัดคานไมมาศาลในนัดใด ไมวาจะไดรับอนุญาตจากศาล
หรือไม ใหถือวาผูนั้นไดทราบกระบวนพิจารณาของศาลในนัดนั้นแลว 
         ตามมาตรา 90/10 บังคับวาศาลจะตองไตสวนใหไดความจริงตามมาตรา 90/3 
วัตถุประสงคของการไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ก็คือ ตองการใหไดความจริงวาลูกหนี้
มีหนี้สินลนพนตัว และเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันไมนอยกวาสิบลานบาท หรือไม
มีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้หรือไม เมื่อศาลไดไตสวนคํารองขอเสร็จ
แลวศาลตองพิจารณาและมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งคือ  
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         1.  ยกคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ในกรณีที่ศาลเห็นวาคํารองนั้นไมเขามาตรา 
90/10 
         2.  มีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
         การไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กฎหมายตองการใหดําเนินการไตสวนคํา
รองโดยเร็วและตอเนื่องกันไป โดยไมตองเล่ือนคดีจนกวาจะเสร็จการไตสวนและมีคําส่ัง จะเลื่อน
คดีไดก็ตอเมื่อมีเหตุสุดวิสัยในกรณีที่ไมมีผูคัดคานคํารองขอฟนฟูกิจการ ศาลอาจจะงดการไตสวน
และมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้เลยก็ได ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 90/10 วรรคสอง   
         ในการไตสวนผูรองและผูคัดคานจะตองมาศาลในวันนัดไตสวนคํารองทุกนัด ถาฝายใด
ไมมาหรือไมเตรียมพยานหลักฐานมาในวันที่จะตองสืบพยานของตน กฎหมายถือวาไมติดใจรอง
ขอ หรือไมติดใจคัดคาน หรือไมติดใจนําสืบพยานหลักฐานเขาสืบอีกแลวเฉพาะการนําสืบ
พยานหลักฐานนั้น ผูที่ตองนําพยานหลักฐานเขาสืบสามารถเลื่อนคดีไดเฉพาะกรณีมีเหตุจําเปนอันมิ
อาจกาวลวงไดและศาลเห็นสมควร ดังนั้นศาลจะเลื่อนสืบพยานหลักฐานนั้นก็ได แตทั้งนี้ส่ังเลื่อน
ไดเพียงครั้งเดียวตามมาตรา 90/11 วรรคสาม 
         ผูรองขอหรือผูคัดคานจะไมมาศาลในนัดใดก็ได แตตองแจงและไดรับอนุญาตจากศาล
แลว ในกรณีเชนนี้ถือวาตนเองสละสิทธิที่จะถามคานพยานที่นําสืบในนัดนั้นๆ อยางไรก็ตามการที่
ไมมาศาลในนัดใดไมวาจะไดรับอนุญาตจากศาลหรือไมก็ตามใหถือวาฝายนั้นไดทราบกระบวนการ
พิจารณาของศาลในนัดนั้นแลวทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 90/11 วรรคทาย 
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บทที่ 4 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการ 
 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทกอนหลักการสําคัญในกระบวนการฟนฟูกิจการขึ้นอยูกับ
การใชมาตรการทางกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชนในการฟนฟูกิจการ โดยใหลูกหนี้ไดมีชวงเวลาใน
การดําเนินการเพื่อจัดการแกไขปญหากิจการของลูกหนี้ ดังนั้นการใชมาตรการทางกฎหมายในการ
เขามาแกไขปญหาและสงเสริมการฟนฟูกิจการจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหการฟนฟูกิจการ
ประสบความสําเร็จ จะเห็นไดวาการที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการจะเจออุปสรรค
หลายอยาง ไมวาจะเปนกรณีการจํากัดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่ใหแตเฉพาะบริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด เทานั้นมีสิทธิไดรับการฟนฟูกิจการ อีกทั้งยังจะตองเจอเงื่อนไขในการมีหนี้สินพนลน
ตัวและยังตองมีภาระหนี้สินเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ซ่ึงทําใหกิจการของลูกหนี้
ที่ประสบปญหาสภาวะทางการเงินเปนการชั่วคราว (short-term insolvency) ไมไดรับการฟนฟู
กิจการ อีกทั้งจะตองเจอกระบวนการอันซับซอน เชน กระบวนการสรรหาผูทําแผนซึ่งตองประชุม
เจาหนี้บางที่อาจจะตองประชุมหลายหน และบางทีเมื่อที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดแลวแตศาล
ไมเห็นชอบ ก็ตองประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผนอีก และในทายที่สุดกระบวนการดังกลาวอาจ
สูญเปลา ทําใหลูกหนี้ไมไดรับการฟนฟูกิจการ อีกทั้งตองเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชนและตอง
เสียคาใชจายไปเปลาประโยชน ดังนั้นจึงจําเปนตองหามาตราการที่เหมาะสม และไมซับซอนแก
กระบวนการฟนฟูกิจการในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอโดยสมัครใจ 
 บทนี้จะเปนการวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย ในหมวด 3/1 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
วามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไรในการยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้โดยสมัครใจ ซ่ึงจะ
วิเคราะหเฉพาะในสวนกอนที่จะมีกระบวนการพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ โดยไดมีการเปรียบเทียบ
กับกฎหมายการฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และ
แนวทางการรางกฎหมายลมละลายของกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติ (Legislative Guide on Insolvency Law) เพื่อวิเคราะหและหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.1  คุณสมบัตขิองลูกหนี้ท่ีจะไดรับการฟนฟูกิจการ 
         คุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย หมวด 
3/1 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดกําหนดไวในคํานิยามของมาตรา 
90/1 ลูกหนี้ใหหมายความถึง ลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นๆ
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซ่ึงจะเห็นไดวากิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทหางหุนสวนจํากัด 
หางหุนสวนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบธุรกิจไมสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟู
กิจการได เปนการปดกั้นโอกาสผูประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ใหไดรับการฟนฟูกิจการทั้งๆ ที่
กิจการอื่นๆ นอกจาก บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด อาจมีระบบเงินทุนหรือมีการจางงาน
มากกวาก็ได หรือไมวาจะเปนกิจการที่มีขนาดเล็กกวาก็ควรไดรับการฟนฟูกิจการ เพราะธุรกิจทุก
ประเภทมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมทั้งนั้น เชน หากกิจการที่มีขนาดเล็กเกิดการ
ลมละลายขึ้นมาพรอมๆกันหลายกิจการเพราะเกิดปญหาภาวะเศรษฐกิจย่ําแยก็อาจเกิดการวางงาน
ขึ้นมาเปนจํานวนมาก หรืออาจสงผลกระทบตอบริษัทใหญๆดวยเนื่องจากบริษัทใหญๆ อาจจะตอง
รับวัตถุดิบในการผลิตสินคาจากกิจการเหลานั้น ดังนั้นจะเห็นไดวาคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะไดรับ
การฟนฟูกิจการก็เปนปญหาหนึ่งซ่ึงทําใหลูกหนี้ซ่ึงประกอบกิจการอื่นๆนอกจากที่กฎหมายกําหนด
ไมไดรับการฟนฟูกิจการ 
 จากการศึกษามาแลวในบทกอนจะเห็นไดวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ
และประเทศฝรั่งเศส บุคคลที่มีสิทธิไดรับการฟนฟูกิจการเปดกวางมาก สําหรับในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะเห็นไดวากระบวนการฟนฟูกิจการจะมีอยูดวยกันหลายประเภท  เชน ใน 
Chapter 13  เปนกระบวนการฟนฟูกิจการสําหรับบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายไดปกติ Chapter 12  เปน
กระบวนการฟนฟูกิจการสําหรับครอบครัวเกษตรกรซึ่งมีรายไดปกติ และ Chapter 11 เปน
กระบวนการฟนฟูกิจการสําหรับลูกหนี้อ่ืนๆทุกประเภท ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเฉพาะ 
Chapter 11 จะเห็นไดวาผูประกอบกิจการจะไดรับการฟนฟูกิจการโดยไมจํากัด ยกเวนแต สถาบัน
การเงิน บริษัทประกัน นายหนาคาหุน นายหนาคาสินคาเกษตรลวงหนาซ่ึงมีกฎหมายฉบับอื่น
บัญญัติไวเปนการเฉพาะ ในประเทศอังกฤษลูกหนี้ที่มีสิทธิจะไดรับการฟนฟูกิจการ ไดแก บุคคล
ธรรมดา หางหุนสวน หรือบริษัท สวนในประเทศฝรั่งเศสลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการฟนฟู
กิจการ ก็คือ ผูประกอบการคาขาย ชางฝมือ เกษตรกร และนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ดังนั้นจะ
เห็นไดวาประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส มิไดจํากัดคุณสมบัติของ
ลูกหนี้ในการที่จะไดรับการฟนฟูกิจการไวแตเพียงลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
อยางเชนประเทศไทย และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิกาวาดวย
กฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ เนนหนักวากฎหมายลมละลายควรใชบังคับกับ
ลูกหนี้ทั้งหมดที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เนื่องจาก
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การกําหนดเฉพาะคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟูกิจการเปนการจํากัดการบังคับใช
กฎหมาย ซ่ึงในหลายประเทศกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจะกระทําโดยปจเจกชน และการ
กันปจเจกชนเหลานั้นออกจากกฎหมายก็จะทําใหกฎหมายไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 ดังนั้นจึงเห็นไดวาการไมกําหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ไวเพียงบริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด ก็จะเปนการเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ประกอบกิจการในประเภทอื่นๆไดรับการฟนฟู
กิจการซึ่งเปนการดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากกิจการรายอื่นๆนอกที่กฎหมายกําหนดไว
เหลานั้นเปนกิจการสวนมากของประเทศไทย 
 
4.2  ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลกูหนี้ 
         บุคคลที่มีสิทธิยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลาย 
หมวด 3/1 วาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไดแก เจาหนี้ ลูกหนี้ 
และหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 ซ่ึงในการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ บุคคลแตละประเภท
อาจจะยื่นคํารองขอโดยลําพัง กลาวคือ อาจจะเปนเฉพาะเจาหนี้ หรือเฉพาะลูกหนี้ หรือเฉพาะ
หนวยงานของรัฐ หรืออาจจะยื่นคํารองขอรวมกับบุคคลในประเภทอื่นๆก็ได เชน เจาหนี้และลูกหนี้
รวมกันเปนผูยื่นคํารองขอ 
 ตามระบบกฎหมายลมละลายของประเทศไทยไดกําหนดใหมีการยื่นคํารองขอฟนฟู
กิจการ ทั้งในระบบสมัครใจ (Voluntary Petition) กลาวคือ ลูกหนี้มีสิทธิยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ
เอง และระบบไมสมัครใจ (Involuntary Petition) กลาวคือ เจาหนี้หรือหนวยงานของรัฐที่ควบคุม
กํากับบริษัทลูกหนี้นั้นๆ ตามมาตรา 90/4 เปนผูยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ 
 การเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศ
ฝร่ังเศส จะมีความคลายคลึงกัน คือ ใหโอกาสแกลูกหนี้ เจาหนี้ และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
รองขอได ซ่ึงจะคลายกับการฟนฟูกิจการของไทย แตในประเทศฝรั่งเศสจะแตกตางจากประเทศอื่น
ตรงที่วาศาลสามารถพิจารณาใหมีการฟนฟูกิจการไดเองเนื่องจากกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจะมี
มาตราการการแจงเตือนปญหาที่เกิดขึ้นแกกิจการของลูกหนี้ (La Procedure d’alerte) โดยมีการแจง
เตือนโดยบุคคลภายในองคกร และการแจงเตือนโดยบุคคลภายนอกองคกร กลาวคือ การแจงเตือน
โดยบุคคลภายในองคกร  จะเปนการแจง เตือนของบุคคลตอไปนี้  คือ  ผูตรวจสอบบัญชี 
คณะกรรมการรวมระหวางผูบริหารและพนักงาน ผูถือหุน สวนการแจงเตือนโดยบุคคลภายนอก
องคกร ไดแก หัวหนาศาลพาณิชย หรือหัวหนาศาลจังหวัดที่มีอํานาจในกรณีไดรับการรองขอจาก
เจาหนี้ ตัวแทนเจาหนี้ และหรือพนักงานอัยการของรัฐ สํานักงานประกันสังคม เมื่อศาลไดพิจารณา
จากการแจงเตือนแลวศาลอาจมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการได ดังนั้นจะเห็นไดวา มาตราการการแจงเตือน
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ปญหาที่เกิดขึ้นแกกิจการของลูกหนี้ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้น เปดโอกาสใหบุคคล หรือองคกร
ที่เกี่ยวของสามารถรองขอตอศาล เพื่อใหศาลตรวจสอบวากิจการของลูกหนี้ประสบปญหาทาง
การเงินจนถึงขั้นที่จะตองไดรับการฟนฟูกิจการแลวหรือไม ซ่ึงจะเห็นไดวาแมแตสํานักงาน
ประกันสังคมก็สามารถแจงเตือนไปยังศาลไดถาหากกิจการของลูกหนี้ไมไดสงเงินเขากองทุน หรือ
การแจงเตือนของบุคคลภายในองคกรของลูกหนี้ไมวาจะเปนผูตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการรวม
ระหวางผูบริหารและพนักงาน ผูถือหุน ซ่ึงเปนมาตราการที่จะไดแกไขปญหากิจการของลูกหนี้
ตั้งแตตนเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาทางการเงินจนเปนปญหาใหญโตซ่ึงเมื่อมาฟนฟูกิจการตอน
หลังเมื่อมีปญหาลุกลามใหญโตมากขึ้นอาจจะทําใหการฟนฟูกิจการทําไดยาก หรืออาจจะไม
ประสบผลสําเร็จ  
 
4.3 เงื่อนไขในการขอใหฟนฟูกิจการ 
         จากบทบัญญัติของกฎหมายลมละลายวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศ
ไทยนั้น นอกจากจะเจอขอกําหนดในเรื่องคุณสมบัติลูกหนี้ที่มีสิทธิจะไดรับการฟนฟูกิจการแลว 
ยังจะตองเจอเงื่อนไขในการขอใหฟนฟูกิจการ ซ่ึงถูกจํากัดโดยมาตรา 90/3 กลาวคือ ลูกหนี้จะตอง
เปนผูมีหนี้สินลนพนตัวและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบ
ลานบาท ดังนั้นจึงเห็นไดวาการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวเปนการจํากัดเฉพาะบุคคลที่มีหนี้สินลนพน
ตัวแลวเทานั้นพรอมยังจะตองมีหนี้สินจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ซึ่งกวาจะไดรับการ
ฟนฟูกิจการอาจจะสายเกินไปทําใหไมสามารถฟนฟูกิจการไดเปนผลสําเร็จ เนื่องจากไมวาจะเปน
เพราะเงื่อนไขวาลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพน ซ่ึงตามกฎหมายการมีหนี้สินลนพนตัว คือ การมี
ทรัพยสินไมพอชําระหนี้สิน เมื่อมีทรัพยสินไมเพียงพอในการชําระหนี้สินแลว ยังตองมาเจอ
เงื่อนไขอีกวาตองเปนหนี้จํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ดังนั้นลูกหนี้ที่มีทรัพยสินมากกวา
หนี้สินแตประสบสภาวะทางการเงินเปนการชั่วคราว ไมมีเงินสดที่จะมาดําเนินกิจการไดเปนการ
ช่ัวคราวจะไมเขาเงื่อนไขที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายฟนฟูกิจการของไทยทั้งๆที่ลูกหนี้
ดังกลาวนาจะไดรับความคุมครอง ซ่ึงในความเปนจริงแลวหากปลอยจนใหลูกหนี้จะตองเขาสูภาวะ
ที่มีหนี้สินลนพนตัวแลวก็จะเกิดความยากลําบากในการแกวิกฤตทางการเงินของลูกหนี้ได 
 หากพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟูกิจการดังไดกลาวไวแลว 
พรอมกับพิจารณาเงื่อนไขในการรองขอใหฟนฟูกิจการ เราก็จะพบกับปญหาที่วา ลูกหนี้ที่ประกอบ
กิจการประเภท หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ ซ่ึงมีหนี้สินมากกวาสิบลานบาท จะไมไดรับ
การฟนฟูกิจการ เพียงเพราะติดขัดตรงที่ลูกหนี้เหลานี้มิไดเปนนิติบุคคลประเภท บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด หรือในกรณีที่ลูกหนี้ประกอบกิจการเปนนิติบุคคลประเภท บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด ซ่ึงมีหนี้สินไมถึงสิบลานบาท  แตมีหนี้สินซ่ึงเปนจํานวนใกลเคียงกับสิบลานบาท 
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ก็ไมมีสิทธิไดรับการฟนฟูกิจการได ทางออกของลูกหนี้มีเพียงทางเดียว คือ กระบวนการลมละลาย 
จึงเห็นไดวาบรรดาลูกหนี้ซ่ึงไดกลาวขางตนนี้ไมมีโอกาสไดรับการฟนฟูกิจการ 
 จากที่ไดศึกษามาแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส 
เงื่อนไขในการฟนฟูกิจการตามกฎหมายของบรรดาประเทศเหลานี้ มิไดกําหนดวาลูกหนี้จะตองเปน
ผูที่มีหนี้สินลนพนตัว เพียงแตมีเงื่อนไขวาลูกหนี้จะตองเปนบุคคลที่ไมสามารถชําระหนี้ได ความ
ไมสามารถชําระได  อาจตรวจสอบไดจากสภาพคลองทางการเงินของลูกหนี้ที่มีช่ือเรียกวา “short-
term insolvency) โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ทั้งปวงเมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชําระ
โดยไมตองพิจารณาวาทรัพยสินของลูกหนี้มีจํานวนนอยกวาหนี้สินหรือไม เปนการพิจารณาถึงแต
จํานวนเงินสดของลูกหนี้วามีเพียงพอที่จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ทั้งหมดหรือไม อีกทั้งในกรณีที่
ลูกหนี้เปนผูรองขอใหฟนฟูกิจการโดยสมัครใจในกฎหมายของแตละประเทศดังกลาวก็ไมได
กําหนดวาลูกหนี้จะตองมีหนี้สินขั้นต่ําเปนจํานวนเทาใด ทั้งนี้ตามแนวทางการรางกฎหมาย
ลมละลายของคณะกรรมธิการวาดวยการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ก็ไดกําหนดถึง
ความไมสามารถชําระหนี้เชนกัน กลาวคือ กฎหมายลมละลายอาจตั้งขอสันนิษฐานวา หากลูกหนี้
ผิดนัดชําระหนี้หนึ่งครั้ง หรือมากกวานั้นและหนี้ทั้งหมดไมตกอยูภายใตการไกลเกล่ีย หรือการหัก
กลบในจํานวนที่เทากันหรือมากกวาจํานวนหนี้ที่ถูกเรียกรอง ถือวาลูกหนี้นั้นไมสามารถชําระหนี้
ของตนได ดังนั้นการที่ใหโอกาสแกลูกหนี้ที่กําลังขาดสภาพคลองเปนการชั่วคราวไดรับการฟนฟู
กิจการ การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ก็จะกระทําไดงายกวาและลูกหนี้สามารถกลับมาดําเนินกิจการ
ตามปกติไดเร็วขึ้น และจะเห็นไดวาในเวลายื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการจะตองแนบรายงานเกี่ยวกับ
เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับความคุมครองหรือหลักประกันใดๆ รวมถึง
ความยินยอมของเจาหนี้ และความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ก็เพื่อใหความสะดวกตอศาลในการไต
สวนคํารองขอ ศาลจะพิจารณาจากเอกสารที่แนบมาพรอมกับคํารองขอเพื่อพิจารณาถึงประโยชนที่
จะไดรับจากการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
 
4.4  การไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
 การไตสวนคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลายวา
ดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลตองไตสวนคํารองขอเอาความ
จริงตามมาตรา 90/3 แลวยังเปดโอกาสใหมีผูเกี่ยวของคัดคานการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ แมจะเปน
การรองขอฟนฟูกิจการโดยลูกหนี้ และเมื่อศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการกวาจะตั้งผูทําแผนไดจะตอง
ผานกระบวนการสรรหาที่มีความซับซอนมากมาย เชน เมื่อลูกหนี้ไดเสนอผูทําแผนไดแลวแตไมได
รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมเจาหนี้ก็ตองหาผูทําแผนใหม และหากหาผูทําแผนไมไดศาลอาจ
มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการตามมาตรา 90/17 ซ่ึงถาเปนเชนนี้แลวลูกหนี้ก็จะไมไดรับการ
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ฟนฟูกิจการ หรือในกรณีที่อยูระหวางสรรหาผูทําแผนไมไดศาลก็อาจจะตองมีการตั้งผูบริหาร
ช่ัวคราวซึ่งในกรณีนี้ลูกหนี้ก็จะตองเสียคาใชจายอันเกี่ยวกับคาตอบแทนที่จะใหแกผูบรหิารชัว่คราว
อีก หรือในระหวางทําการเลือกผูทําแผนไมสามารถหาผูบริหารช่ัวคราวได ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ช่ัวคราว ตามมาตรา 90/20 ซ่ึงในกรณีนี้ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจเปนผูที่ไมมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของ
ลูกหนี้และอาจทําใหเกิดปญหาเพิ่มมากขึ้นก็ เปนไปได  จะเห็นไดวาการคัดคานจะทําให
กระบวนการลาชา ซ่ึงทั้งนี้ก็จะสงผลกระทบถึงตัวเจาหนี้เองดวย เนื่องจากเมื่อนับแตวันที่ศาลมี
คําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ก็จะเกิดสภาวะการพักการชําระหนี้ทําใหเจาหนี้ไม
สามารถบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ หรือกระทําการใดๆตามสัญญาได หรือไมสามารถฟองรองใดๆได 
ซ่ึงถานานเกินไปเจาหนี้ที่ทําธุรกิจก็อาจจะขาดสภาพคลองทางการเงินเกิดปญหาแกธุรกิจของตนอีก
ก็เปนได การที่กระบวนการฟนฟูกิจการมีความซับซอนก็อาจเปนเพรามีที่มาจากขอสันนิษฐาน
เบื้องตนวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช 2483 ซ่ึงใหญก็จะเนื่องมาจากความประพฤติที่เสียหาย เจตนาทุจริต หลอกหลวง และ
ความไมซ่ือสัตยของลูกหนี้ ทั้งนี้ก็เลยทําใหเกิดความไมไววางใจตอลูกหนี้ และตามพื้นฐาน
แนวความคิดของคนไทยแลวบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัวก็จะไมคอยไดรับความไววางใจ ดังนั้นจึง
กอใหเกิดความไมไววางใจในตัวลูกหนี้ 
 ความซับซอนและความยุงยากของกระบวนการฟนฟูกิจการกอนที่จะไดแผนฟนฟู
กิจการอาจกลาวไดดังนี้ นับแตเมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการก็จะมีการตั้งผูทําแผน ถาในคํารอง
ขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้นะบุช่ือผูทําแผนมา เมื่อศาลเห็นวาไมสมควรตั้งผูทําแผนที่เสนอมาเจา
พนักงานพิทักษทรัพยก็ตองเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายเพื่อเลือกบุคคลที่สมควรเปนผูทําแผน ใน
การประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผนตองผานมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากในกรณีที่
ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน แตในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูเสนอผูทําแผนเองตองผานมติที่ประชุมของ
เจาหนี้ฝายที่มีจํานวนไมนอยกวาสองในสาม และหากศาลไมเห็นชอบดวยท่ีจะตั้งผูทําแผนคน
ดังกลาว ก็จะตองเรียกประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผนใหมอีกครั้ง ดังนั้นจะเห็นไดวาความสูญ
เปลาก็อาจเกิดขึ้นไดถาศาลไมเห็นชอบ หรือเมื่อเลือกผูทําแผนไมไดศาลก็จะสั่งยกเลิกคําส่ังใหฟนฟู
กิจการ นอกจากนี้ถึงแมจะไดตัวผูทําแผนแลวก็ยังตองใหระยะเวลาแกผูทําแผนเพื่อทําแผนฟนฟู
กิจการอีก เมื่อทําแผนเสร็จแลวสุดทายก็จะตองประชุมเจาหนี้เพื่อลงมติใหความเห็นชอบกับแผน
ฟนฟูกิจการ และอาจมีการแกไขแผน ซ่ึงทําใหเกิดความลาชากวาจะไดดําเนินการฟนฟูกิจการตาม
แผน 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นไดวาในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการ
เอง (Voluntary Petition) สวนมากศาลจะอนุญาตใหลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการโดยทันที 
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ที่เปนเชนนี้เพราะศาลจะสันนิษฐานกอนเลยวาลูกหนี้ผูยื่นคําขอเปนผูสุจริต เนื่องมาจากตาม
แนวความคิดของกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้นเกิดจากประเทศที่เปนระบบทุนนิยม ซ่ึงจะมีผูประกอบ
กิจการมากมายเปนสวนใหญ จึงมีแนวความคิดที่วาควรชวยประคับประคองกิจการที่ยังสามารถ
ดําเนินการไปไดใหไดรับโอกาสที่จะฟนฟูกิจการ กฎหมายจะใหสิทธิลูกหนี้ยื่นแผนฟนฟูกิจการ
ภายใน 120 วัน เมื่อยื่นแผนฟนฟูกิจการภายในระยะเวลาแลวแตไมไดรับการยอมรับ ลูกหนี้ยังมี
เวลาอีก 60 วัน ที่จะยื่นแผนเขามาใหม จะเห็นไดวาการที่กฎหมายใหโอกาสแกลูกหนี้แกไขแผน
ภายในระยะเวลา 60 วันเปนการสรางความกดดันใหลูกหนี้ใชความพยายามในการทําแผนฟนฟู
กิจการที่เจาหนี้สามารถรับได ดังนั้นจะเห็นไดวาการฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณี
ที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคําขอโดยสมัครใจ ไมตองมาเสียเวลาหาผูทําแผน หรือตั้งผูบริหารช่ัวคราว เปน
การใหโอกาสลูกหนี้เปนผูทําแผนเอง โดยถาเจาหนี้ไมเห็นดวยกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
เจาหนี้ทั้งหลายก็จะไมยอมรับแผนฟนฟูกิจการ เปนการไมเสียเวลาจะใชเวลาอยางมากในการทํา
แผนก็ไมเกิน 180 วัน การที่ใหสิทธิแกลูกหนี้เปนผูทําแผนก็เนื่องจากวา ลูกหนี้ยอมรูระบบของ
กิจการไดดี ยอมรูขอผิดพลาดที่ผานมาในการประกอบกิจการ 
 เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการเจาหนี้ขึ้นมาเพื่อ
ดูแลผลประโยชนของเจาหนี้ ใหคําปรึกษาและมีสวนรวมในการรางแผนฟนฟูกิจการ จะเห็นไดวานี้
ก็เปนอีกมาตรการหนึ่งซึ่งจะชวยสงเสริมใหกิจการของลูกหนี้มีโอกาสไดรับการฟนฟูกิจการเหตุ
เพราะวาแผนฟนฟูกิจการก็ไดมาจากคําแนะนําของคณะกรรมการเจาหนี้ ซ่ึงเมื่อถึงเวลาพิจารณา
แผนเจาหนี้สวนมากคงจะมีมติใหแผนฟนฟูกิจการผานที่ประชุมไดโดยไมมีขอคัดคาน 
 ประเทศอังกฤษเมื่อมีคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลจะทําการพิจารณาไตสวนให
ไดความวาบริษัทของลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดทั้งปวงเมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชําระแลว หรือ
ทรัพยสินของลูกหนี้นอยกวาจํานวนหนี้สินโดยพิจารณาถึงหนี้สินในภายหนาดวย แตอยางไรก็ตาม
ในการไตสวนวาลูกหนี้เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือลูกหนี้ขาดความสามารถในการชําระหนี้ ศาล
มิไดถือวาเปนเงื่อนไขที่สําคัญในทุกคดีเพียงแตมีหลักฐานยืนยันตามขอสันนิษฐานของกฎหมายให
ไดวาลูกหนี้ฝาฝนไมชําระหนี้ตามคําตัดสินของศาล หรือการอางอิงพยานหลักฐานใดที่จะโนมนาว
ใหศาลเห็นไดวาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได หรือในกรณีที่เจาหนี้สงหมายบังคับใหลูกหนี้ชําระ
หนี้แลวแตลูกหนี้ไมปฏิบัติตาม หรือมีการแสดงบัญชีงบดุลแลวสินทรัพยมีไมเพียงพอชําระหนี้ 
ดังนั้นในการยืนคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะมีการแนบรายงานเกี่ยวกับสถานะทาง
การเงินของลูกหนี้ สินทรัพย หนี้สิน ผลกําไรขาดทุน ความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระ รวมถึงความ
ยินยอมของเจาหนี้หรือขอตกลงในการจัดการทรัพยสินโดยสมัครใจระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ 
เพื่อใหศาลพิจารณาซึ่งศาลจะพิจารณาจากรายงานดังกลาวที่แนบมาพรอมกับคํารองขอเพื่อพิจารณา
วาถามีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะเกิดผลประโยชนอยางไรหรือไม ทั้งนี้หากปรากฎวาเจาหนี้กับ
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ลูกหนี้เคยไดมีขอตกลงในการจัดการทรัพยสินโดยสมัครใจ (Voluntary Arrangement) แลวศาลจะมี
คําสั่งใหฟนฟูกิจการเลยก็ได ดังนั้นจะเห็นไดวาการยื่นรายงานดังกลาวมาพรอมกับคํารองขอเปน
ประโยชนอยางมากตอศาลในการพิจารณาวาควรจะใหมีการฟนฟูกิจการหรือไม ทั้งนี้ศาลจะมีคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการไดเมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวาเมื่อกิจการนั้นยังสามารถอยูรอดตอไปไดซ่ึงจะเปน
การรักษามูลคาของทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนเมื่อกิจการนั้นยังสามารถดําเนินตอไป หรือการ
ฟนฟูกิจการทําใหมูลคาของทรัพยสินมีคามากกวาการชําระบัญชี ทั้งนี้หากมีการคัดคานการรอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ศาลจะพิจารณาวากิจการของลูกหนี้สมควรไดรับการฟนฟกูจิการ
หรือไม หากเห็นสมควรใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลจะมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้
เลยแมจะมีผูคัดคานก็ตามทั้งนี้เปนดุลพินิจของศาล หากศาลพิจารณาแลวเห็นวากิจการของลูกหนี้
ไมสามารถฟนฟูกิจการไดศาลจะมีคําสั่งใหเลิกกิจการเลยก็ได ซ่ึงจะเห็นไดวาการเลิกกิจการจะเปน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับกิจการของลูกหนี้ เพราะสามารถทําใหลูกหนี้สามารถกลับเขาสูสังคมเพื่อ
เร่ิมตนทําธุรกิจได ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนกระบวนการระหวางการฟนฟูกิจการกับการชําระบัญชี 
ก็เปนแนวทางของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติได
แนะแนวใหนํามาใชในระบบกฎหมายลมละลาย 
 ประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีการแจงเตือน หรือเมื่อมีการยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ศาลจะเรียกลูกหนี้ ผูแทนคณะกรรมการรวมระหวางนายจางและพนักงาน ตัวแทนพนักงาน 
หรือ บุคคลใดๆที่ศาลเห็นวาจะใหขอมูลที่ เปนประโยชนมาใหคําชี้แจง เมื่อศาลเห็นวาควร
ดําเนินการฟนฟูกิจการ ก็จะใหดําเนินการฟนฟูกิจการโดยจะกําหนดระยะเวลาสังเกตการณไว 
ภายในระยะเวลาสังเกตการณ เมื่อศาลเห็นวาลูกหนี้ดําเนินกิจการไปดวยความตั้งใจและสุจริตและ
กิจการนั้นสามารถดําเนินการไปได ศาลก็จะสั่งใหดําเนินการฟนฟูกิจการตอไป แตถาศาลเห็นวา
ลูกหนี้ไมใสใจดูแลกิจการหรือการฟนฟูกิจการไมนาจะกระทําได ศาลจะมีคําสั่งใหชําระบัญชีทันที 
(ซ่ึงการใหชําระบัญชีของกิจการนาจะเปนการเริ่มตนใหมที่ดี) ในกรณีที่มีเจาหนี้คัดคานคําขอใหมี
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลจะตั้งผูไกลเกลี่ยระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ หากเจาหนี้สวนมากยอม
เห็นดวยกับลูกหนี้ศาลก็อาจมีคําส่ังอนุญาตใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ แตทั้งนี้ศาลเองจะไตสวนโดย
ดูจากความสุจริตของลูกหนี้และความนาจะเปนไปไดในการฟนฟูกิจการ ซ่ึงดูจากงบดุลถาเห็นวา
ควรไดรับการฟนฟูกิจการศาลก็จะมีคําส่ังอนุญาตใหมีการฟนฟูกิจการแมเจาหนี้คัดคาน แตถาเห็น
วาควรชําระบัญชีศาลก็จะมีคําส่ังเลิกกิจการ 
 ตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคา
ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ก็เห็นวา กระบวนการที่มีความซับซอนเกินไป ก็เปนไปไดวา
ไมเพียงแตจะทําใหเกิดความลาชาระหวางการขอและการเริ่มกระบวนการเทานั้น แตยังจะเกิดหนี้
เพิ่มขึ้นในชวงเวลาระหวางรอการเริ่มกระบวนการ เพราะลูกหนี้ยังคงตองทําการคาตอไป และ
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ปลอยใหเกิดหนี้ทางการคามากขึ้นเพื่อที่จะรักษากระแสเงินสดไว วิธีที่จะลดความซับซอนของ
กระบวนการมีดังนี้ ประการแรก ใหมีการประเมินภายหลังการเริ่มกระบวนการแลว ซ่ึงศาลสามารถ
ใหผูแทนในคดีลมละลาย และผูเชี่ยวชาญอื่นๆ ชวยเหลือได ประการที่สอง การปรับเปลี่ยน
กระบวนการระหวางการฟนฟูกิจการกับการชําระบัญชี การตรวจสอบดูกระแสเงินสดของธุรกิจ
ของลูกหนี้ก็อาจเปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของลูกหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้
บริหารจัดการทรัพยสินอยางไมถูกตอง  หรือไมเหมาะสม หรือกระทําการทุจริต  อาจกําหนดให
ศาลเองมีอํานาจในการกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการ หรือกําหนดใหเจาหนี้ คณะกรรมการเจาหนี้ 
เปนผูรองขอตอศาลใหศาลมีคําสั่งกันลูกหนี้ออกจากกระบวนการ ในกรณีที่เจาหนี้เปนผูรองขอ
เชนนี้ อาจตองกําหนดมาตราการปองกันโดยการกําหนดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหความ
เห็นชอบดวยมติเสียงสวนใหญของเจาหนี้  ในกรณีลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอกฎหมายควรกําหนดวา
ใหลูกหนี้ไดรับการฟนฟูกิจการโดยอัตโนมัติ  หรือใหศาลพิจารณาวาลูกหนี้มีคุณสมบัติหรือไม อีก
ทั้งการเริ่มตนกระบวนการนั้นเปนไปตามมาตรฐานหรือไมโดยถาเปนไปตามนั้นก็ใหเร่ิมตน
กระบวนการฟนฟูกิจการได และในกรณีลูกหนี้เปนผูดําเนินการฟนฟูกิจการเองการปองกันที่จะ
ไมใหลูกหนี้กระทําการทุจริตในชวงเวลาที่มีอํานาจควบคุม อาจกระทําไดดวยการใชมาตราการ
ปองกัน เชน การกําหนดวาลูกหนี้ตองรายงานการดําเนินกระบวนการใหศาลทราบเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ การอนุญาตใหศาลแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลายใหเขามากํากับดูแลลูกหนี้ การใหเจาหนี้
มีบทบาทในการสอดสอง หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีแทน 

สวนแนวทางเกี่ยวกับผูดําเนินการฟนฟูกิจการ ในแตละประเทศมีแนวความคิดที่
แตกตางกัน ดังนี้ 
         ในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวความคิดที่ใหโอกาสลูกหนี้เปนผูดําเนินการฟนฟูกิจการ 
โดยใหโอกาสแกลูกหนี้เปนผูทําแผนฟนฟูกิจการเอง เวนแตลูกหนี้นั้นเปนลูกหนี้ทุจริต หรือลูกหนี้
ไมเสนอแผนฟนฟูกิจการภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดบุคคลอื่นจึงจะมีสิทธิเสนอแผนฟนฟูกิจการ 
ซ่ึงแนวความคิดนี้มีขอดีวาลูกหนี้ไมตองเสียคาใชจายในการจางบุคคลอื่นเขามาเปนผูดําเนินการ
ฟนฟูกิจการ  และไมตองเสียเวลาในการหาสาเหตุของปญหาที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได หรือ 
มีหนี้สินลนพนตัว เนื่องจากลูกหนี้ยอมทราบถึงขอมูลและปญหาของตนเองเปนอยางดี  
         ในประเทศฝรั่งเศสก็มีแนวความคิดที่ใหโอกาสลูกหนี้คงทําหนาที่บริหารบริษัทตอไป 
โดยที่บริษัทขนาดเล็กผูบริหารบริษัทมักจะยังคงทําหนาที่ในบริษัทตอไป และเปนผูดําเนินการ
ตางๆ  ตามคําสั่งศาล  ทั้งนี้ศาลจะมีคําส่ังใหแตงตั้ง l’administrateur เมื่อมีความจําเปน แตอยางไร 
ก็ตามสําหรับบริษัทที่มีขนาดใหญศาลจะตั้ง  l’administrateur เสมอเพื่อทําหนาที่ในการรวบรวม
และสรุปผลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น และกระบวนการจะตองกําหนดระยะเวลาแหงการสังเกตการณ
เสมอ ซ่ึงอาจนํามาซึ่งความสูญเสียอํานาจตางๆทั้งหมดหรือบางสวนของผูบริหารในบริษัท 
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         ในประเทศอังกฤษมีแนวความคิดที่ใหบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการฟนฟูกิจการ 
เนื่องจากมีความคิดวาผูบริหารเดิมของลูกหนี้ไดบริหารบริษัทของลูกหนี้จนตองประสบปญหาการ
ไมสามารถชําระหนี้ได หรือจนตองมีหนี้สินลนพนตัว ผูบริหารเดิมของลูกหนี้จึงไมสมควรเปน
ผูดําเนินการฟนฟูกิจการโดยกฎหมายประเทศอังกฤษจะมีการแตงตั้ง Administrator ขึ้นมาเปน
ผูดําเนินการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ซ่ึง Administrator จะเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการ
บริหารกิจการ แนวทางนี้มีขอดีที่วาจะไดผูมีความรูความชํานาญในการบริหารธุรกิจมาเปนผูทํา
แผนฟนฟูกิจการ แตมีขอเสียวาลูกหนี้จะตองเสียคาตอบแทนในการดําเนินการฟนฟูกิจการ และการ
ฟนฟูกิจการอาจจะลาชาเพราะผูดําเนินการจะตองศึกษาถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้กอน 
         สวนในประเทศไทยมีแนวความคิดที่ใหผูใดเปนผูดําเนินการฟนฟูกิจการก็ไดตามที่
ประชุมเจาหนี้และศาลเห็นชอบ แนวความคิดนี้ไดนําแนวความคิดที่ใหโอกาสลูกหนี้ และ
แนวความคิดที่ตัดลูกหนี้ออกจากกระบวนการฟนฟูกิจการมาผสมผสานกัน โดยไมจํากัดสิทธิของ
ผูบริหารเดิมของลูกหนี้ที่จะเปนผูดําเนินการฟนฟูกิจการ หรือจะแตงตั้งบุคคลภายนอกเปน
ผูดําเนินการฟนฟูกิจการก็ได แตทั้งนี้จะขึ้นอยูกับการเห็นชอบของที่ประชุมเจาหนี้ และศาลเปน
สําคัญ ซ่ึงขั้นตอนในการหาผูดําเนินการฟนฟูกิจการนี้ทําใหเกิดการลาชาในการที่จะตองหาตัว
ผูดําเนินการเพราะจะตองผานขั้นตอนในการหาผูดําเนินการฟนฟูกิจการอีก  
 มาตรการทางกฎหมายในการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในแตละประเทศที่
ไดกลาวมาในบทกอนสรุปไดดังตอไปนี้ 
 1. เรื่องคุณสมบัติของลูกหนี้ในแตละประเทศที่ไดกลาวมาแลวจะพบวากฎหมายเปด
กวางมาก โดยไมจํากัดวาลูกหนี้เปนผูประกอบกิจการประเภทอะไร ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา 
หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ก็สามารถเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการไดทั้งนั้น จึงเห็นไดวาการเปดโอกาสใหผูประกอบการทุกประเภทสามารถ
เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได ทําใหกฎหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาการ
จํากัดอยูเฉพาะกิจการบางประเภทเทานั้น เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมก็เกิดขึ้นจาก
กิจการทุกกิจการที่ประกอบอยูดวยกันทั้งหมด หากมีการกีดกันผูประกอบการบางรายออกไปไมให
ไดรับโอกาสในการฟนฟูกิจการก็อาจจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภาพรวมได เชน การกดีกนั
ธุรกิจที่มีขนาดเล็กไมใหไดรับการฟนฟูกิจการอาจสงผลกระทบตอธุรกิจขนาดใหญได เนื่องจาก
ธุรกิจขนาดใหญอาจจะตองพึ่งพาวัตถุดิบบางอยางจากธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดเล็กก็อาจ
เติบโตเปนธุรกิจขนาดใหญได หรืออาจเติบโตเปนธุรกิจขามประเทศได ดังนั้นจะเห็นไดวาหาก
ตองการใหกฎหมายเกิดประสิทธิภาพโดยแทจริงไมควรที่จะจํากัดอยูเฉพาะกิจการบางประเภท
เทานั้นที่จะไดรับโอกาสในการฟนฟูกิจการ 
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 2. การกําหนดเงื่อนไขของความมีหนี้สินลนพนตัว จะพบวาในตางประเทศบางประเทศ
จะไมเครงครัดถึงขนาดวาลูกหนี้จะตองเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว แตจะดูจากความสามารถในการ
ชําระหนี้เมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชําระทั้งปวง โดยทั้งนี้พิจารณาจากจํานวนเงินสดของลูกหนี้วามีพอที่
สามารถชําระหนี้เมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชําระหรือไม โดยไมคํานึงถึงทรัพยสินของลูกหนี้วามีนอย
กวาหนี้สินหรือไม ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหแกลูกหนี้ที่ขาดสภาพคลองทางการเงินอันเปนการ
ช่ัวคราวใหไดรับโอกาสในการฟนฟูกิจการ เพราะถาหากกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟนฟูกิจการ
ตั้งแตเมื่อเริ่มมีปญหาทางดานการเงิน โอกาสในการกลับมาดําเนินกิจการตามปกติก็จะงายและ
รวดเร็วกวาเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวแลว 
 3. มาตรการการแจงเตือนของกฎหมายฝรั่งเศส ซ่ึงประกอบไปดวยการแจงเตือนโดย
บุคคลภายในองคกร และการแจงเตือนโดยบุคคลภายนอกองคกร เปนมาตรการทางกฎหมายที่ดี ซ่ึง
จะเห็นไดวาหากกิจการของลูกหนี้ประสบกับปญหา ก็จะมีการแจงเตือนจากบุคคลดังกลาวเพื่อให
ผูประกอบการไดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตั้งแตแรกเริ่มที่ประสบปญหา และการแกไขปญหาใน
ขั้นตอนนี้อาจกระทําไดงาย 
 4. มาตรการในการสอดสองดูแลการดําเนินกิจการของลูกหนี้ภายหลังศาลมีคําสั่งให
ฟนฟูกิจการ พบวาในกฎหมายของตางประเทศบางประเทศจะมีการกําหนดใหลูกหนี้ ตัวแทน
เจาหนี้ เจาหนาที่ของรัฐ หรือมีการแตงตั้งผูแทนในคดีลมละลายจึ้นมาเพื่อทําการสอดสองดูแลการ
ดําเนินการของกิจการลูกหนี้ และจัดทํารายงานการดําเนินการของกิจการใหศาลทราบเปนประจํา 
รวมถึงการใหความเห็นตอศาลในเรื่องการทําแผนฟนฟูกิจการวาควรจะใหลูกหนี้ดําเนินกิจการ
ตอไป หรือควรจะโอนกิจการไปใหบุคคลภายนอก หรือควรจะทําการชําระบัญชี ทั้งนี้ในระหวาง
การดําเนินการศาลมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีแทนได 
หากศาลเห็นวากิจการของลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการได หรือลูกหนี้กระทําการทุจริต จะเห็นได
วาการที่มีมาตรการในการสอดสองดูแลการดําเนินการของลูกหนี้ เปนการตรวจสอบสภาพกิจการ
ของลูกหนี้พรอมทั้งความรวมมือของลูกหนี้วามีความประสงคที่จะตองการฟนฟูกิจการอยางจริงจัง
หรือไม อีกทั้งมาตรการนี้ก็เปนการสงเสริมใหกิจการของลูกหนี้รับการฟนฟูกิจการไดงายขึ้น เพราะ
ถาหากกิจการของลูกหนี้อยูในเกณฑที่สามารถฟนฟูกิจการได และลูกหนี้ใหความรวมมือเปนอยาง
ดีก็จะมีการดําเนินการฟนฟูกิจการตอไป เนื่องจากบรรดาเจาหนี้ยอมใหความรวมมืออยางดีเหตุ
เพราะมาตรการนี้เจาหนี้สามารถตรวจสอบความสุจริต และความโปรงใสของลูกหนี้ได อีกทั้งการ
กําหนดใหศาลมีอํานาจปรับเปลี่ยนกระบวนการฟนฟูกิจการไปเปนการชําระบัญชีได เมื่อกิจการ
ของลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูได หรือลูกหนี้ทุจริต ก็เปนอีกมาตรการหนึ่งที่สรางความมั่นใจใหแก
เจาหนี้ ซ่ึงการชําระบัญชีก็เปนทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับกิจการที่ไมมีหนทางที่จะฟนฟูกิจการได 
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บทที่ 5 

สรุปและเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป  
 กฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการเกิดจากความตองการสนับสนุนใหกิจการของลูกหนี้ 
ที่ประสบสภาวะปญหาทางการเงินไดมีโอกาสปรับปรุงแกไขกิจการ  เพื่อจะไดมีการดําเนินธุรกิจ
ตอไปโดยไมตองเลิกกิจการหรือตองลมละลาย   เนื่องจากกิจการที่ยังดําเนินการตอไปจะสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจอันเปนประโยชนตอสวนรวมและบุคคลผูเกี่ยวของมากกวาการเลิกกิจการ  ซ่ึงกิจการ
ที่ยังประกอบการอยูยอมมีมูลคาของกิจการมากกวากิจการที่จะตองจําหนายทรัพยสินไปในลักษณะ
ของการเลิกกิจการหรือตองลมละลาย อีกทั้งยังสามารถรักษาการจางงานของกิจการเหลานั้นไวได
ดวย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้จึงเปนการรักษามูลคาขององคกรธุรกิจ 
 ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ที่ไดแกไขเพิ่มเติมในหมวดที่ 3/1 ซ่ึง
วาดวยกระบวนการเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ ก็ไดบัญญัติขึ้นดวยวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ และให
โอกาสแกลูกหนี้ในการฟนฟูกิจการเชนเดียวกัน แตจากการศึกษาก็จะพบวาโอกาสของลูกหนี้ที่จะ
ไดรับการฟนฟูกิจการยังมีอยูอยางจํากัด อีกทั้งในกรณีที่ลูกหนี้เองเปนผูยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟู
กิจการก็ยังจะตองเจอกับกระบวนการที่ซับซอน ซ่ึงในที่สุดแลวลูกหนี้อาจจะตองเสียเวลาเปนระยะ
เวลานาน และในที่สุดลูกหนี้อาจจะไมไดรับการฟนฟูกิจการ กระบวนการที่เกี่ยวกับการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลาย เปดโอกาสใหแกเฉพาะลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด 
บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ตามมาตรา 90/1 และอีก
ทั้งลูกหนี้จะตองมีหนี้สินลนพนตัวซ่ึงภาระหนี้สินรวมตองไมนอยกวาสิบลานบาท จึงจะมีสิทธิรอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการ ซ่ึงทําใหลูกหนี้ผูประกอบกิจการอันเปนธุรกิจสวนบุคคล หางหุนสวน
สามัญ หางหุนสวนจํากัด จะไมไดรับโอกาสในการฟนฟูกิจการ ในความเปนจริงแลวลูกหนี้ที่
ประกอบกิจการดังกลาวอาจเปนผูประกอบการรายใหญกวาผูประกอบการที่เปนบริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัดก็อาจเปนได หรืออาจจะเปนผูประกอบกิจการรายเล็กกวา ทั้งนี้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมไมวาจะเปนผูประกอบการรายใหญ หรือรายเล็กก็มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งนั้น การประกอบกิจการทั้งหลายจะเปนการรักษาไวซ่ึงระบบการแขงขันเสรีเพื่อปองกันการ
ผูกขาดทางธุรกิจ เปนแหลงรองรับงานในระบบเศรษฐกิจ ชวยสรางความสมดุลยโครงสรางของ
เศรษฐกิจในระดับตางๆ  ตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับเมืองใหญ ซ่ึงเมื่อระบบเศรษฐกิจมีสภาวะ
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ที่มั่นคงก็ยอมสงผลตอความมั่นคงของประเทศ  อีกทั้งการกําหนดเงื่อนไขวาลูกหนี้จะตองมีหนี้สิน
ลนพนตัวและมีภาระหนี้สินทั้งหมดรวมกันไมนอยกวาสิบลานบาท ก็เปนการตัดโอกาสลูกหนี้ที่
ประกอบกิจการที่เกิดสภาวะการเงินขัดคลองเปนการชั่วคราว ไมไดรับการฟนฟูกิจการ  ทั้งๆ ที่ถา
หากไดรับการแกไขปญหาตั้งแตเมื่อกิจการประสบปญหาทางการเงิน การแกไขปญหาดังกลาว
นาจะงายกวาการที่ปลอยใหกิจการนั้นมีหนี้สินลนพนตัว ซ่ึงบางครั้งยากตอการที่จะทําการฟนฟู
กิจการจนอาจทําใหการฟนฟูกิจการไมสามารถกระทําได ความซับซอนของกระบวนการ เร่ิมตั้งแต
การไตสวนของศาลที่เปดโอกาสใหมีผูคัดคานตั้งแตเมื่อลูกหนี้ไดยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการกอน
ศาลจะมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการได  และเมื่อศาสมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการได ก็ตองดําเนินกระบวนการตัง้
ผูทําแผน ตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้  ซ่ึงถามีมติไมเห็นดวยที่จะใหผูทําแผนที่เสนอ
มาเปนผูทําแผนก็ตองทําการประชุมเจาหนี้ใหมาอีก และถึงแมเมื่อที่ประชุมเจาหนี้ลงมติเห็นชอบ
ใหตั้งผูทําแผนที่เลือกไดแลว หากศาลไมเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน ก็จะทําให
กระบวนการทั้งหมดที่ผานมาเสียเปลา อีกทั้งในระหวางที่ยังหาผูทําแผนไมได ศาลก็จะตองตั้ง
ผูบริหารชั่วคราวอีกเปนการเสียคาใชจายมากขึ้น หรือถาหากหาผูบริหารชั่วคราวไมได ก็จะตองให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดการกิจการของลูกหนี้ไปกอนซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจจะจัดการ
ไดไมดีกอใหเกิดความเสียหายได เนื่องจากอาจขาดความเชี่ยวชาญ หรือไมทราบปญหาของกิจการ
ลูกหนี้ก็เปนได ในกรณีที่ตั้งผูทําแผนไดก็ตองใหเวลาผูทําแผน ทําแผนฟนฟูกิจการอีกอยางนอยเปน
ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อไดแผนฟนฟูกิจการแลวก็ตองมาผานที่ประชุมเจาหนี้เพื่อทําการพิจารณาแผน 
ดังนั้นเห็นไดวาในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการเอง อาจจะไมไดรับการฟนฟู
กิจการไดเนื่องจากการมีกระบวนการหลายขั้นตอน และอาจใชระยะเวลานานเกินไป ทั้งๆ ที่ลูกหนี้
ยอมเปนผูรูปญหาของกิจการตนเองดีที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเกิดจากการมองลูกหนี้วาลูกหนี้จะ
กระทําการทุจริต เนื่องจากขอสันนิษฐานและแนวคิดดังเดิมตามกฎหมายลมละลานที่เห็นวาลูกหนี้
ไมมีศักยภาพดีพอไมอาจสามารถดําเนินธุรกิจของตนเองได 
 จากการศึกษาพบวาแนวความคิดในการฟนฟูกิจการของประเทศตางๆเกิดขึ้นเนื่องจาก
การหาทางออกมิใหลูกหนี้ตองลมละลาย หรือตองเลิกกิจการไปเพื่อรักษาเศรษฐกิจและสังคม
สวนรวมมิใหตองไดรับความเสียหายและเพื่อเพิ่มทางออกใหกับลูกหนี้ใหไดมีโอกาสในการดําเนิน
กิจการตอไปและชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ทั้งหลาย ซ่ึงเปนทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจาก
การลมละลาย กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้สามารถแบงออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางที่
สนับสนุนการฟนฟูกิจการลูกหนี้อยางเต็มที่ เรียกวา “กระบวนการฟนฟูกิจการที่เขมแข็ง” (Tough 
proceeding) เชนในประเทศอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นไดวาใน
กรณีที่ลูกหนี้รองขอใหมีการฟนฟูกิจการโดยสมัครใจ ตามกฎหมายไมเปดโอกาสใหเจาหนี้คัดคาน
คํารองขอ เมื่อศาลไดรับคํารองขอโดยสวนมากศาลจะอนุญาตโดยทันที ทั้งนี้โดยสันนิษฐานกอนวา
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ลูกหนี้เปนผูสุจริต และลูกหนี้ยังคงมีสิทธิครอบครองดูแลกิจการและทรัพยสินตอไป อีกทั้งยังให
โอกาสแกลูกหนี้ในการยื่นเสนอแผนฟนฟูกิจการ และเปนผูดําเนินการตามแผน สวนในประเทศ
ฝร่ังเศสจะเห็นไดวากระบวนการแบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนกระบวนการปองกันและแกไข
ปญหาการเงินของกิจการลูกหนี้กอนลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว หรือเรียกวา กระบวนการการแจง
เตือน โดยวิธีการนี้จะเปนการแจงเตือนปญหาที่เกิดขึ้นกับกิจการของลูกหนี้โดยเปนการแจงเตือน
โดยบุคคลภายในองคกร และการแจงเตือนโดยบุคคลภายนอกองคกร ซ่ึงมาตรการในชั้นนี้มี
วัตถุประสงคในการปองกันการเกิดปญหาทางการเงินและเปนการปองกันมิใหปญหาเล็กนอยที่
เกิดขึ้นทวีความรุนแรงจนถึงตองทําใหกิจการตองตกอยูในสภาวะที่ไมสามารถชําระหนี้ได สวน
กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่ง คือ กระบวนการหลังจากลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวแลว ตาม
กฎหมายฝรั่งเศสกรณีลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามขอตกลงประนอมหนี้ พนักงานอัยการ และเจาหนี้
สามารถรองขอใหศาลดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได เมื่อศาลมีคําส่ังใหดําเนินการ
ฟนฟูกิจการลูกหนี้จะมีการสังเกตการณกิจการของลูกหนี้ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจัดทํา
รายงานดานเศรษฐกิจและสังคมของกิจการรวมทั้งรายงานดานความเห็นเสนอตอศาลเรื่องการทํา
แผนฟนฟูกิจการวาควรจะใหลูกหนี้ดําเนินกิจการตอไปหรือไม กระบวนการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้อีกแนวทางหนึ่ง คือ แนวทางที่เปดโอกาสใหลูกหนี้ฟนฟูกิจการไดภายใตเงื่อนไขอันจํากัด 
ซ่ึงเรียกวา “กระบวนการฟนฟูกิจการอยางออน” (Mild proceeding) เชนประเทศอังกฤษ เมื่อมีการ
รองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ศาลจะทําการไตสวนวาลูกหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้
หรือไม ถาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได หรือลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวและการฟนฟูกิจการจะทําให
กิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปไดถากิจการนั้นยังสามารถดําเนินตอไปได อีกทั้งยังเปนการทําให
มูลคาของทรัพยสินมีคามากกวาการชําระบัญชี ศาลก็จะมีคําสั่งอนุญาตใหมีการฟนฟูกิจการเมื่อมี
คําส่ังใหฟนฟูกิจการ เมื่อมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการแลวจะมีการแตงตั้งผูบริหาร (Administrator) เพื่อมา
ตรวจกิจการและเสนอแผนฟนฟูกิจการ 
 ดวยเหตุผลและปญหาดังที่ไดกลาวมาขางตน ควรมีการพิจารณาถึงการรองขอใหมีการ
ฟนฟูกิจการโดยลูกหนี้สมัครใจ วาควรจะมีมาตรการทางกฎหมายอยางไร เพื่อใหลูกหนี้ไดรับการ
ฟนฟูกิจการโดยเร็ว เพื่อเปนการไมเสียเวลาและคาใชจายไปโดยเปลาประโยชน 
 ดังนั้นผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 1. การกําหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟูกิจการ ตามมาตรา 90/1 ของ
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 วาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ กําหนดไวเพียงแตลูกหนี้ที่ประกอบกิจการประเภท บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
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และนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซ่ึงเห็นไดวาเปนการเปดโอกาสใหแตเฉพาะ
กิจการบางประเภทเทานั้น ดังนั้นจึงเห็นวาควรจะบัญญัติไปใหครอบคลุมถึง ลูกหนี้ผูประกอบ
กิจการประเภท บุคคลธรรมดา(ซ่ึงเนนแตเฉพาะผูประกอบการ)  เชนกิจการรายเดียว หางหุนสวน
สามัญ และหางหุนสวนจดทะเบียน ซ่ึงผูประกอบกิจการเหลานี้เปนผูประกอบการสวนใหญของ
ประเทศไทย 
 2. เงื่อนไขขอกําหนดที่ใหลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัวและเปนภาระหนี้สินจํานวนไม
นอยกวา 10 ลานบาท ตามมาตรา 90/3 ของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 วาดวย
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ขอกําหนดดังกลาวเปนอุปสรรคตอกิจการ
ของลูกหนี้ที่ประสบสภาวะขาดสภาพคลองทางการเงินเปนการชั่วคราวไมไดรับการฟนฟูกิจการ 
ควรกําหนดมาตราฐานของการมีหนี้สินลนพนตวในกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยตรวจสอบจาก 
  1)   ความสามารถในการชําระหนี้ทั้งปวงของลูกหนี้ ซ่ึงอาจตรวจสอบไดจากสภาพ
คลองทางการเงินของลูกหนี้โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ
ซ่ึงไมตองคํานึงวาทรัพยสินของลูกหนี้นอยกวาหนี้สินหรือไม เปนการพิจารณาถึงแตจํานวนเงินสด
ของลูกหนี้วามีเพียงพอที่จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ไดทั้งหมดหรือไม โดยกฎหมายอาจตั้งขอ
สันนิษฐานวา หากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้โดยเจาหนี้ไดสงหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ดังกลาวแลว
เปนจํานวนสองคราวติดตอกันแตลูกหนี้เพิกเฉยไมทําการชําระหนี้ภายในระยะเวลาตามที่เจาหนี้
กําหนด และหนี้ดังกลาวไมตกอยูภายใตการไกลเกลี่ย หรือหักกลบหนี้ในจํานวนเทากันหรือจํานวน
ที่มากกวา ถือวาลูกหนี้นั้นไมสามารถชําระหนี้ได 
  2) ตรวจสอบจากบัญชีงบดุลของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากสินทรัพยของลูกหนี้มีไม
เพียงพอตอการปลดเปลื้องหนี้สิน หรือมูลคาของสินทรัพยนอยกวาหนี้สิน โดยคํานึงถึงความรับผิด
ของลูกหนี้ในภายหนาดวย ซ่ึงการกําหนดเชนนี้ไมจําเปนวาเจาหนี้จะไดออกหนังสือทวงถามให
ลูกหหนี้ชําระหนี้แลวหรือไม เพียงแตลูกหนี้ตรวจสอบงบดุลของลูกหนี้วามีสินทรัพยนอยกวา
หนี้สิน ลูกหนี้ก็สามารถรองขอใหฟนฟูกิจการได 
 3. ควรกําหนดใหมีมาตรการแจงเตือนปญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นแกกิจการของลูกหนี้
โดยแจงไปยังศาล ซ่ึงอาจกําหนดใหบุคคลภายในองคกร และบุคคลภายนอกองคกรแจงเตือน 
  1) การแจงเตือนโดยบุคคลภายในองคกร  ใหบุคคลตอไปนี้มีสิทธิแจงเตือนไปยัง
ศาล ไดแก ผูตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการรวมระหวางผูบริหารและพนักงาน 
  2) การแจงเตือนโดยบุคคลภายนอกองคกร ใหบุคคลตอไปนี้มีสิทธิแจงเตือนไปยัง
ศาล ไดแก เจาหนี้ ตัวแทนเจาหนี้ สํานักงานประกันสังคม พนักงานอัยการในการณีมีผูรองขอ 
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 เมื่อศาลไดรับการแจงเตือนแลวใหศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานและพยานบุคคล 
ไดแก เจาหนี้ ลูกหนี้ บุคคลที่เกี่ยวของ หรือบุคคลใดที่ศาลเห็นวาจะใหขอมูลท่ีเปนประโยชนมาให
คําชี้แจง 
 4.  กรณีที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการเองโดยสมัครใจ เห็นควรวาจะตอง
ปรับปรุงในเรื่องดังตอไปนี้ 
  4.1 เมื่อลูกหนี้ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ  ตองกําหนดใหลูกหนี้แนบเอกสาร
ดังตอไปนี้มาพรอมกับคํารองขอ 
   1) เหตุผลที่ทําใหมีการฟนฟูกิจการ 
   2) ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  ทั้งนี้ถาหากมีหนังสือใหความยินยอมของเจาหนี้ หรือขอตกลงในการประนอมหนี้ 
ใหแนบมาพรอมกับคํารองขอ 
  4.2 ในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการโดยสมัครใจ เมื่อศาลตรวจคํา
รองและเอกสารที่ลูกหนี้ไดแนบมา ใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการโดยทันที ทั้งนี้ไมตองเปดโอกาส
ใหมีการคัดคาน 
  4.3 ใหโอกาสลูกหนี้เปนผูเสนอแผนฟนฟูกิจการเอง โดยกําหนดใหลูกหนี้ยื่นแผน
ฟนฟูกิจการเขามาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และในกรณีที่ลูกหนี้ไดยื่นแผนฟนฟูกิจการ
เขามาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลวแตแผนฟนฟูกิจการนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมเจาหนี้ กฎหมายควรกําหนดใหโอกาสลูกหนี้มีสิทธิแกไขแผนฟนฟูกิจการนั้นได ทั้งนี้
กฎหมายควรจะตองกําหนดระยะเวลาในการยื่นแผนฟนฟูกิจการในครั้งหลังเปนเวลาแนนอน แต
อยางไรก็ตามกฎหมายควรกําหนดใหผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆมีสิทธิที่จะยื่นแผนฟนฟูกิจการไดหาก
ปรากฎวา 
   1) ลูกหนี้ไมยื่นแผนฟนฟูกิจการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
   2) ลูกหนี้ยื่นเสนอแผนฟนฟูกิจการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด แตแผน
ฟนฟูกิจการไมไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้ และลูกหนี้ไมไดยื่นแผนฟนฟูกิจการเขามา
ใหมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดอีก 
   3) แผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ไดยื่นเสนอเขามาใหมภายในกําหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดยังคงไมไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้อีก 
   4) ลูกหนี้กระทําการทุจริต 
  4.4 เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ควรมีการกําหนดมาตรการใหมีการสอดสองการ
ดําเนินกิจการของลูกหนี้ ใหคณะกรรมการเจาหนี้ หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย มีอํานาจสอดสอง
ดูแลการดําเนินกิจการของลูกหนี้ และมีหนาที่จัดทํารายงานดานเศรษฐกิจและสังคมของกิจการ
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ลูกหนี้ รายงานการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ และความเห็นวากิจการของลูกหนี้สามารถดําเนิน
กิจการไปไดหรือไม เพื่อรายงานไปยังศาล ทั้งนี้ คณะกรรมเจาหนี้ หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
มีสิทธิใหคําแนะนําและมีสวนรวมในการรางแผนฟนฟูกิจการ  ตลอดจนมีสิทธิรองขอใหศาลมี
คําส่ังใหมีการชําระบัญชี หากเห็นวาลูกหนี้กระทําการทุจริต หรือกิจการของลูกหนี้ไมสามารถฟนฟู
กิจการได 
  เมื่อศาลไดพิจารณาตามรายงานของคณะกรรมการเจาหนี้ เจาพนักงานพิทักษทรัพย 
แลวศาลเห็นวาไมสมควรใหลูกหนี้ดําเนินการฟนฟูกิจการอีกตอไป ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลง
กระบวนการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีแทนได 
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