
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

ก ารวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศกึษาเปรยีบเทยีบปัญหากฎหมายต่างประเทศกบัประเทศไทยเกีย่วกบั

การรบัรองกระบวนพจิารณาของศาลต่างประเทศเกีย่วกบัการล้มละลายข้ามชาตขิองคณะกรรมาธกิาร

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาต ิ(2) วเิคราะห์เหตผุลและความจ�าเป็นในการจดัท�า Model 

Law on Cross-Border Insolvency ของคณะกรรมาธกิารกฎหมายการค้าระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติ 

เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ และ(3) ศึกษาผลกระทบอ�านาจอธิปไตยทางการศาล อ�านาจอธิปไตยในการน�า

ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในประเทศไปแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ และแนวทางที่จะคุ้มครองเจ้าหนี้ในประเทศ ผู้วิจัย

ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์

เจาะลึก จ�านวน 10 คน และการสนทนากลุ่ม จ�านวน 20 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า (1) ลักษณะคดีล้มละลายข้ามชาติเป็นปัญหาของเอกชนระหว่างประเทศที่ไม่อาจน�าหลัก

เกณฑ์จากบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศมาแก้ไขปัญหาคดีล้มละลายข้ามชาติได้โดยตรง (2) การจัดท�า 

Model Law on Cross-Border Insolvency จะรองรับการเยียวยาในคดีล้มละลายข้ามชาติที่เกิดขึ้นส่งเสริมให้

มกีารลงทนุจากต่างชาตแิละสามารถน�าหลกัการกฎหมายล้มละลายของไทยทีม่อียูแ่ล้วมาพจิารณาประกอบให้มี

ความสอดคล้องกันได้ (3) ควรให้ประเทศที่รับหลักการตามกฎหมายต้นแบบท�าการระบุศาลภายในประเทศของ

ตนทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการรบัรองกระบวนพจิารณาคดล้ีมละลายต่างประเทศไว้โดยเฉพาะในการใช้สทิธขิอง

เจ้าหนี้ต่างประเทศด้วย และ (4) ประเทศไทยควรปรับปรุงกฎหมายล้มละลายโดยการรับหลักการแห่งกฎหมาย

ต้นแบบ ในส่วนเกีย่วกบัการล้มละลายต่างประเทศ และก�าหนดให้ศาลล้มละลายเป็นศาลทีม่อี�านาจตามกฎหมาย 
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Abstract

This research has four objectives: (1) study the comparison of foreign law problems with 
Thailand regarding the certification of international court cases regarding international 

bankruptcy. (2) To analyze the rationale and necessity of the Model Law on Cross-Border  
Insolvency of the United Nations Commission on International Trade Law. About Transnational 
Bankruptcy. and(3) to study the effect of court jurisdiction Sovereignty in the allocation of assets 
located in the country divided to foreign creditors and guidelines to protect domestic creditors. 
The researcher used the qualitative research methodology. By using 3 methods of data collection, 
namely document research In-depth interviews of 10 people and 20 group conversations. And 
analyze the data by using content analysis techniques

The results of the research are as follows: (1) The nature of transnational bankruptcy cases 
is an international private problem that cannot be applied directly from the origins of  
international law to resolve transnational bankruptcy cases. (2) Model Law on Cross-Border  
Insolvency Will support the remedy of transnational bankruptcy cases that arise, promote foreign 
investment and be able to take existing Thai bankruptcy laws into consideration. (3) The countries 
that should adopt the principles of the original law should specify the courts in their countries 
that have the authority to certify foreign bankruptcy proceedings, especially in exercising the rights 
of low creditors. And (4) Thailand should improve the bankruptcy law by adopting the principles 
of the original law. With respect to foreign bankruptcy and set the bankruptcy court to be a court 
with legal power

Keywords: Recognition of Foreign Proceedings; Transnational Bankruptcy; Model law

Type of Article: Research Article

 1 Doctor of Laws Program, Doctor of Philosophy Program in Social Sciences, Ramkhamhaeng University
  2086 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok, 10240, Thailand
  Email: nichshalaw@hotmail.com
 2 Faculty of Law Ramkhamhaeng University
 3 Faculty of Health Sciences Mahidol University
 4 Senior Legal Advisor Bangkok Bank

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

600



วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

สมาชิกของสหประชาชาติในการระงับข้อพิพาทคด ี

ล้มละลายข้ามชาต ิในปัจจบัุน ประเทศและเขตดินแดน

ทีม่กีารอนวุตักิฎหมายล้มละลายข้ามชาต ิ(Jullamon, 

2015, pp. 58-79) ได้แก่ สาธารณรัฐออสเตรเลีย 

ประเทศแคนาดา สาธารณรฐัชลิ ีโคลมัเบยี สาธารณรฐั 

เฮลเลนิก (กรีซ) ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐมอริเชียส 

สาธารณรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐมอนเตเนโกร ประเทศ

นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐโปแลนด์ 

สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐโรมาเนีย สาธารณรัฐ

เซอร์เบีย สาธารณรัฐเซเชลส์ สาธารณรัฐสโลวีเนีย 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐยูกันดา สหราช

อาณาจักร เกาะบริติชเวอร์จิน สหรัฐอเมริกา และ

สาธารณรัฐวานูอาตู ซึ่งเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังไม่ได้

อนุวัติกฎหมายนี้ กฎหมายต้นแบบ ได้ถูกน�าไปใช้แล้ว

ในปัจจุบันรวม 41 ประเทศเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

มีทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี

ฉะนัน้ ประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในประเทศ

สมาชิกท่ีเข้าร่วมและสนับสนุนการค้าและการลงทุน

ระบบเสรี เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและ

เป็นหนึง่ในสมาชิกขององค์การการค้าโลก ประเทศไทย

จงึต้องท�ากจิการการค้ากบัต่างประเทศอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ และเมื่อธุรกิจนั้นเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง

ทางการเงิน หรือภาวะที่เรียกว่า มีหนี้สินล้นพ้นตัวขึ้น 

การอาศัยเพียงพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 

2483 ในหมวด 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ ส่วนที่ 2 การ 

ล้มละลายเกีย่วกบัต่างประเทศ มาตรา 177 มาตรา 178 

แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และ

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณา

คดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 รวมถึงข้อก�าหนดใดๆ ของ

ศาลล้มละลายเกี่ยวกับการด�าเนินกระบวนพิจารณา

และระเบียบ หรือกฎหมายอื่นที่อนุโลมน�ามาบังคับใช้

กบัคดล้ีมละลายด้วยของประเทศไทยทีมี่อยูใ่นปัจจุบนั

นัน้ ไม่เพยีงพอทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ด้ ถงึแม้

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
ตามระบบกฎหมายล้มละลายของไทย การที่

ศาลไทยประกาศให้ลูกหนี้ล้มละลาย จะมีผลบังคับแต่

ในประเทศไทยเท่านั้น หากลูกหนี้ไปมีทรัพย์สินอยู่ใน

ต่างประเทศ มีเจ้าหนี้อยู่ในต่างประเทศ ก็ไม่สามารถ

เข้าไปบังคับได้ ตามมาตรา 177 ของพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าหนี้จะต้องไปฟ้อง

คดีล้มละลายในประเทศอื่นอีก ซึ่งไม่เหมาะกับสภาพ

ธุรกิจในปัจจุบันที่ขยายไปในระดับโลก หากพิจารณา

มาตรา 178 ของพระราชบัญญติัล้มละลาย พทุธศักราช 

2483 การที่เจ้าหนี้ต่างประเทศจะเข้ามาขอรับช�าระ

หน้ีต้องใช้หลักต่างตอบแทน ต้องเอาทรพัย์สนิทีไ่ด้จาก

ต่างประเทศเอามารวมในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ใน

ประเทศ บนหลกัความเท่าเทียม ซึง่ถ้าลกูหน้ีมทีรพัย์สนิ

อยู่แค่ในสองประเทศอาจไม่มีปัญหายุ่งยาก แต่หาก 

ลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่ในหลายๆ ประเทศ จะเกิดปัญหา

ที่เจ้าหนี้จะเข้าไปขอรับช�าระหนี้เฉพาะแต่ในประเทศ

ที่มีทรัพย์สินมากๆ ขัดกับหลักเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของ 

ลูกหนี้ การสร้างระบบการจัดการที่รวมศูนย์ได้ทั้งโลก 

จงึช่วยเพ่ิมมลูค่าทรัพย์สนิได้ แนวคิดเร่ืองการล้มละลาย 

ข้ามชาตใินช่วงศตวรรษที ่17 และ 18 ได้เริม่ต้นขึน้ครัง้

แรกในสหรัฐอเมริกา และต่อมาได้พัฒนาขึ้นในยุโรป

คณะกรรมาธกิารกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Com-

mission on International Trade Law (UNCITRAL)) 

ได้ผลักดันกฎหมายต้นแบบนี้เข้าสู่กลุ่มปฏิบัติการแห่ง

กฎหมายล้มละลาย (Working Group on Insolvency 

Law) ในปี ค.ศ. 1995 โดยความร่วมมือกับสมาคมผู้

ปฏิบตักิารเกีย่วกบัทางด้านล้มละลายระหว่างประเทศ 

(International Association of Insolvency Practi-

tioners (INSOL) และได้รบัความช่วยเหลอืจากสมาคม

เนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศทางด้านกฎหมาย

ธุรกิจ (Business Law of International Bar Asso-

ciation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือประเทศ
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จะแก้ปัญหาได้โดยอาศัยกฎหมายอ่ืนเข้ามาพิจารณา

ประกอบ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่ง

กฎหมาย พทุธศักราช 2481 เป็นต้น กจ็ะแก้ปัญหาได้ไม่

เตม็ทีห่รือไม่ดเีท่าทีค่วรทีจ่ะดีไปกว่าการทีป่ระเทศไทย

จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ

โดยหลักในการรับหลักการของกฎหมายต้นแบบ 

ประเทศน้ันควรจะต้องระมัดระวังในการปรับใช้

หรือการรับหลักการโดยจ�ากัดในการหันเหจากหลัก

กฎหมาย และหลักการในกฎหมายต้นแบบให้มาก

ท่ีสุด ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดเป็นผลที่สะท้อน

กลับที่เกิดขึ้นในประเทศน้ันเองโดยเฉพาะคือการได้

รับความร่วมมือช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆ ในด้าน

กฎหมายล้มละลายที่เป็นคดีล้มละลายข้ามชาติ อัน

เป็นวัตถปุระสงค์ของกฎหมายต้นแบบและจดุประสงค์

ที่คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

องค์การสหประชาชาติได้วางไว้ (Suwannakota, 

1999,pp. 5-31) ในประเทศทีร่บัหลกัการของกฎหมาย

ต้นแบบนี้กับต่างประเทศอ่ืนเมื่อมีคดีล้มละลายข้าม

ชาติเกดิขึน้พร้อมกนัหลายคดีหรอืเกดิขึน้หลายประเทศ

โดยมีลูกหนี้รายเดียวกัน

ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ

องค์การสหประชาชาติ จะน�ากฎหมายต้นแบบเกี่ยว

กับการล้มละลายข้ามชาติ (UNCITRAL Model Law 

on Cross-Border Insolvency) ไปเป็นแบบอย่างใน

การจัดท�ากฎหมายภายใน ในคดีล้มละลายข้ามชาติของ

ไทย ต้องศึกษาถึงการกระทบอ�านาจอธิปไตยทางการ

ศาล การกระทบกบัอ�านาจอธิปไตยในการน�าทรพัย์สนิ

ท่ีต้ังอยูใ่นประเทศไทยไปแบ่งให้แก่เจ้าหน้ีต่างประเทศ

หรอืไม่ และจะมบีทบญัญติัอย่างไรทีจ่ะคุม้ครองเจ้าหนี้ 

ในประเทศให้ได้รับช�าระหนี้ไม่น้อยไปกว่าที่เจ้าหนี้

เหล่านี้จะได้รับตามกฎหมายของประเทศไทย เมื่อได้

มกีารการรบัรองกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศ

ตามกฎหมายต้นแบบเก่ียวกับการล้มละลายข้ามชาติ 

ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

องค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

กฎหมายล้มละลายในเรื่องนี้ของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ

และของประเทศไทยเก่ียวกับการรับรองกระบวน

พิจารณาของศาลกับการรับรองกระบวนพิจารณาของ

ศาลต่างประเทศตามแนวทางของกฎหมายต้นแบบ

เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติของ คณะกรรมาธิการ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติ 

2.  เพื่อวิเคราะห์ถึงเหตุผลและความจ�าเป็น

แนวคิดของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศองค์การสหประชาชาต ิเกีย่วกบัการล้มละลาย

ข้ามชาติในการจัดท�า Model Law on Cross-Border 

Insolvency ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฏหมาย

ล้มละลายของไทยเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ

3.  เพื่อศึกษาผลกระทบอ�านาจอธิปไตยทางการ

ศาล อ�านาจอธิปไตยในการน�าทรัพย์สินที่ตั้งอยู ่ใน

ประเทศไปแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ และแนวทาง

ที่จะคุ้มครองเจ้าหนี้ในประเทศ ในการพัฒนาและการ

แก้ไขปัญหากฎหมายล้มละลายเกี่ยวกับการรับรอง

กระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศตามกฎหมาย

ต้นแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศองค์การสหประชาชาต ิเกีย่วกบัการล้มละลาย

ข้ามชาติ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

นิยำมศัพท์
กระบวนพิจำรณำต่ำงประเทศ หมายความว่า 

กระบวนพจิารณาในทางคดหีรอืในการจดัการทรพัย์สนิ

ในทางศาลต่างประเทศ รวมท้ังกระบวนพิจารณา

คุ้มครองช่ัวคราวตามกฎหมายเก่ียวกับการล้มละลาย

ที่มีผลท�าให้ทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้ตกอยู ่

ภายใต้การควบคุมดูแลโดยศาลต่างประเทศ

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

กระบวนพิจำรณำหลักต่ำงประเทศ หมายความ

ว่า กระบวนพิจารณาต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ในประเทศที่

เป็นศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของลูกหนี้

กระบวนพิจำรณำรองต่ำงประเทศ หมายความ

ว่า กระบวนพจิารณาต่างประเทศอืน่นอกจากกระบวน

พจิารณาหลกัต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ในประเทศท่ีลกูหนีม้ี

สถานประกอบการอยู่

ผู้แทนต่ำงประเทศ หมายความว่า บุคคล หรือ

หน่วยงาน รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งต้ัง

ขึ้นชั่วคราวที่ได้รับมอบอ�านาจในกระบวนพิจารณา

ต่างประเทศให้จดัการเกีย่วกบัทรพัย์สนิหรอืกจิการของ

ลูกหนี้ หรือให้กระท�าการในฐานะผู้แทนของกระบวน

พิจารณาต่างประเทศ

ศำลต่ำงประเทศ หมายความว่า ศาลหรือหน่วย

งานอื่น ที่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่ง หรือ

ด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายของต่าง

ประเทศ

ศำลในประเทศ หมายความว่า ศาลล้มละลาย

กลางและศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษ แผนกคด ี

ล้มละลาย

ประเทศหลัก หมายความว่า ประเทศที่เป็น

ศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของลูกหนี้

ประเทศรอง หมายความว่า ประเทศที่ลูกหนี้มี

สถานประกอบการอยู่

ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ด้ำนเนื้อหำ

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารทั้งของต่างประเทศ

และของประเทศไทย เป็นการศึกษาในขอบเขตของ

กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ โดยศึกษาถึง

กระบวนพจิารณาเกีย่วกบัการรบัรองกระบวนพจิารณา

ของศาลต่างประเทศตามกฎหมายต้นแบบของคณะ

กรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศองค์การ

สหประชาชาติ เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ โดย

ยึดตามแนวทางของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาต ิเป็นหลกัในการ

ศกึษา และส�ารวจหลกัเกณฑ์และกลไกระหว่างประเทศ

ตามแนวทางอื่นๆ รวมทั้งกฎหมายล้มละลายของต่าง

ประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจด้วย 

ทัง้นี ้เพือ่การเปรยีบเทยีบกบัหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องของ

ไทย อันจะน�าไปสู่การค้นหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับ

ประเทศไทยต่อไป 

 

2. ด้ำนประชำกรและตัวอย่ำง

2.1 ประชากรในการสัมภาษณ์เจาะลึก คือ ผู้ทรง

คุณวุฒิซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีอ�านาจหน้าท่ี

และประสบการณ์ในเรื่องที่ท�าการวิจัย เพื่อพิจารณา

และให้ข้อมูลตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมจาก

การวิจัยเอกสาร ซึ่งประชากรที่คุณสมบัติเช่นน้ันจะ

มีจ�านวนไม่มากนัก ส่วนตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกตัวอย่าง

โดยใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง Purposive Sampling) 

จ�านวน 8 คน

2.2 ประชากรในการสนทนากลุม่ คอื ผู้ทรงคณุวุฒิ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความส�าคัญต่อการบังคับใช้

กฎหมาย และตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธี

การเลือกแบบเจาะจง Purposive Sampling) จ�านวน 

10 คน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้มีฐานข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมาย

ไทยและต่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบัการรบัรองกระบวน

พิจารณาของศาลกับการรับรองกระบวนพิจารณาของ

ศาลต่างประเทศตามแนวทางของกฎหมายต้นแบบ

เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติของ คณะกรรมาธิการ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติ 

2.  เกิดองค์ความรู ้ถึงเหตุผลและความจ�าเป็น

แนวคิดของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่าง

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

603



Ph.D. in Social Sciences Journal Vol. 9 No. 3 (September - December 2019)

ประเทศองค์การสหประชาชาต ิเกีย่วกบัการล้มละลาย

ข้ามชาติในการจัดท�า Model Law on Cross-Border 

Insolvency ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฏหมาย

ล้มละลายของไทยเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ

3.  ท�าให้ทราบปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบอ�านาจ

อธิปไตยทางการศาล อ�านาจอธิปไตยในการน�า

ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไปแบ่งให้แก่เจ้าหน้ี 

ต่างประเทศ และแนวทางที่จะคุ ้มครองเจ้าหนี้ใน 

ประเทศ ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหากฎหมาย 

ล้มละลายเกี่ยวกับการรับรองกระบวนพิจารณาของ

ศาลต่างประเทศตามกฎหมายต้นแบบของคณะ

กรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศองค์การ

สหประชาชาติ เก่ียวกับการล้มละลายข้ามชาติ ให้

เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

4.  จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีท�าให้ได้แนวทางใน

การพัฒนาและแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมาย 

ล้มละลายเกี่ยวกับการรับรองกระบวนพิจารณาของ

ศาลต่างประเทศตามกฎหมายต้นแบบของคณะ

กรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศองค์การ

สหประชาชาติ เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 หลักการทีส่�าคญัสงูสดุของกฎหมายล้มละลาย 

ก็คือ หลักที่ประสงค์ให้เจ้าหนี้ได้รับช�าระหนี้เสมอภาค

ทั่วหน้ากัน ซึ่งหมายถึงหลักความเท่าเทียมกัน และได้

รับส่วนแบ่งในอตัราทีเ่สมอหน้ากนัในกองทรพัย์สนิของ

ลูกหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน แต่ก็มีข้อยกเว้นส�าหรับ 

กรณีเจ้าหนี้มีประกัน และการหักกลบลบหนี้ ส่วน

ทฤษฎีของกฎหมายล้มละลาย มีทฤษฎีที่ส�าคัญ ได้แก่

1.  ทฤษฎีที่ว่าด้วยการต่อรองของเจ้าหน้ี (The 

creditors’ bargain theory) ทฤษฎีนีเ้หน็ว่า กฎหมาย

ล้มละลายควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ 

และบคุคลอืน่ทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากการล้มละลาย

ของลูกหน้ี (Jullamon, 2015, p. 10) ทั้งๆ ที่มิได้

เก่ียวข้องกับกฎหมายล้มละลาย และไม่ควรปกป้อง 

ผลประโยชน์ของผู้ที่มิใช่เจ้าหนี้

2.  ทฤษฎีท่ีว่าด้วยการเข้าถึงค่านิยมอันหลาก

หลาย (multiple values approach) ทฤษฎีนี้เห็น

ว่า นอกจากประโยชน์ของเจ้าหนี้แล้ว ควรพิจารณา

ถึงสิ่งอื่นที่มีความส�าคัญ เช่นการเผยแพร่กระบวนการ 

ล้มละลาย การคุ้มครองการลงทุนของสาธารณะ การ

ยดึมัน่ในจรยิธรรมของธรุกิจ การคุม้ครองผลประโยชน์

ทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิธรุกจิต่อไปของลกูหนี ้(Phan-

itwong, 2010, p. 23) โดยศาลเป็นผู้สร้างความเป็น

ธรรมและความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ

3. ทฤษฎีว่าด้วยผลของกระบวนการล้มละลาย

กระบวนการล้มละลายจะมีผลเพียงใด มีสองทฤษฎี

ที่รองรับ คือ ทฤษฎี Territoriality Approach และ

ทฤษฎี Universality Approach ดังนี้

 3.1. ทฤษฎี Territoriality Approach คือ 

กระบวนการล้มละลายเกิดขึ้นที่ใด ย่อมมีผลต่อ

ทรัพย์สินที่อยู่ภายในรัฐนั้นเท่านั้น ดังเช่นที่บัญญัติ

ไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

มาตรา 177 ผลของกระบวนการล้มละลายในทฤษฎี 

Territoriality Approach เป็นแนวความคิดที่อยู่บน 

พื้นฐานของหลักเขตอ�านาจรัฐเหนือดินแดน ดังนั้น

สาระโดยหลกัของทฤษฎีน้ีจะจ�ากดัผลของกระบวนการ

ล้มละลายอยู่แต่ในประเทศที่เริ่มกระบวนพิจารณา

คดีล้มละลายขึ้นเท่านั้น กล่าวคือ การที่ศาลได้มีค�า

พิพากษา หรือค�าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้

(Mhakhun, 2010, p. 95) หรือให้ลูกหนี้ 

ล้มละลายนั้น ผลของค�าพิพากษาหรือค�าสั่งดังกล่าว

ต่อกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายท่ีจะด�าเนินต่อไป

จะจ�ากัดขอบเขตอยู่แต่ภายในประเทศที่เริ่มกระบวน

พิจารณาคดีล้มละลายขึ้น โดยเฉพาะผลเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินของลูกหนี้    

 3.2 ทฤษฎี Universality Approach คือ 

กระบวนการล้มละลายที่มีผลต่อทรัพย์สิน ทั้งหมด
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ของลูกหนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดโดยไม่

ต้องค�านึงถึงเขตอ�านาจรัฐที่ต่างกันทฤษฎี Universal-

ity Approach มีแนวความคิดต่อผลของกระบวนการ 

ล้มละลายว่ากระบวนพจิารณาคดล้ีมละลายนัน้ควรจะ

ถกูยอมรบั และรบัรองให้มกีระบวนพจิารณาเพยีงหนึง่

เดียว หรือรวมเป็นกระบวนพิจารณาเดียว โดยให้มีผล

ใช้บงัคบัในทกุประเทศทัว่โลก โดยไม่ถกูจ�ากดัอยูแ่ต่ใน

ประเทศทีเ่ริม่กระบวนพจิารณาคดีล้มละลายขึน้เท่าน้ัน 

แนวความคิดน้ีกล่าวได้ว่าเป็นแนวความคิดในอุดมคติ

เก่ียวกับผลของกระบวนการล้มละลายที่ต้องการให้

มีผลเป็นการสากลทุกประเทศ (Chokmoh, 2007,  

p. 65) โดยไม่ถูกจ�ากัดตามหลักดินแดนในเร่ืองเขต

อ�านาจรัฐ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่เด่นชัดของแนวความ

คิดตามทฤษฎี Universality Approach คือ Model  

International Insolvency Cooperation Act  

(MIICA) ซ่ึง MIICA นี้เป็นกฎหมายต้นแบบท่ีอยู่บน

พื้นฐานของแนวความคิดในทฤษฎี Universality  

Approach อย่างเด่นชัด โดยมีหลักการส�าคัญให้มี

สถานทีท่ีบ่รหิารจัดการทรพัย์สินของลกูหนีผู้ล้้มละลาย

เพียงแห่งเดียวไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่ ณ ที่ใด

4. หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) หลักต่าง

ตอบแทนเป็นหลักการพื้นฐานดั้งเดิมของกฎหมาย

ล้มละลายข้ามชาติซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีใช้พิจารณาสิทธิ

เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย หรือร้องขอให้รับรอง

กระบวนการล้มละลายในแต่ละรฐั (Tawetikul, 2004, 

p. 32) โดยมีหลักการว่าหากรัฐหน่ึงปฏิบัติต่ออีกรัฐ

หนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อีกรัฐก็จะปฎิบัติตอบแทนใน

ลักษณะเดียวกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย

แนวคิดทฤษฎีและหลักสาระส�าคัญของกฎหมาย

ต้นแบบเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติของ 

UNCITRAL

การรับรองกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศ

ตามกฎหมายต้นแบบเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ

ของ UNCITRAL

 - ประเทศสหราชอาณาจักร

 - ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - กฎหมายต้นแบบเกี่ยวกับการล้มละลาย

  ข้ามชาติของ UNCITRAL

แนวคิดของ UNCITRAL ในการจัดท�า Model Law 

on Cross-Border Insolvency

ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการ

พัฒนากฎหมายล้มละลายไทย

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การล้มละลายต่างประเทศ)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
1.  กำรค้นคว้ำจำกเอกสำร (Documentary 

Research) ผู้วจิยัได้ท�าการเกบ็รวบรวมเอกสารข้อมลู

ทางกฎหมายจากแหล่งข้อมลูต่างๆ เอกสารทางวชิาการ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  กำรสัมภำษณ์เจำะลึก (In-Depth Inter-

view) ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องมีความส�าคัญต่อการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อตอบค�าถามและแสดงความเห็นในทุกแง่มุม โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง การเปรียบเทียบปัญหา

กฎหมายต่างประเทศกับประเทศไทยเกี่ยวกับการ

รับรองกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศเกี่ยวกับ 

การล้มละลายข้ามชาตขิอง คณะกรรมาธกิารกฎหมาย

การค ้าระหว ่างประเทศองค ์การสหประชาชาติ 

วิเคราะห์เหตุผลและความจ�าเป็นในการจัดท�า Model 

Law on Cross-Border Insolvency 

3. กำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) ผู้วิจัย

ได้ด�าเนินการจัดการสนทนากลุ่มโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความส�าคัญต่อการบังคับใช้

กฎหมายเข้าร่วมสนทนาเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

เอกสาร 

ผลกำรวิจัย
1. สภำพปัญหำ แนวควำมคิดของกฎหมำย

ต่ำงประเทศและของประเทศไทยเกีย่วกับกำรรบัรอง

กระบวนพิจำรณำของศำลกับกำรรับรองกระบวน

พิจำรณำของศำลต่ำงประเทศตำมแนวทำงของ

กฎหมำยต้นแบบเกีย่วกับกำรล้มละลำยข้ำมชำตขิอง 

คณะกรรมำธิกำรกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

องค์กำรสหประชำชำติ พบว่า ในปัจจุบันการเพิ่ม

ขึ้นของการล้มละลายข้ามชาติมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเน่ืองในการค้าและการลงทุนของโลก ประกอบ

กับการกฎหมายล้มละลายภายในของแต่ละประเทศ 

ไม่สามารถท่ีจะรองรับสถานการณ์นี้ได้ และบ่อยครั้ง

อาจเป็นอุปสรรค์ต่อการแก้ปัญหาในคดีล้มละลาย

ข้ามชาติอีกด้วย โดยเฉพาะมีสาเหตุอันเน่ืองมาจาก

การมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไม่เพียงพอ หรือไม่ลง

รอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันเป็นผลกระทบหรือ

ผลร้ายต่อความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการเงินของ

ธุรกิจในโลก ซึ่งไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

และให้เกิดความยุติธรรมอย่างสูงสุด มีผลกระทบต่อ

การปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย

และเป็นอุปสรรคต่อการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี ้

ผู ้ล้มละลายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหนี้

วิธีการในการแก้ปัญหาการล้มละลายข้ามชาติ อาจ

ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาได้ท้ังตามกฎหมายภายใน 

และแนวทางตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยจะ

ใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือใช้ทั้งสองแนวทาง

ประกอบกนัเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวกไ็ด้ อย่างไรกต็าม 

หากใช้แนวทางตามกฎหมายภายในก็ต้องค�านึงถึง 

หลักการขั้นพื้นฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

การใช้แนวทางตามกฎหมายภายในแก้ไขปัญหา

การล้มละลายข้ามชาติ กระท�าโดยการปรับปรุง

บทบัญญตักิฎหมายภายใน หรอืก�าหนดกฎหมายภายใน 

ข้ึนใหม่ให้มีเน้ือหาท่ีแก้ไขปัญหาปัญหาการล้มละลาย

ข้ามชาตินั้น สามารถกระท�าได้โดยการสร้างกฎเกณฑ์

ต่างๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา

ทีเ่กดิข้ึนระดบัประเทศ เช่น กฎหมายต้นแบบของคณะ

กรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศองค์การ

สหประชาชาต ิเกีย่วกบัการล้มละลายข้ามชาต ิ(UNCI-

TRAL Model Law on Cross-Border Insolvency) 

คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

องค์การสหประชาชาติ ได้จัดท�ากฎหมายต้นแบบข้ึน 

เพื่อหวังให้เป็นแบบอย่างแก่ประเทศต่างๆ เพ่ือน�าไป

ใช้ในการบญัญตักิฎหมายภายในของตน นบัเป็นเกณฑ์

ระหว่างประเทศสมัยใหม่ท่ีเก่ียวกับการล้มละลายข้าม

ชาติท่ีสร้างข้ึนโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า
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ระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติ โดยรูปแบบ

ของกฎหมายต้นแบบนั้นมีลักษณะยืดหยุ่น เปิดกว้าง

ส�าหรบัให้ประเทศต่างๆ สามารถสอดแทรกบทบญัญตัิ

ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ

ประเทศลงไป โดยเป็นผลงานที่ถือว่ามีความทันสมัย

ที่สุดทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายใน

ปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากถูกสร้างหรือก�าหนดขึ้นภายใต ้

การค�านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด และมีฐานะทางเศรษฐกิจใน

ระดับใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ต้นแบบมหีลกัการท่ีเป็นการผสมผสานความคิดระหว่าง

ทฤษฎีว่าด้วยผลของกระบวนการล้มละลายในทฤษฎี 

Territoriality กับทฤษฎ ีUniversality เข้าด้วยกนั โดย

มีเจตจ�านงให้เกิดกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย  

และผลของการด�าเนินกระบวนพิจารณาที่เป็นหนึ่ง

เดียวกัน มีการผสานความร่วมมือระหว่างกระบวน

พิจารณาทั้งหลายให้เกิดเป็นกระบวนพิจารณาที่เป็น

สากล และเกิดผลในวงกว้างตามหลักการของทฤษฎี 

Universality แม้จะมีกระบวนพิจารณาท่ีเป็นสากล 

ในแต่ละประเทศก็สามารถที่จะเร่ิมกระบวนพิจารณา

ต่อลูกหนี้รายเดียวกันนั้นขึ้นอีกได้ตามหลักอ�านาจ

อธิปไตยของตนเอง และสามารถด�าเนินกระบวนการ

พิจารณาควบคูกั่นไปได้ ทัง้นีภ้ายใต้มาตรการทีก่�าหนด

ไว้ในกฎหมายต้นแบบ อกีทัง้ในการรบัรองกระบวนการ

พิจารณาคดีล้มละลายต่างประเทศ แต่ละประเทศก็

จะมีดุลพินิจในระดับหนึ่งที่จะให้การยอมรับรับรอง

กระบวนการพิจารณาที่เกิดข้ึนในต่างประเทศ โดย

เฉพาะในเร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐ ภายในแต่ละประเทศ

ทีอ่าจจะเป็นเหตแุห่งการทีจ่ะยกขึน้อ้างเพือ่ปฏเิสธการ

รับรองกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายจากต่าง

ประเทศได้ ดังน้ันในนานาอารยประเทศ จึงได้มีการ

ศึกษาถึงแนวทางในความร่วมมือทางระหว่างประเทศ

ต่อปัญหาข้อพิพาท และคดีเกี่ยวกับการล้มละลาย 

ข้ามชาติ โดยได้พยายามค�านึงรวมทั้งการประสาน

ถึงความร่วมมือท่ีอาจจะเกิดข้ึน และความเป็นไป

ได้ในการให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ รวมถึง

การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ เกี่ยวกับคดี 

ล้มละลายข้ามชาติ โดยเฉพาะกฎหมายต้นแบบของ

คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ

2. หลักกำรเหตุผลและควำมจ�ำเป็นแนวคิด

ของคณะกรรมำธิกำรกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศองค์กำรสหประชำชำติ เกี่ยวกับกำรล้ม

ละลำยข้ำมชำติในกำรจัดท�ำ Model Law on 

Cross-Border Insolvency ซึ่งใช้เป็นแนวทำงใน

กำรพัฒนำกฏหมำยล้มละลำยของไทยเก่ียวกับกำร

ล้มละลำยข้ำมชำติ พบว่า กฎหมายต้นแบบของคณะ

กรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ องค์การ

สหประชาชาติ เก่ียวกับการล้มละลายข้ามชาติฉบับนี้ 

สะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในกระบวนการ

จัดการท่ีเป็นหนึ่งเดียวของคดีล้มละลายข้ามชาติ 

ประเทศสมาชิกท่ีน�ากฎหมายต้นแบบฉบับนี้ไปปรับใช้ 

หรอืรบัหลกัการของกฎหมายต้นแบบ จะเกดิประโยชน์

อย่างมากในแง่ทีจ่ะท�าให้เกดิการพฒันาระบบความคดิ

ของคดีล้มละลายข้ามชาติ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

คดีล้มละลายข้ามชาติ ซ่ึงนับวันจะทวีมากข้ึนเรื่อยๆ 

เนื่องจากการค้าที่เปิดเสรีทั่วโลก และถือได้ว่าเป็น

กฎหมายทีล่ดปัญหาความไม่เท่าเทยีมกนัและลดปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างกฎหมายภายในของชาตต่ิางๆ โดย

เฉพาะกับปัญหาของการเพิ่มขึ้นของบรรษัทข้ามชาติ 

ซึง่เกดิปัญหาทางด้านของอ�านาจศาล ยงัคงเป็นหนึง่ใน

ปัญหาทีม่คีวามส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิคดใีนศาลของ

นิติบุคคลประเภทนี้ ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายต้นแบบ

เป็นกฎหมายท่ีมีลักษณะเป็นบทบัญญัติของกฎหมาย

ที่สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในของ

ประเทศสมาชิกได้โดยไม่ต้องการให้อยู่ในรูปของสนธิ

สัญญาหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศเพราะกฎหมาย
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ต้นแบบนี ้มไิด้มข้ีอก�าหนดให้ประเทศทีร่บัหลกัการของ

กฎหมายต้นแบบนี้ไปนั้นจะต้องแจ้ง หรือแสดงความ

ประสงค์ให้แก่องค์การสหประชาชาตทิราบหรอืแจ้งให้

ประเทศอื่นทราบหรือรับกฎหมายต้นแบบนี้ด้วย

ประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายต้นแบบเป็นบท

ใหม่เพิ่มเข้ามาในกฎหมายล้มละลายเป็น chapter 

15 การตีความของสหรัฐอเมริกาจะต้องประสานงาน

กับการตีความที่ได้รับจากประเทศอื่นๆ ที่ได้รับการ

ยอมรบัว่าเป็นกฎหมายภายในตามกฎหมายต้นแบบ ใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิาน้ันวตัถปุระสงค์ของ chapter 15 

และกฎหมายต้นแบบที่มีพื้นฐานเดียวกัน ในส่วนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกากรณีทีม่กีารเร่ิมภายใต้ chapter 

15 ด้วย ตัวแทนต่างชาติ ยื่นค�าร้องส�าหรับการยอมรับ

ของ “การด�าเนนิการในต่างประเทศ” chapter 15 ช่วย

ให้ตัวแทนต่างประเทศสิทธิในการเข้าถึงโดยตรงไปยัง

ศาลสหรัฐอเมริกา เป้าหมายทีส่�าคัญทีส่ดุของ chapter 

15 คือการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานกัน 

ระหว่างศาลสหรัฐอเมริกา และบุคคลที่เข้ามาจาก 

ต่างประเทศ และห้ามไม่ให้มกีารเลอืกปฏบิตัต่ิอเจ้าหนี้ 

ต่างประเทศ ยกเว้นบางอย่างของรัฐบาลต่างประเทศ

และภาษี การเรียกร้องซ่ึงอาจถูกควบคุมโดย สนธิ

สัญญา นอกจากน้ียังต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับ

เจ้าหน้ีต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายใน

สหรัฐอเมริกา รวมทั้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของสิทธิใน

การยื่นข้อเรียกร้อง ประเทศสหรัฐอเมริกา หากมีคดี 

ล ้มละลายข้ามชาติซึ่งจะเริ่มโดยตัวแทนจากต่าง

ประเทศ เมื่อมีการด�าเนินการหลักต่างประเทศที่ค้าง

อยู่ในประเทศอื่น เขตอ�านาจของศาลล้มละลายถูก

จ�ากัด โดยทั่วไปสินทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีข้อจ�ากัดความร่วมมือกับการด�าเนิน

การหลักในต่างประเทศโดยการ จ�ากัดสินทรัพย์นั้น

อยู่ภายใต้อ�านาจของศาลสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะไม่

ยุ ่งเก่ียวกับการด�าเนินการหลักต่างประเทศ ทันทีที่

รับรู้ของการด�าเนินการหลักต่างประเทศที่เข้ามาโดย

อัตโนมัติและบทบัญญัติอ่ืนๆ ของกฎหมายล้มละลาย

มผีลบงัคบัใช้ภายในประเทศสหรฐัอเมรกิา ตวัแทนต่าง

ประเทศนอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ของลูกหนี้ตามปกติ ศาลสหรัฐอเมริกา มีอ�านาจที่จะ

ออกมาตรการเบ้ืองต้นโดยเร็วท่ีสุดนับแต่ได้รับค�าร้อง 

ส�าหรบัการรบัรูข้องการด�าเนนิการในต่างประเทศ เมือ่

มีการด�าเนินการหลักต่างประเทศท่ีค้างอยู่ในประเทศ

อื่นศาลสหรัฐอเมริกาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการด�าเนินการ

หลักต่างประเทศ

ในส่วนของประเทศสหราชอาณาจักรได้มีการยอ

มรับกฏหมายเกี่ยวกับการล้มลายข้ามชาติ ของคณะ

กรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ องค์การ

สหประชาชาตเิรยีกว่า The Cross-Border Insolvency  

Regulations 2006 มีวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพื่อ

ปรบัให้เหมาะสมกบัการใช้งานในประเทศองักฤษ ความ

ร่วมมอืระหว่างศาลทีม่เีขตอ�านาจในเรือ่งการล้มละลาย

ข้ามชาต ิรวมท้ังเขตอ�านาจในเขตปกครองของประเทศ

สหราชอาณาจักร และส่วนอื่นๆ ของประเทศสหราช

อาณาจักร เพื่อส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ของคณะ

กรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ องค์การ

สหประชาชาติ เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ คือ 

(ก) ความร่วมมือระหว่างศาลและเจ้าหน้าท่ีผู้มี

อ�านาจอื่นๆ ของรัฐและต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องใน

กรณีของการล้มละลายข้ามชาติ

(ข) ความเชือ่มัน่ทางกฎหมายมากขึน้ส�าหรบัการ

ค้าและการลงทุน

(ค) ก า รยุ ติ ธ ร รมและการบริ ห า ร ง านที่ มี

ประสทิธภิาพของการล้มละลายข้ามชาตทิีช่่วยปกป้อง

ผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ท้ังหมดและผู ้ท่ีสนใจอื่นๆ  

รวมถึงลูกหนี้

(ง) การป้องกนัและมลูค่าของสนิทรพัย์ของลกูหนี้

(จ) การอ�านวยความสะดวกการช่วยเหลือของ

ธุรกิจท่ีประสบปัญหาทางการเงินจึงช่วยปกป้องการ

ลงทุนการจ้างงานโดยจากการศึกษาโครงสร้างของ
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วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

กฎหมายประเทศสหราชอาณาจักร รับเอากฎหมาย

ต้นแบบ มาเป็นกฎหมายภายในเกือบจะทั้งหมด โดย

มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย และแยกออกมาเป็น

กฎหมายอีกฉบับไม่ได้รวมอยู่ใน Insolvency Act 

1986

กำรอภิปรำยผล
จากสภาพปัญหาและความเป็นไปได้ ในการรับ

หลักการของกฎหมายต้นแบบเก่ียวกับการล้มละลาย

ข้ามชาตขิองคณะกรรมาธกิารกฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UNCITRAL) ในการ

รับรองกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศตาม

กฎหมายต้นแบบของคณะกรรมาธกิารกฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UNCITRAL) 

เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ จากการท่ีประเทศ

ต่างๆ ได้ประสบถึงปัญหา “การล้มละลายข้ามชาติ” 

ซึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในทางการค้าของโลกอันเป็น

ผลสะท้อนกลับจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกใน

ปัจจุบัน เหล่านี้ และได้ค�านึงถึงความส�าคัญของปัญหา

ว่ามีความสลับซับซ้อน และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

โลกต่อเนื่องอย่างเป็นลูกโซ่ ซึ่งนับวันปัญหาจะมากขึ้น

และทวคีวามซบัซ้อนมากขึน้เรือ่ยๆ หลายประเทศจงึมี

ความร่วมมือกันในการพยายามสร้างข้อตกลงระหว่าง

ประเทศขึ้นระหว่างกันในระดับทวิภาคี และพหุภาคี 

อนัได้แก่ สนธิสญัญาและอนุสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั

คดีล้มละลายอันมีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการล้มละลายข้ามชาติ ก็

เน่ืองจากว่าผลที่ตามมาจากการล้มละลายนั้นเกิดขึ้น 

หรือมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศ อันเป็นผลเรื่อง

มาจากลกัษณะนิตพินัธ์ของคดีล้มละลายข้ามชาตินัน้ ท่ี

มลีกัษณะระหว่างประเทศ เพราะมจุีดเกาะเกีย่วในทาง

ระหว่างประเทศอยู่ในคดีนัน้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะการก่อ

นิติสัมพันธ์ สัญชาติ ภูมิล�าเนา ถิ่นที่อยู่ที่ตั้งใหญ่ของ

นิติบุคคล สถานประกอบการ การประกอบธุรกิจของ

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ และโดยเฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้

ซึ่งอาจมีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการ 

ล้มละลาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติล ้มละลาย  

พ.ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดย พระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 ซึ่งบทบัญญัต ิ

ดงักล่าวมทีัง้ทีม่คีวามเหมาะสมอยูแ่ล้วและทีย่งัมคีวาม

ไม่เหมาะสมกับสภาพของข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังมี

ประเดน็ซึง่ควรสร้างหรอืก�าหนดกฎเกณฑ์เพิม่เตมิเพือ่

ให้เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพของข้อเท็จจริงใน

กรณล้ีมละลายข้ามชาตด้ิวย โดยสรปุแล้ว ประเทศไทย

ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายล้มละลายโดยค�านึงถึง

กรณีล้มละลายข้ามชาติเป็นประเด็นที่ส�าคัญอันหนึ่ง 

การปรบัปรงุดงักล่าวกโ็ดยการค�านึงถึงการมบีทบัญญตัิ

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับกรณีล้มละลายข้ามชาติ

และเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายล้มละลาย

การพัฒนากฎหมายล้มละลายว่าด้วยการล้ม

ละลายข้ามชาตขิองไทยนัน้ ควรประกอบด้วยสองส่วน

ส�าคัญคือ การปรับปรุงบทบัญญัติที่มีอยู่ให้สอดคล้อง

กับสภาพของข้อเท็จจริงและการเพิ่มเติมบทบัญญัติ

เพือ่ความเพยีงพอของกฎเกณฑ์ ท้ังนีโ้ดยอยูบ่นพืน้ฐาน 

ของหลักเขตอ�านาจของรัฐและกฎหมายระหว่าง

ประเทศแผนกคดีบุคคล

ในการรับหลักการและหลักสาระส�าคัญของ

กฎหมายต้นแบบเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติของ

คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

องค์การสหประชาชาติในกรณีการรับรองกระบวน

พิจารณาของศาลต่างประเทศตามกฎหมายต้นแบบ

ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  

องค์การสหประชาชาต ิเกีย่วกบัการล้มละลายข้ามชาติ  

ผลดี ผลเสีย ที่เกิดขึ้นในการรับรองกระบวนพิจารณา

ของศาลต่างประเทศตามกฎหมายล้มละลายของไทย

กับการรับรองกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศ
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ตามแนวทางของกฎหมายต้นแบบเกี่ยวกับการล้ม

ละลายข้ามชาติของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ และแนวทาง

ของหลักเกณฑ์ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา

กฎหมายล้มละลายเก่ียวกบัผลของการรบัรองกระบวน

พิจารณาของศาลต่างประเทศตามกฎหมายต้นแบบ

ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

องค์การสหประชาชาติ เกีย่วกบัการล้มละลายข้ามชาติ 

ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางในการ

พัฒนากฎหมายล้มละลายเกีย่วกับการรบัรองกระบวน

พิจารณาของศาลต่างประเทศตามกฎหมายต้นแบบ

ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

องค์การสหประชาชาติ เกีย่วกบัการล้มละลายข้ามชาติ 

ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีความชัดเจนและน่า

เชื่อถือมากยิ่งข้ึน โดยผู้วิจัยได้น�าผลสรุปของข้อมูลที่

ได้บูรณาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

แนวทางของกฎหมายเดิมให้มีความสมบูรณ์และให้

เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรุงกฎหมายล้มละลายโดยค�านึงถึงกรณี

ล้มละลายข้ามชาติเป็นประเด็นที่ส�าคัญอันหน่ึง การ

ปรับปรุงดังกล่าวก็โดยการค�านึงถึงบริบทของประเทศ

และบริบทอื่นๆ ของกฎหมายล้มละลาย ความโปร่งใส 

แน่นอน และมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหน่ึงของ

กฎหมายล้มละลาย โดยการรับหลักการแห่งกฎหมาย

ต้นแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UNCITRAL) เกี่ยว

กบัการล้มละลายข้ามชาติ เพือ่ให้สามารถรองรบัคดีล้ม

ละลายข้ามชาติท่ีเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดี และ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

2. ในการรับหลักการแห่งกฎหมายต้นแบบของ

คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

องค์การสหประชาชาติ (UNCITRAL) เกี่ยวกับการ

ล้มละลายข้ามชาติ ประเทศไทยควรจะเพ่ิมเติมจาก

กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยที่มีอยู่แล้ว ใน

ส่วนเกี่ยวกับการล้มละลายต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการล้มละลายของประเทศไทยท่ี

มีอยู่แล้วคือ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 

2483 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์

ในการบังคับใช้กับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายใน

ประเทศเป็นหลัก แต่กฎหมายต้นแบบเป็นกฎหมายท่ี

จะมุง่ใช้บงัคบักับกระบวนการพจิารณาคดีล้มละลายที่

มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความ

คล่องตัว และความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย

3. การรับรองกระบวนการต่างประเทศ ให้สงวน

ไว้เฉพาะประเทศทีร่บัรองหลกัการกฎหมายล้มละลาย

ข้ามชาติต้นแบบของ UNCITRAL เท่านั้น และก�าหนด

เงือ่นไขเพิม่เตมิให้การรบัรองกระบวนการต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นการรับรองรูปแบบกระบวนการหลักต่าง

ประเทศ หรอืกระบวนการรองต่างประเทศต้องไม่ท�าให้

เจ้าหนี้ในประเทศไทยเสียเปรียบเจ้าหนี้ต่างประเทศ

ก�าหนดเงื่อนไขการยื่นค�าร ้องขอให ้รับรอง

กระบวนการต่างประเทศโดยผู้แทนกระบวนการต่าง

ประเทศหรือทรสัต ีเช่น กฎหมายอาจก�าหนดเงือ่นไขให้

ผูแ้ทนกระบวนการต่างประเทศหรอืทรสัตมีหีน้าทีต้่อง

แถลงรายช่ือเจ้าหนีท่ี้อยูใ่น ประเทศไทยและประกาศใน

หนงัสอืพมิพ์รายวนั (ซ่ึงเป็นท่ีนยิมของประชาชนและใน

ทางธุรกิจ) 2 ฉบับ เป็นระยะเวลา 7 วัน เป็นต้น เพื่อให้

เจ้าหนีใ้นประเทศไทยสามารถใช้สิทธเิข้าสูก่ระบวนการ

ล้มละลายในไทยได้ด้วย และในการพิจารณากฎหมาย

ต้นแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UNCITRAL) เกี่ยว

กับการลม้ละลายข้ามชาตนิั้น ให้พิจารณาเกีย่วกับการ

ล้มละลายของประเทศไทยทีม่อียูแ่ล้วประกอบด้วย ซึง่

จะมีความสอดคล้องกัน กับท่ีมีอยู่ในพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อมิให้เกิดปัญหาใน
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การบังคับใช้และในการตีความ เพราะจะมีผลของการ

บังคับใช้ภายในประเทศเช่นเดียวกัน

การตดัสนิใจรบัรองกระบวนพจิารณาต่างประเทศ 

ศาลมอี�านาจปฏเิสธถ้าขดัต่อแนวนโยบายแห่งรฐั ความ

สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนของ

ประเทศไทย โดยก�าหนดเป็นข้อยกเว้น การรับรอง

เอกสารต่างๆ จะอยู่ในระดับของโนตารีเท่านั้น ไม่ต้อง

ผ่านกระบวนการนิติกรของกระทรวงการต่างประเทศ

4. ก�าหนดให้ศาลล้มละลายเป็นศาลท่ีมีอ�านาจ

ตามกฎหมาย เพราะเป็นศาลช�านัญพิเศษที่เก่ียวข้อง

กับกฎหมายโดยตรงและมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า

จะเป็นผู้พิพากษา เจ้าพนักงานของศาล หรือนิติกร ที่

มคีวามรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบั

กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายอยู่แล้วเพื่อให้ได้มีการ

บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้กรมบังคับคดีในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีล้มละลายข้ามชาติ ตั้งแผนก

พิเศษข้ึนมาเพ่ือบริหารงานคดีล้มละลายข้ามชาติโดย

เฉพาะ รวมท้ังคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกับคด ี

ล้มละลายข้ามชาติ ตลอดจนมีทักษะทางด้านภาษา 

ต่างประเทศ ทีต้่องมกีารร่วมมอืและประสานงานระหว่าง 

องค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

ล้มละลายข้ามชาติ เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวมี

ความสอดคล้องกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติล ้มละลาย 

พทุธศกัราช 2483 เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกนัและเป็น

ไปในแนวทางเดียวกันกับกฎหมายต้นแบบของคณะ

กรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ องค์การ

สหประชาชาติ (UNCITRAL)

6. ใช้หลักความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยท�า

เป็นสนธสิญัญาข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามหลกัต่าง

ตอบแทน สามารถด�าเนินการโดยมีข้อตกลงทางการ

ศาลกับประเทศที่มีความพร้อมและมีมูลค่าการลงทุน

ระหว่างกันสูง 
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