รายงานการวิจัย
การแกไขพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
(การฟนฟูกิจการ)
บทนํา
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไดรับการแกไขเพิ่มเติมในสวนของการ
ฟนฟูกิจการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีการแกไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายลมละลายในสวนวาดวยการฟนฟูกิจการ นับเปนกาวแรกในการแกไขเพิ่มเติมหลักการของ
กฎหมายลมละลายใหมีลักษณะเปนการชวยเหลือลูกหนี้มากยิ่งขึ้นกวาเดิม ดวยเหตุดังกลาว จึงอาจกลาวได
วา กฎหมายลมละลายวาดวยการฟนฟูกิจการของประเทศไทย ยังอยูในชวงเวลาของการพัฒนา บทบัญญัติ
ของการฟนฟูกิจการตามกฎหมายไทย จึงยังอาจจะตองมีการแกไขเพิ่มเติมในสวนของหลักการอีกหลาย
ประการ นอกจากการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีลักษณะเปนบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด เชนใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตาม จากการบังคับใชของกฎหมายลมละลายวาดวยการฟนฟูกิจการที่ผานมา ยังมี
ขอขัดของในทางปฏิบัติอยูหลายประการ การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลมละลายวาดวยการฟนฟูกิจการเพื่อ
แกไขขอขัดของดังกลาว จึงอาจดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑.

การเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
๑.๑ สภาพปญหา
ปจจุบัน กฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการกําหนดใหลูกหนี้และเจาหนี้สามารถยื่นคํารอง

ขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได โดยอาศัยหลักเกณฑประการสําคัญคือ การที่ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
เชนเดียวกับเกณฑการฟองคดีลมละลาย ซึ่งถอยคําดังกลาวไมมีคํานิยามในพระราชบัญญัติฯ แตศาลได
ใหใหความหมายของคําวา “หนี้สินลนพนตัว” หมายความวาลูกหนี้มีทรัพยสินไมพอชําระหนี้ ซึ่งจาก
นิยามดังกลาวกอใหเกิดปญหาในทางการพิสูจนในศาล การเขาสูกระบวนการลมละลายที่ผานมาจึงเปน
กระบวนการตอสูในทางคดีซึ่งใชระยะเวลายาวนานและสิ้นเปลืองคาใชจายของ คูความอยางมาก เมื่อ
เกณฑในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการเปนเกณฑในทํานองเดียวกับการฟองคดีลมละลาย การเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการบางครั้งจึงมีลักษณะเปนการตอสูคดีคอนขางสูง ซึ่งนอกจากจะใชระยะเวลาและ
เสียคาใชจายจํานวนมากแลว ยังทําใหการเขาไปเยียวยากิจการของลูกหนี้ดวยการฟนฟูกิจการเปนไป
โดยลาชาและกอใหเกิดผลเสียตอกิจการของลูกหนี้ ซึ่งไมเปนประโยชนแก ฝายใดเลย จึงนาจะมีการแกไข
ในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการเปนไปในลักษณะที่เปนภาวะวิสัย(objective)
มากขึ้น และมีลักษณะเปนกระบวนการคุมครองกิจการของลูกหนี้มากขึ้น
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๒
๑.๒ แนวทางการแกไข
จากปญหาที่เกี่ยวของกับการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการดังกลาว จึงนาจะมีการแกไข
ในบทบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเขาสูการฟนฟูกิจการ ดังตอไปนี้
๑.๒.๑ การกําหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ เพื่อใหคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลดปญหาขอถกเถียงในเชิงคดีในศาลอันจะชวยใหเจาหนี้
และลูกหนี้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นวาเมื่อรองขอตอศาลแลว ศาลจะมีคําสั่งรับคํารองขอและสั่งใหฟนฟู
กิจการของลูกหนี้หรือไม ซึ่งจะทําใหการรองขอเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ มีลักษณะที่คาดหมายได
(Predictability) การจะจัดทําใหกฎหมายฟนฟูกิจการมีลักษณะดังกลาวได จําเปนตองกําหนดให
คุณสมบัติของลูกหนี้มีลักษณะเปนภาวะวิสัย (Objective) มากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรใหมีการแกไขกฎหมายโดย
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลูกหนี้จาก “หนี้สินลนพนตัว” มาเปนลูกหนี้ที่ “อยูในฐานะที่ไมสามารถชําระหนี้
ได” เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเดิมเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกหนี้เสีย แลวกําหนดสถานะของลูกหนี้
ที่กฎหมายถือวา “อยูในฐานะที่ไมสามารถชําระหนี้ได” อันจะทําใหคุณสมบัติของลูกหนี้มีความชัดเจน
ขึ้น นอกจากนั้น ยังเห็นสมควรใหตัดดุลพินิจของศาลในสวนของคุณสมบัติของลูกหนี้ที่กําหนดวาจะตอง
“มีเหตุอันสมควรและชองทางที่จะฟนฟูกิจการ” ของลูกหนี้ออก เพื่อใหการกําหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ลด
นอยลงและเปนภาวะวิสัยมากขึ้น เนื่องจากเห็นวา การเขาสูการฟนฟูกิจการเปนเรื่องของกิจการของลูกหนี้
และการรองขอฟนฟูกิจการเทากับเปนการเปดโอกาสใหเจาหนี้ไดเขามาคอยกํากับดูแลการทํางานของ
ลูกหนี้ไดอยูแลว “เหตุอันสมควรและชองทางที่จะฟนฟูกิจการ” จึงควรจะมอบหมายใหเปนดุลพินิจของ
เจาหนี้ในการพิจารณาแผนของลูกหนี้เสีย โดยที่ศาลไมควรใชดุลพินิจเพียงฝายเดียวตัดโอกาสในการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้เสียตั้งแตตน นอกจากการกําหนดใหคุณสมบัติของลูกหนี้เปนภาวะวิสัยมากขึ้นแลว
เพื่อใหกระบวนการเขาสูการฟนฟูกิจการเปนเรื่องที่ลูกหนี้ตองคิดใหรอบคอบ และเมื่อเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูกิจการแลว จะตองดําเนินการดวยความตั้งมั่นที่จะใหแผนฟนฟูกิจการผานความเห็นชอบจากเจาหนี้
ใหไดจึงควรที่จะมีการกําหนดชวงระยะเวลาหามเขาสูกระบวนการไว ซึ่งนอกจากจะมีผลใหลูกหนี้ตองมี
ความมุงมั่นในกระบวนการฟนฟูกิจการแลว ยังเปนการคุมครองกิจการของลูกหนี้มิใหไดรับผลกระทบ
จากการรองขอใหฟนฟูกิจการหลายครั้งในชวงระยะเวลาใกลกันอีกดวยจากแนวทางการแกไขดังกลาว
จึงสมควรใหมีการแกไขพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ ในมาตราตาง ๆ ดังตอไปนี้
“มาตรา ๙๐/๓ เมื่อลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได และเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลาย
คนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็
ตามบุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ อาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟูกิจการได”
“มาตรา ๙๐/๓ ทวิ ถามีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้น ใหถือวาลูกหนี้อยูในฐานะที่ไมสามารถ
ชําระหนี้ไดลูกหนี้มีทรัพยสินไมพอกับหนี้สินลูกหนี้ไมชําระหนี้ภายในกําหนด เมื่อไดรับหนังสือทวงถาม
จากเจาหนี้ผูยื่นคํารองขอใหชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ ภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และระบุไวใน
หนังสือดวยวาถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ภายในกําหนด เจาหนี้จะดําเนินการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
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๓
ลูกหนี้ไมมีทรัพยสินที่จะพึงบังคับคดีไดตามคําพิพากษา หรือเจาหนี้รองขอบังคับคดีแกลูกหนี้แลว ไมมี
ทรัพยสินพอชําระหนี้ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เจาหนี้รายใดรายหนึ่ง และมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาลูกหนี้
ผิดนัดหรืออาจจะผิดนัดชําระหนี้เจาหนี้รายอื่น ๆ”
“มาตรา ๙๐/๕ เพิ่มเติม (๓) ดังนี้
(๓) ศาลไดเคยมีคําสั่งใหยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน กอนยื่นคํารองขอ
๑.๒ กําหนดใหกระบวนการฟนฟูกิจการมีลักษณะเปนการคุมครองกิจการของลูกหนี้ ในกฎหมาย
ปจจุบัน เมื่อมีการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการไมวาจะยื่นโดยลูกหนี้หรือเจาหนี้ ศาลจะมีอํานาจงดการไต
สวนคํารองขอตอเมื่อไมมีผูคัดคานเทานั้น ซึ่งทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการขาดลักษณะที่เปนการ
คุมครองการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ หรือ Relief Order เพราะแมลูกหนี้จะเปนผูแสดงฐานะของตนเอง
ตอศาลวาตนไมสามารถดําเนินกิจการไดตามปกติอีกตอไป และประสงคจะใหมีการเจรจาปรับโครงสรางหนี้
เพื่อฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลก็ไมสามารถเปดโอกาสใหลูกหนี้กระทําการเชนวานั้นทันที จะตองรอ
เสียกอนวามีผูคัดคานหรือไม ซึ่งจะทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้มีลักษณะพิพาท (Controversy)
มากเกินกวาจะเปนกระบวนการเพื่อคุมครอง จึงเห็นควรใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพื่อใหลูกหนี้
สามารถเขาสูกระบวนการฟนฟู กิจการไดงายกวาเพราะลูกหนี้เปนผูแสดงตัวเอง นอกจากนี้ ยังเปนการ
เพิ่มอํานาจตอรองใหแกลูกหนี้ในการที่จะเจรจากับเจาหนี้ เพราะหากเจาหนี้รวมมือกับลูกหนี้ในการ
ร อ งขอการฟ น ฟู กิ จ การ ก็ จ ะทํ า ให ก ารร อ งขอฟ น ฟู กิ จ การทํ า ได ง า ยขึ้ น และก อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ
ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงควรแกไขพระราชบัญญัติลมละลายฯ ในมาตรา ๙๐/๑๐ วรรคสอง
ดังตอไปนี้
“มาตรา ๙๐/๑๐ วรรคสอง
ในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอ หรือในกรณีที่ไมมีผูคัดคานคํารองขอ ศาลมีอํานาจงดการไต
สวนและมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการไดโดยทันที”
ขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการแกไข
(๑) เนื่องจากการกําหนดคุณสมบัติในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ยึดโยงอยูกับการกําหนด
คุณสมบัติในกระบวนการลมละลาย หากมีการแกไขคุณสมบัติในกระบวนการฟนฟูกิจการแลว ควรจะมี
การแกไขคุณสมบัติในกระบวนการลมละลายใหสอดคลองกันดวย เพราะมิฉะนั้นแลว จะทําใหกระบวนการ
ฟนฟูกิจการขาดลักษณะสําคัญที่เชื่อมโยงกับกระบวนการลมละลายออกไป เพราะกระบวนการฟนฟูกิจการ
คือทางเลือกของการหลีกเลี่ยงไมใหกิจการของลูกหนี้ลมละลาย ในขณะเดียวกันเมื่อกระบวนการฟนฟูกิจการ
เปนทางเลือก การนํากิจการของตนเองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการก็ตองหมายความวาลูกหนี้และเจาหนี้

© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔
มั่นใจที่จะดําเนินกิจการตอไปได หากการฟนฟูไมสําเร็จและลูกหนี้ไมอยูในฐานะที่จะดําเนินกิจการตอไป
ลูกหนี้จะตองเขาสูกระบวนการลมละลายทันที ซึ่งจะทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการมีลักษณะเปนโอกาสครั้ง
สุดทาย หรือ Last Resort /Second chance ของลูกหนี้ ดังนั้น หากไมมีการกําหนดคุณสมบัติของลูกหนี้
ในกระบวนการฟนฟูกิจการและกระบวนการลมละลายใหเปนไปในแนวทางเดียวกันแลว ก็อาจทําใหขาด
ความเชื่อมโยงและสูญเสียลักษณะสําคัญของกระบวนการฟนฟูกิจการได
(๒) การแกไขใหลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการใหรวดเร็วขึ้น เปนกระบวนการคุมครองกิจการ
ของลูกหนี้ ซึ่งแมจะมีการแกไขบทบัญญัติตามที่เสนอแลว แตยังขาดเครื่องมืออีกหลายประการที่จะชวย
ใหกิจการของลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการโดยเร็ว เพื่อใหสามารถรักษามูลคากิจการของลูกหนี้
ใหมากที่สุด ดังนั้น เพื่อขจัดปญหาในกรณีที่ลูกหนี้ไมยินยอมเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ อันจะทําให
มีการตอสูคดีและระยะเวลาในการเขาฟนฟูกิจการลาชากวาเดิม จําเปนตองมีการสรางเครื่องมืออื่น ๆ
ใหแกลูกหนี้เพื่อคานอํานาจของลูกหนี้ในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการดวย เชนการปรับปรุงระบบการ
บังคับชําระหนี้ ใหเจาหนี้สามารถชําระหนี้ไดรวดเร็วขึ้น ซึ่งหากลูกหนี้ไมอยูในฐานะที่จะชําระหนี้ได
การบังคับชําระหนี้ที่รวดเร็วจะเปนเครื่องมือบังคับใหลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการเสียแตเนิ่น ๆ
ในขณะเดียวกัน กระบวนการลมละลายที่ชัดเจน สอดคลอง และมีขอโตแยงนอยลง จะเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญที่จะชวยผลักดันใหลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการทันทีที่มีปญหา แทนที่จะเปนการตอสู
ที่ใชเวลาและคาใชจาย ซึ่งไมเปนผลดีตอฝายใดเลย
(๓) การจํากัดสิทธิในการบังคับชําระหนี้ของลูกหนี้ คณะผูวิจัยมีแนวความคิดแบงเปน ๒ แนว คือ
แนวคิดที่ ๑ เห็นควรใหขอจํากัดสิทธิครอบคลุมไปถึงผูค้ําประกันดวย เพราะผูค้ําประกันมักจะเปนผูบริหาร
ของลูกหนี้ หากไมมีขอจํากัดสิทธิ ผูบริหารของลูกหนี้จะถูกบังคับชําระหนี้กอน ซึ่งจะทําใหสูญเสียสิทธิ
ในการไดรับชําระหนี้คืนจากลูกหนี้ได และยังทําใหผูค้ําประกันซึ่งเปนผูบริหารของลูกหนี้เกิดความ
กังวลใจและไมสามารถทุมเทความสามารถทั้งหมดเพื่อการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได เพราะตองกังวล
และเสียเวลาในการตอสูคดีกับเจาหนี้ที่จะบังคับชําระหนี้แนวคิดที่ ๒ เห็นวาขอจํากัดสิทธิเปนการหยุด
การบังคับชําระหนี้เฉพาะแตลูกหนี้เทานั้น ไมควรจะครอบคลุมไปถึงผูค้ําประกัน เพราะการแกไข
ขอจํากัดสิทธิดังกลาวจะทําใหกลายเปนประเด็นที่สรางแรงจูงใจใหแกเจาหนี้ในอันที่จะปฏิเสธมิใหลูกหนี้
เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได
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๕
แนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับผูค้ําประกันโดยมิใหเกิดผลกระทบ ดังกลาว ควรที่จะ
แกไขบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับผูค้ําประกัน โดยหากเห็นวา ผูค้ําประกันอาจเสียสิทธิหากชําระหนี้
ใหแกเจาหนี้เมื่อถูกบังคับชําระหนี้ สมควรที่จะมีการแกไขบทบัญญัติในเรื่องการขอรับชําระหนี้ของผูค้ํา
ประกันในมาตรา ๑๐๑ ใหชัดเจน โดยอาจกําหนดใหผูค้ําประกันไดรับชวงสิทธิในคําขอรับชําระหนี้ของ
เจาหนี้ตามจํานวนที่ตนไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ไปแลว ตามหลักการรับชวงสิทธิของผูค้ําประกันที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นอกจากนั้นการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๑ ที่จะชวยให ผูค้ําประกันลด
ความกังวลที่จะถูกบังคับชําระหนี้กอนแลว อาจมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติใหสิทธิผูค้ําประกันที่เปนผูบริหาร
ของลูกหนี้สามารถเสนอแผนการชําระหนี้ของตนไปพรอมกับแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ก็ได ทั้งนี้ เพื่อ
เปดโอกาสใหค้ําประกันซึ่งเปน ผูบริหารของลูกหนี้ไดเสนอแผนปรับปรุงโครงสรางหนี้ของตนไปพรอม
กับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งจะชวยเปดโอกาสใหผูบริหารของลูกหนี้หลุดพนจากความรับ
ผิดตามภาระค้ําประกันไดหากสามารถเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ได และยังชวยลดความกังวล
หรือการสูญเสียความสามารถในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพราะถูกบังคับชําระหนี้ไดอีกทางหนึ่งดวย
นอกจากนั้นแลว ยังอาจเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะผลักดันใหผูบริหารของลูกหนี้เจรจาปรับโครงสราง
หนี้ใหแกลูกหนี้ใหไดดีที่สุดเพราะมีผลกระทบตอภาระหนี้ของตนเอง อันจะทําใหเกิดผลประโยชนแก
กิจการของลูกหนี้และตอการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ในภาพรวมอีกดวย ซึ่งการเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกลาวจะตองมีการกําหนดขั้นตอนที่ชัดเจนตอไป การแกไขขอจํากัดสิทธิใหครอบคลุมไป
ถึงผูค้ําประกันอาจกลายเปนแรงจูงใจใหเจาหนี้ปฏิเสธที่จะใหลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได
๑.๓ สรุปบทบัญญัติที่เสนอใหมีการแกไข
“มาตรา ๙๐/๓ เมื่อลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได และเปนหนี้เจาหนี้ คนเดียวหรือหลายคน
รวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ อาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟูกิจการได”
“มาตรา ๙๐/๓ ทวิ ถามีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้น ใหถือวาลูกหนี้อยู
ในฐานะที่ไมสามารถชําระหนี้ได
(๑)

ลูกหนี้มีทรัพยสินไมพอกับหนี้สิน

(๒)

ลูกหนี้ไมชําระหนี้ภายในกําหนด เมื่อไดรับหนังสือทวงถามจากเจาหนี้ผูยื่นคํารองขอให

ชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ ภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และระบุไวในหนังสือดวยวาถาลูกหนี้ไม
ชําระหนี้ภายในกําหนด เจาหนี้จะดําเนินการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
(๓)

ลูกหนี้ไมมีทรัพยสินที่จะพึงบังคับคดีไดตามคําพิพากษา หรือเจาหนี้รองขอบังคับคดีแก

ลูกหนี้แลว ไมมีทรัพยสินพอชําระหนี้
(๔)

ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เจาหนี้รายใดรายหนึ่ง และมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาลูกหนี้ผิด
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๖
นัด หรืออาจจะผิดนัดชําระหนี้เจาหนี้รายอื่น ๆ”
“มาตรา ๙๐/๕ เพิ่มเติม (๓) ดังนี้
(๓) ศาลไดเคยมีคําสั่งใหยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือ
ยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน กอนยื่นคํารองขอ”
“มาตรา ๙๐/๑๐ วรรคสอง
ในกรณีที่ลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอ หรือในกรณีที่ไมมีผูคัดคานคํารองขอ ศาลมีอํานาจงดการไตสวนและมี
คําสั่งใหฟนฟูกิจการไดโดยทันที”
๒.

การทําแผนและผูทําแผน
๒.๑ สภาพปญหา
เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว ขั้นตอนตอไปกฎหมายกําหนดใหมีการทํา

แผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ โดยผูรับผิดชอบในการทําแผนคือผูทําแผนที่ไดรับการแตงตั้งจากศาล ผูทํา
แผนมีเวลาในการจัดทําแผนทั้งสิ้น ๓ เดือน โดยอาจขอขยายไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๑ เดือน
จึงอาจกลาวโดยสรุปวาผูทําแผนมีระยะเวลาในการทําแผนทั้งสิ้นไมเกิน ๕ เดือน ในการแตงตั้งผูทําแผน
ทั้งฝายเจาหนี้และฝายลูกหนี้มีโอกาสเสนอชื่อผูทําแผนไดทั้งสองฝาย โดยในการลงคะแนนเลือกผูทําแผน
คะแนนที่จะเลือกผูทําแผนจากฝายของลูกหนี้จะมีจํานวนนอยกวา ซึ่งจะชวยใหฝายลูกหนี้มีโอกาสไดรับ
เลือกใหเปนผูทําแผนมากกวา แตอยางไรก็ตาม ในบทบัญญัติของกฎหมายยังมีบทบัญญัติใหอํานาจแก
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผนได ซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการเสนอ
ชื่อผูบริหารของลูกหนี้เปนผูทําแผนได หากมีการกําหนด คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามกฎกระทรวง
ในภายหลัง
ปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็คือ เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลวผูทําแผนจะเปนผูมีอํานาจ
ในการจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้แตเพียงผูเดียว ซึ่งแมผูทําแผนจะมีอํานาจใน
กิจการของลูกหนี้เพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ ไมเกินกวา ๕ เดือน และแมจะมีขอจํากัดสิทธิในการดําเนิน
กิจการของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) ก็ตาม ก็มักจะพบปญหาอยูเสมอวา ในบางครั้งผูทําแผนกระทํา
การโดยไมชอบหรืออาจไมมีความรูความสามารถเพียงพอในการบริหารหรือทําแผนฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ แตกฎหมายมิไดกําหนดกระบวนการใหมีการถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูทําแผน หรือกําหนดให
ผูทําแผนตองรับผิดชอบตอการทําหนาที่ของตนเองมากขึ้นแตอยางใด การเปลี่ยนแปลงผูทําแผน
จะตองรอจนกวาผูทําแผนจะนําเสนอแผนตอที่ประชุมเจาหนี้และเจาหนี้ไมเห็นชอบดวย จึงจะมีการ
เปลี่ ยนแปลงผู ทํ าแผนคนใหม ไ ด ในขณะที่ ก ารฟ องร องผู ทํ าแผนจะกระทํ าได ก็ เพี ยงตามที่ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไวนอกจากปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูทําแผนแลว ยังพบปญหา
อยูเสมอวา คาใชจายในการทําแผนของผูทําแผนมีจํานวนคอนขางสูง เปนเหตุใหเจาหนี้และลูกหนี้
ขาดความไววางใจกันในการเสนอตัวผูทําแผน นอกจากนั้น คาใชจายที่มีจํานวนสูงโดยเจาหนี้และ

© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗
ลูกหนี้ไมเคยรับทราบมากอน กอใหเกิดคดีความโตเถียงเกี่ยวกับคาใชจายของผูทําแผนจํานวนมาก
ซึ่งทําใหศาลตองเขามาแทรกแซงกําหนดคาใชจายของผูทําแผนอยูเนือง ๆ และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
การกําหนดคาใชจายของผูทําแผนมีความแตกตางกันอยางมากในคดีแตละคดี เพราะกลายเปนดุลพินิจ
ของศาลที่จะกําหนดคาทําแผนตามที่ศาลเห็นสมควร อันมีผลกระทบตอความมั่นใจของผูทําแผนที่จะเขามา
เปนผูทําแผนของลูกหนี้ โดยในบางครั้งในทางปฏิบัติ ผูทําแผนถึงกับขอใหผูเสนอชื่อตนเปนผูทําแผนตอง
วางมัดจําหรือหลักประกันคาทําแผนใหแกตน ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการหาตัวผูทําแผน และอาจกระทบตอ
การพัฒนาวิชาชีพของผูทําแผนในประเทศก็ได
๑.

แนวทางการแกไข
เพื่อแกไขปญหาในแงมุมตาง ๆ ของการทําแผนและผูทําแผน จึงนาที่จะมีการแกไข

บทบัญญัติเกี่ยวกับการทําแผนและผูทําแผนเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ โดยมีหลักการดังตอไปนี้
๒.๒.๑ แกไขเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารของลูกหนี้ เพื่อเปดโอกาสให
ผูบริหารของลูกหนี้มีโอกาสเปนผูทําแผนและผูบริหารแผนไดโดยไมติดเงื่อนไขขอหามใด ๆ ตาม
กฎหมาย จึงควรกําหนดยกเวนมิใหนําบทบัญญัติเรื่องคุณสมบัติและการจดทะเบียนผูทําแผนและ
ผูบริหารแผนมาใชบังคับแกผูบริหารของลูกหนี้ ซึ่งจะชวยทําใหผูบริหารของลูกหนี้มีโอกาสเปนผูทําแผน
หรือผูบริหารแผนได หากมีคะแนนในการลงมติเพียงพอตามกฎหมาย
จากหลักการดังกลาว จึงควรจะมีการแกไขมาตรา ๙๐/๑๖ วรรคสอง ดังนี้
“มาตรา ๙๐/๑๖ วรรคสอง
ความในวรรคกอน มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกหนี้หรือผูบริหารของลูกหนี้เปนผูทําแผนหรือผูบริหารแผน”
๒.๒.๒. กําหนดใหมีการเปดเผยบัญชีอัตราคาใชจายของผูทําแผนและกําหนดใหมีการ
ควบคุมตรวจสอบโดยศาล แมคาใชจายในการทําแผนที่ผานมาในหลายคดีจะมีจํานวนคอนขางสูง แตการ
ควบคุมคาใชจายของผูทําแผนยังควรใหความสําคัญกับระบบตลาดเชนเดิม เพราะจะทําใหเกิดการแขงขัน
และเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดทําแผนฟนฟู
กิจการ ซึ่งมีลักษณะเปนหนวยกูภัย (Rescuer) กับบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินกิจการ แตเพื่อให
กลไกตลาดในการกําหนดราคาเหลานี้ ไดรับการควบคุมจากองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้แตละราย จึงควรเพิ่มการควบคุมและกํากับคาใชจายของผูทําแผนใหมีมากขึ้นกวากฎหมาย
ปจจุบัน โดยควรกําหนดบังคับใหผูทําแผนตองเปดเผยอัตราคาจางของตนและผูที่ตนประสงคจะวาจางกอน
ไดรับเลือกเปนผูทําแผน เพื่อเปดโอกาสใหเจาหนี้ไดใชเปนฐานขอมูลในการลงมติเลือกผูทําแผนรายใดราย
หนึ่งเสียตั้งแตตน
นอกจากประโยชนในการใหขอมูลแกเจาหนี้แลว บัญชีอัตราคาใชจายที่นําเสนอกอน
เขารับหนาที่เปนผูทําแผนนั้น ยังชวยในการควบคุมมิใหผูทําแผนเบิกจายคาทําแผนเกินกวาอัตราดังกลาว
ดวย โดยการควบคุมดังกลาวจะเกิดขึ้นในทั้งสองทาง ทั้งในชวงกอนระยะเวลาที่แผนผานความเห็นชอบ
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๘
จากเจาหนี้ และหลังจากแผนผานความเห็นชอบแลว โดยในชวงกอนระยะเวลาที่แผนผานความ
เห็นชอบการเบิกจายคาทําแผนจะกําหนดใหตองรองขอตอศาลเสียกอน ซึ่งอาจกําหนดใหการเบิกจายคา
ทําแผนระหวางกาลเชนวานี้ ตองอยูภายใตการตรวจสอบของศาลใหอํานาจศาลที่จะควบคุมมิใหการ
เบิกจายคาใชจายเกินกวาอัตราที่ผูทําแผนเคยเสนอ หรือเกินกวาผูมีวิชาชีพจะเรียกเอาคาจางในการนั้น
ในสวนของการควบคุมการเบิกจายคาใชจายในการทําแผนที่มิไดขอเบิกจายระหวาง
กาลจากศาล ผูทําแผนจะกระทําไดก็แตโดยกําหนดใหมีการชําระตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งผูทําแผน
จะตองระบุรายละเอียดลงไปในแผนดวย ซึ่งจะชวยใหเจาหนี้ไดมีโอกาสเปนผูพิจารณาวาคาใชจายที่ผูทํา
แผนกําหนดใหมีการจายตามแผนมีจํานวนตามบัญชีที่ไดเสนอมาหรือไม
จากหลักการดังกลาว จึงควรมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
“มาตรา ๙๐/๕ (๕) หนังสือยินยอมของผูทําแผน และบัญชีแสดงอัตราคาใชจายของ
ผูทําแผน ตลอดจนบุคคลอื่นที่ผูทําแผนประสงคจะวาจางเพื่อชวยเหลือในการทําแผน”
“มาตรา ๙๐/๙ วรรคสาม
ลูกหนี้หรือเจาหนี้อาจยื่นคําคัดคานกอนวันนัดไตสวนนัดแรกไมนอยกวาสามวัน ใน
กรณีที่เปนการคัดคานผูทําแผน ลูกหนี้หรือเจาหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยหรือไมก็ได
การเสนอชื่อผูทําแผนตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผน และบัญชีแสดง
อัตราคาใชจายของผูไดรับการเสนอชื่อ ตลอดจนบุคคลอื่นที่ประสงคจะวาจางเพื่อชวยเหลือในการทํา
แผนดวย”
“มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคเจ็ด (วรรคสุดทาย)
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของแสดงผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทํา
แผนดวย ในกรณีเชนวานี้ ผูไดรับการเสนอชื่อจะตองหรือแถลงถึงอัตราคาใชจายของตน ตลอดจนบุคคล
อื่นที่ผูไดรับการเสนอชื่อประสงคจะวาจางเพื่อชวยเหลือในการทําแผน”
“มาตรา ๙๐/๒๕ จัตวา กอนเจาหนี้จะมีมติยอมรับแผน ผูทําแผนอาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมี
คําสั่งอนุญาตใหจายคาใชจายของผูทําแผนจากทรัพยสินของลูกหนี้ก็ไดเมื่อศาลพิจารณาคํารองขอจน
เปนที่พอใจวาคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้นจากการทําแผนแลว ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหผูทําแผนจายคาทํา
แผนจากทรัพยสินของลูกหนี้ได ในกรณีที่ศาลเห็นวา คาใชจายรายการใด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ที่แสดงไวในบัญชีแสดงอัตราคาใชจายที่ผูทําแผนเคยเสนอ หรืออัตราที่ผูมีวิชาชีพจะไดรับในการงาน
เชนเดียวกัน มีจํานวนสูงกวาอัตราเชนวานั้นเปนจํานวนมากโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ศาลอาจลดจาย
คาใชจายรายการดังกลาวลงไมนอยกวาอัตราที่แสดงในบัญชีหรืออัตราที่ผูมีวิชาชีพจะไดรับคาใชจายของ
ผูทําแผนตามมาตรานี้ ใหหมายรวมถึงคาจางที่ผูทําแผนจายใหแกบุคคลอื่นที่ผูทําแผนวาจางเพื่อ
ชวยเหลือในการทําแผนดวย”
๒.๒.๓. เพิ่มอํานาจถอดถอนผูทําแผนและอํานาจในการฟองคดีแทนลูกหนี้แกเจาหนี้
และผูถือหุน ภายใตระบบกฎหมายปจจุบัน เมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ผูทําแผนจะยังคงเปนผูทําแผน
ตลอดไปจนกวาจะทําแผนเสร็จและไดนําเสนอแผนตอที่ประชุมเจาหนี้แลว การพนจากความเปนผูทํา
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๙
แผนจะเกิดขึ้นตอเมื่อเจาหนี้ไดลงมติในแผนเสร็จสิ้นแลว

จึงอาจกลาวไดวา ระบบตรวจสอบการ

ทํางานของผูทําแผนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน และการตรวจสอบคงจํากัดอยู
เพียงการพิจารณาแผนวาที่ประชุมเจาหนี้สมควรจะยอมรับแผนหรือไม ระบบการตรวจสอบดังกลาว
จึงมีบทบาทในการควบคุมการทํางานของผูทําแผนขณะอยูระหวางการทําแผนนอยมาก จึงควรที่จะเพิ่ม
บทบัญญัติในการควบคุมผูทําแผนมากขึ้น โดยเปดโอกาสใหเจาหนี้และผูถือหุนของลูกหนี้ซึ่งถือเปนผูมีสวน
ไดเสียโดยตรงสามารถรองขอใหมีการลงมติเลือกผูทําแผนคนใหมไดตลอดเวลา
ในกรณีที่พบวาผูทําแผนทําความเสียหายใหแกลูกหนี้ ควรมีบทบัญญัติใหอํานาจเจาหนี้
หรือผูถือหุนสามารถฟองเรียกคาเสียหายแทนลูกหนี้ เพราะในขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้น ผูที่มีอํานาจจัด
กิจการแทนลูกหนี้ก็คือผูทําแผน สภาพดังกลาวกอใหเกิดภาวะแหงผลประโยชนไดเสียขัดกัน (conflict of
interest) จึงแทบจะเปนไปไมไดที่ผูทําแผนในฐานะลูกหนี้จะฟองเรียกรองคาเสียหายจากตนเองเพื่อรักษา
ผลประโยชนใหแกลูกหนี้ การใหอํานาจแกเจาหนี้หรือผูถือหุนที่จะฟองรองคดีแทนลูกหนี้เพื่อเรียก
คาเสียหายจากการกระทําผิดของผูทําแผนจะเปนมาตรการเพิ่มเติมที่จะชวยควบคุมใหผูทําแผนจัด
กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้อยางระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
จากแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว จึงควรมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ เหลานี้
“มาตรา ๙๐/๒๕ ทวิ กอนศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน เจาหนี้ซึ่งมีจํานวนหนี้รวมกัน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ หรือผูถือหุนของลูกหนี้ซึ่งมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุน
ของลูกหนี้อาจยื่นคําขอพรอมแสดงเหตุผลตอ เจาพนักงานพิทักษทรัพย ขอใหจัดประชุมเจาหนี้เพื่อ
พิจารณาตั้งผูทําแผนคนใหมไดเมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรับคําขอเชนวานั้นแลว หรือเมื่อเจา
พนักงานพิทักษทรัพยเห็นสมควร ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาตั้งผูทํา
แผนคนใหมโดยเร็ว โดยใหผูขอเปนผูออกคาใชจาย ในกรณีเชนวานี้ ใหนําบทบัญญัติในสวนนี้มาใช
บังคับโดยอนุโลมการที่ที่ประชุมเจาหนี้มีมติแตงตั้งผูทําแผนคนใหม ไมมีผลเปนการขยายระยะเวลาใน
การดําเนินการเพื่อใหแผนไดรับความเห็นชอบจากศาล”
“มาตรา ๙๐/๒๕ ตรี ในกรณีที่ผูทําแผนตองรับผิดใด ๆ ในทางแพงตอลูกหนี้ เจาหนี้
รายใดรายหนึ่งหรือผูถือหุนของลูกหนี้อาจฟองคดีตอผูทําแผนแทนลูกหนี้ก็ไดถาลูกหนี้ไดรับสิทธิหรือ
ทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งจากการฟองคดีแทนตามวรรคหนึ่ง ใหลูกหนี้ชําระคาใชจายตาง ๆ ที่ผูฟองคดี
แทนไดชําระไปในการดําเนินคดี แตทั้งนี้ มิใหเกินกวามูลคาของสิทธิหรือทรัพยสินที่ไดรับมา”
ขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการแกไข
(๑) ระบบการตั้งผูทําแผน รายงานการวิจัยฉบับนี้มิไดนําเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการตั้งผูทําแผน
แมจะมีขอเรียกรองใหเพิ่มโอกาสในการเปนผูทําแผนหรือผูบริหารแผนของผูบริหารของลูกหนี้ก็ตาม เหตุ
ที่เปนเชนนั้นก็เพราะดังที่ไดกลาวไวแลววา ตามกฎหมายปจจุบัน ระบบการตรวจสอบการทํางานของ
ผูทําแผนแทบจะไมมีเลย การควบคุมตรวจสอบผูทําแผนคงมีแตโดยวิธีการใหเจาหนี้เขามามีสวนรวม
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๑๐
ในการแตงตั้ง โดยการลงมติเลือกผูทําแผนเทานั้น ดวยวิธีการใหเจาหนี้ไดมีโอกาสตรวจสอบคุณสมบัติ
และเปนผูลงมติเลือกผูทําแผน จึงเทากับวากฎหมายไดเปดโอกาสใหเจาหนี้ไดมีการตรวจสอบผูทําแผน
โดยเปนผูคัดเลือกผูทําแผนเสียกอนไดรับการแตงตั้ง แมขอเสนอในรายงานวิจัยจะเพิ่มเติม
มาตรการตรวจสอบการทํางานของผูทําแผนมากยิ่งขึ้น แตการควบคุมดังกลาวยังคงเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของเจาหนี้แตละรายหรือผูถือหุนแตละรายไป โดยไมมีลักษณะการตรวจสอบที่เปนระบบหรือ
การถวงดุลการใชอํานาจในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ซึ่งเปนระบบที่มีความซับซอนมากกวา
เมื่อการควบคุมตรวจสอบผูทําแผนและผูบริหารแผน ยังเปนมาตรการควบคุมที่จํากัดและเปนภาระแก
เจาหนี้และผูถือหุนมากเกินไป จึงไมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแตงตั้งผูทําแผนเพราะจะเปน
การลดอํานาจเจาหนี้และลูกหนี้ในการควบคุมตรวจสอบคุณสมบัติของผูทําแผนมากเกินไป ซึ่งในสวนนี้
คณะวิจัยมีความเห็นวา หากระบบการตรวจสอบทางบัญชีและการควบคุมดวยระบบวิธีการตาง ๆ ใน
ประเทศไทยไดพัฒนาไประดับหนึ่งแลว การเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งผูทําแผนและผูบริหารแผนโดยเพิ่มโอกาส
ใหแกผูบริหารของลูกหนี้ อาจเปนขอที่จะหยิบยกขึ้นพิจารณาในโอกาสตอไป
(๒) การกําหนดอัตราและผูออกคาใชจาย แนวความคิดที่สําคัญในการควบคุมอัตราคาใชจายของผูทํา
แผน ก็คือการกําหนดอัตราไวอยางชัดเจนในกฎหมายในทํานองเดียวกับคาทนายความ ซึ่งคณะวิจัยเห็น
วาการกําหนดอัตราดังกลาวไมนาจะใหผลดีแกระบบกฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศไทย เนื่องจาก
ระบบการฟนฟูกิจการยังอยูในระยะเวลาเริ่มตน จําเปนที่ประเทศไทยจะตองเรียนรูกระบวนการการทํา
แผนหรือ know how ในเรื่องนี้ การใหกลไกตลาดเปนผูกําหนดราคาคาทําแผนจึงนาจะเหมาะสมกวา
เพราะจะเปนมาตรการหนึ่งในการชักชวนใหผูทําแผนชั้นนําจากตางประเทศเขามาประกอบธุรกิจและ
เผยแพรวิธีการทําแผนฟนฟูกิจการในประเทศไทยไดมากขึ้น การกําหนดอัตราตายตัวอาจจะมีผลใหเกิด
ความชะงักงันในสวนนี้ และจะเปนผลเสียตอวิชาชีพการทําแผนของประเทศในระยะยาวในสวนของการ
กําหนดผูออกคาใชจาย ไดมีแนวความคิดที่แตกตางกันไปในสองแนวทาง คือ
แนวทางที่ ๑ เห็นควรใหผูเสนอผูทําแผนเปนผูแบกรับภาระคาใชจายทั้งหมด โดยหากผูทําแผนที่ไดรับ
การตั้ง เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากฝายเจาหนี้ ก็ใหเจาหนี้เปนผูรับภาระไปทั้งหมด ในขณะเดียวกัน
หากผูทําแผนที่ไดรับการตั้ง เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากลูกหนี้ ก็ใหลูกหนี้เปนผูรับภาระไปทั้งหมด
เชนเดียวกัน
แนวทางที่ ๒ เห็นควรใหกองทรัพยสินของลูกหนี้เปนผูรับภาระเชนเดียวกับระบบปจจุบัน เพราะการ
ฟนฟูกิจการมิไดเปนประโยชนตอฝายเจาหนี้หรือฝายลูกหนี้โดยเฉพาะเจาะจง แตเปนผลประโยชน
โดยรวมของกิจการของลูกหนี้ กองทรัพยสินจึงควรเปนผูแบกรับคาใชจายในสวนนี้ ซึ่งหากการฟนฟู
กิจการไมสําเร็จก็ยอมกระทบตอสวนแบงของเจาหนี้ไปในตัว ในทางตรงกันขาม หากการฟนฟูกิจการ
สําเร็จก็ยอมเปนประโยชนตอกิจการของลูกหนี้โดยตรง การกําหนดใหฝายเสนอผูทําแผนเปนผู รับผิดชอบ
คาใชจาย อาจกอใหเกิดขอยุงยากในการจัดเก็บคาใชจาย กอใหเกิดความเบี่ยงเบนในการตัดสินใจให
ลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการหรือไม และที่สําคัญจะกอใหเกิดสองมาตรฐาน (double standard)
ในกฎหมาย เพราะถาลูกหนี้เปนผูเสนอผูทําแผน ลูกหนี้สามารถนําเงินจากกองทรัพยสินไปชําระคาใชจาย
ได ในขณะที่ฝายเจาหนี้จะตองเปนผูชําระคาใชจายโดยตรง
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๑๑

๒.๓ สรุปบทบัญญัติที่เสนอใหแกไข
“มาตรา ๙๐/๕ (๕) หนังสือยินยอมของผูทําแผน และบัญชีแสดงอัตราคาใชจายของ
ผูทําแผน ตลอดจนบุคคลอื่นที่ผูทําแผนประสงคจะวาจางเพื่อชวยเหลือในการทําแผน”
“มาตรา ๙๐/๙ วรรคสาม
ลูกหนี้หรือเจาหนี้อาจยื่นคําคัดคานกอนวันนัดไตสวนนัดแรกไมนอยกวาสามวัน ใน
กรณีที่เปนการคัดคานผูทําแผน ลูกหนี้หรือเจาหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยหรือไมก็ได
การเสนอชื่อผูทําแผนตองเสนอหนังสือยินยอมของ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผน และบัญชีแสดง
อัตราคาใชจายของผูไดรับการเสนอชื่อ ตลอดจนบุคคลอื่นที่ประสงคจะวาจางเพื่อชวยเหลือในการทํา
แผนดวย”
“มาตรา ๙๐/๑๖ วรรคสอง
ความในวรรคกอน มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกหนี้หรือผูบริหารของลูกหนี้เปนผูทําแผนหรือผูบริหารแผน”
“มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคเจ็ด (วรรคสุดทาย)
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผน
ดวย ในกรณีเชนวานี้ ผูไดรับการเสนอชื่อจะตองแสดงหรือแถลงถึงอัตราคาใชจายของตน ตลอดจน
บุคคลอื่นที่ผูไดรับการเสนอชื่อประสงคจะวาจางเพื่อชวยเหลือในการทําแผน”
“มาตรา ๙๐/๒๕ ทวิ กอนศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน เจาหนี้ซึ่งมีจํานวนหนี้รวมกัน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ หรือผูถือหุนของลูกหนี้ซึ่งมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุน
ของลูกหนี้อาจยื่นคําขอพรอมแสดงเหตุผลตอ เจาพนักงานพิทักษทรัพย ขอใหจัดประชุมเจาหนี้เพื่อ
พิจารณาตั้งผูทําแผนคนใหมได เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรับคําขอเชนวานั้นแลว หรือเมื่อเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเห็นสมควร ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาตั้งผูทําแผนคนใหม
โดยเร็ว โดยใหผูขอเปนผูออกคาใชจาย ในกรณีเชนวานี้ ใหนําบทบัญญัติในสวนนี้มาใชบังคับโดย
อนุโลมการที่ที่ประชุมเจาหนี้มีมติแตงตั้งผูทําแผนคนใหม ไมมีผลเปนการขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินการเพื่อใหแผนไดรับความเห็นชอบจากศาล”
“มาตรา ๙๐/๒๕ ตรี ในกรณีที่ผูทําแผนตองรับผิดใด ๆ ในทางแพงตอลูกหนี้ เจาหนี้รายใดราย
หนึ่งหรือผูถือหุนของลูกหนี้อาจฟองคดีตอผูทําแผนแทนลูกหนี้ก็ไดถาลูกหนี้ไดรับสิทธิหรือทรัพยสินอยางใด
อยางหนึ่งจากการฟองคดีแทนตามวรรคหนึ่ง ใหลูกหนี้ชําระคาใชจายตาง ๆ ที่ผูฟองคดีแทนไดชําระไปใน
การดําเนินคดี แตทั้งนี้ มิใหเกินกวามูลคาของสิทธิหรือทรัพยสินที่ไดรับมา”
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๑๒

“มาตรา ๙๐/๒๕ จัตวา กอนเจาหนี้จะมีมติยอมรับแผน ผูทําแผนอาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมี
คําสั่งอนุญาตใหจายคาใชจายของผูทําแผนจากทรัพยสินของลูกหนี้ก็ไดเมื่อศาลพิจารณาคํารองขอจน
เปนที่พอใจวาคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้นจากการทําแผนแลว ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหผูทําแผนจายคาทํา
แผนจากทรัพยสินของลูกหนี้ได ในกรณีที่ศาลเห็นวา คาใชจายรายการใด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่
แสดงไวในบัญชีแสดงอัตราคาใชจายที่ผูทําแผนเคยเสนอ หรืออัตราที่ผูมีวิชาชีพจะไดรับในการงาน
เชนเดียวกัน มีจํานวนสูงกวาอัตราเชนวานั้นเปนจํานวนมากโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ศาลอาจลดจาย
คาใชจายรายการดังกลาวลงไมนอยกวาอัตราที่แสดงในบัญชีหรืออัตราที่ผูมีวิชาชีพจะไดรับคาใชจายของ
ผูทําแผนตามมาตรานี้ ใหหมายรวมถึงคาจางที่ผูทําแผนจายใหแกบุคคลอื่นที่ผูทําแผนวาจางเพื่อ
ชวยเหลือในการทําแผนดวย”
๓.

การเห็นชอบดวยแผน
๑.

สภาพปญหา
ในสวนของกระบวนการเห็นชอบดวยแผน จะเปนกระบวนการที่ชี้ใหเห็นวาผูทําแผนจะ

ทําแผนอยางไรจึงจะไดรับการยอมรับจากเจาหนี้และการเห็นชอบจากศาล ซึ่งในสวนนี้จะมีประเด็น
ปญหาในหลายประการตั้งแตการแบงกลุมเจาหนี้ การประชุมเพื่อพิจารณาแผนของเจาหนี้ ความ
เห็นชอบดวยแผน และผลภายหลังจากแผนไดรับความเห็นชอบแลว
กระบวนการในการประชุมเจาหนี้เพื่อยอมรับแผนจะพบปญหาในทางปฏิบัติหลาย
ประการ เริ่มตั้งแตการแบงกลุมเจาหนี้ ซึ่งจะพบปญหาในทางปฏิบัติวาการแบงกลุมเจาหนี้มีประกันขาด
ความยืดหยุน และไมเปนธรรมในกรณีที่เจาหนี้มีประกันมีหลักประกันไมคุมหนี้ นอกจากนี้กระบวนการ
ประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนเปนลักษณะที่มีความกดดันสูง เพราะวันประชุมเจาหนี้จะเปนวันชี้ขาด
แผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพียงวันเดียว ซึ่งทําใหการประชุมมีความเปนทางการสูง มีความเปนพิธีการ
และมีขอโตเถียงสูงเกินไป ไมสอดคลองกับลักษณะแหงการฟนฟูกิจการที่เนนการเจรจาตอรองระหวาง
ผูทําแผนและเจาหนี้ทั้งหลายเชนเดียวกับการปรับโครงสรางหนี้
เมื่อแผนผานการยอมรับของเจาหนี้แลว จะตองผานความเห็นชอบของศาล ซึ่งใน
กฎหมายปจจุบันใหอํานาจศาลในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของแผน แตมีความยืดหยุนนอย
และมีขอที่ศาลจะตองเขาไปตรวจสอบไมมากนัก กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติบางประการ เชน ใน
กรณีที่แผนขาดรายละเอียดบางประการ หรือแผนจําตองมีการแกไขเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ผูทําแผน
ก็ไมสามารถดําเนินการแกไขแผนได จะตองมีการนําเสนอกลับไปใหที่ประชุมเจาหนี้พิจารณาซึ่งเปน
เรื่องที่ยุงยากและมีคาใชจายสูง ในขณะที่ศาลก็พยายามแกปญหาในทางปฏิบัติ โดยในบางครั้งศาลก็ยอม
ใหมีการแกไขแผนใหเปนไปตามกฎหมายไดโดยไมตองกลับไปประชุมเจาหนี้ แตการดําเนินการ
ดังกลาวก็เปนเรื่องของการใชดุลพินิจซึ่งมีความเสี่ยงตอความชอบดวยกฎหมาย และยังทําใหการใช
ดุลพินิจของศาลในเรื่องนี้ลักลั่นไมตรงกัน อันมีผลทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการขาดความแนนอนและ
การคาดหมายได (predictable) ไปดวย
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๑๓
เมื่อแผนผานการยอมรับของเจาหนี้และความเห็นชอบของศาลแลว ยังคงปรากฏปญหาใน
เรื่องของแผนฟนฟูกิจการวาจะมีผลผูกมัดเจาหนี้มากนอยเพียงไร แผนจะสรางภาระหนาที่ใหแกเจาหนี้
ไดหรือไมเพียงใด จะมีผลผูกพันเกี่ยวกับภาระหนี้ของเจาหนี้อยางไรหากการชําระหนี้ตามแผนไม
สามารถชําระหนี้ใหแกเจาหนี้จนเสร็จสิ้น ตลอดจนผลภายหลังจากศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการแลว
ความไมชัดเจนในบทบัญญัติตาง ๆ เหลานี้ กอใหเกิดปญหาโตเถียงกันในทางปฏิบัติและอาจกอใหเกิด
ทางปฏิบัติของศาลที่แตกตางกัน อันอาจจะกระทบตอการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได หากผูบริหารแผน
เห็นวาขอกฎหมายเหลานั้นไมชัดเจนและลังเลที่จะปฏิบัติตามแผน
๒.

แนวทางการแกไขปญหา
๓.๒.๑ ปรับระบบการแบงกลุมเจาหนี้ เนื่องจากการแบงกลุมเจาหนี้มีประกันขาด

ความชัดเจนวาจะตองพิจารณาจากมูลหนี้หรือราคาหลักประกันและยังขาดความเปนธรรมในกรณีการ
แบงกลุมของเจาหนี้มีประกันรายยอยซึ่งอาจจะมีหนี้หลายประเภทแตกตางกันและควรจะไดรับการปฏิบัติ
ที่แตกตางกัน แตเมื่อกฎหมายกําหนดใหอยูในกลุมเดียวกัน ผูทําแผนจึงตองปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน
จึงอาจเกิดความไมเปนธรรมขึ้นไดในบางกรณี เพื่อใหการปฏิบัติตอเจาหนี้เหลานี้มีความเปนธรรมมาก
ยิ่งขึ้น และแกปญหาเจาหนี้มีประกันที่มูลหนี้มีประกันมีจํานวนคุมหนี้และไมคุมหนี้ใหไดรับการแบงกลุม
ที่ถูกตอง สะทอนลักษณะแหงมูลหนี้ไดอยางแทจริง จึงควรที่จะมีการแกไขบทบัญญัติในการแบงกลุม
เจาหนี้ ดังนี้
“ม. ๙๐/๔๒ ทวิ การจัดกลุมเจาหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๒ (๓) (ข) ใหจัดเปนกลุม
ดังตอไปนี้
(๑) เจาหนี้มีประกันในจํานวนหนี้มีประกันไมนอยกวารอยละสิบหาของจํานวนหนี้ทั้งหมด
(๒) เจาหนี้มีประกันในจํานวนหนี้มีประกันนอยกวาเจาหนี้ตาม (๑)
(๓) เจาหนี้ไมมีประกันและเจาหนี้มีประกันในจํานวนหนี้ไมมีประกัน
(๔) เจาหนี้ดอยสิทธิตามมาตรา ๑๓๐ ทวิ
เจาหนี้แตละรายในกลุม (๑) ใหจัดเปนหนึ่งกลุม สวนเจาหนี้ในกลุมอื่น อาจจัดไดเปน
หลายกลุม โดยตองจัดใหเจาหนี้ที่มีสิทธิเรียกรองหรือผลประโยชนที่มีสาระสําคัญเหมือนกันหรือทํานอง
เดียวกัน อยูในกลุมเดียวกัน
เจาหนี้รายใดเห็นวาการจัดกลุมเจาหนี้ไมไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคํารองตอศาล
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรูถึงการจัดกลุม และศาลอาจมีคําสั่งใหจัดกลุมเสียใหมใหถูกตองโดยเร็ว
คําสั่งศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
เพื่อประโยชนแหงการนับจํานวนหนี้ตามมาตรานี้ การนับจํานวนหนี้มีประกันใหนับแต
เพียงจํานวนหนี้ที่เจาหนี้สามารถใชสิทธิบังคับเอาแกทรัพยสินซึ่งเปนประกันหนี้ไดกอนเจาหนี้รายอื่น
สวนจํานวนหนี้ที่เหลือ ใหนับเปนหนี้ไมมีประกัน”
๓.๒.๒. ปรับระบบการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน ระบบการประชุมเจาหนี้เพื่อ
พิจารณาแผนแตเดิมเปนระบบที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูจัดประชุมและเปนประธานที่ประชุม
โดยในวันนัดประชุมจะตองมีการลงมติเพื่อยอมรับแผนหรือไมซึ่งทําใหกระบวนการมีความเปนทางการ
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๑๔
คอนขางสูง การเลื่อนการประชุมก็ดี วิธีการนับคะแนนก็ดี การกําหนดสิทธิผูลงคะแนนก็ดี การขอแกไข
แผนก็ดี ตองกระทําในวันประชุมเจาหนี้ทั้งสิ้น ซึ่งทําใหกระบวนการมีความยุงยาก มีพิธีการและมีขอ
กฎหมายที่ยุงยากซับซอนสูงเกินไป และในบางครั้ง สถานการณการลงคะแนนที่มีความเปนทางการสูง
เปนเหตุใหมีแนวโนมที่การประชุมจะกาวไปสูความรุนแรงไดสูง ลักษณะของกระบวนการดังกลาว ทํา
ใหการฟนฟูกิจการขาดความยืดหยุนและขาดลักษณะแหงการเจรจาตอรองไป จึงสมควรแกไขใหการ
ประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนสามารถกระทําไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความเหมาะสมและดุลพินิจของ
ผูทําแผนเปนสําคัญ เพราะเมื่อมีการแบงเจาหนี้เปนกลุมแลว ความจําเปนในการที่เจาหนี้ทุกกลุมจะมา
รวมกันในที่ประชุมแหงเดียวและลงมติก็ลดลง นอกจากนั้นแลว ยังทําใหการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณา
แผนมีความยืดหยุนสูง เนนการเจรจาอยางไมเปนทางการ การแกไขแผน การเลื่อนการประชุมจะอยูใน
ลักษณะไมเปนทางการและอยูใน ดุลพินิจของผูทําแผนโดยไมจําเปนตองมีการลงมติทุกครั้ง การ
เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงในมติยอมรับแผนประกอบกับแนวทางการแกไขในขอ ๓.๓.๓ จะชวยใหแผน
ผานงายขึ้นแตการคุมครองเจาหนี้รายยอยจะดีขึ้นและยังไมทิ้งหลักการที่จะพยายามดึงดูดใหผูทําแผน
พยายามดําเนินการใหแผนผานโดยเสียงสวนใหญมากที่สุด อีกทั้งควรกําหนดใหการประชุมเจาหนี้เปน
ภาระหนาที่ของผูทําแผนโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย นอกจากนี้ ควร
กําหนดเปดโอกาสใหผูทําแผนไดชี้ชวนใหเจาหนี้ทั้งหลายรวมกันลงมติยอมรับแผนไดอีกดวย เพื่อใช
เปนเครื่องมือหนึ่งของผูทําแผนในการรวบรวมเสียงเจาหนี้เพื่อใหแผนผานความเห็นชอบ
ระบบการประชุมเจาหนี้จะกําหนดใหผูทําแผนเปนผูดําเนินการเองภายในกรอบ
ระยะเวลา โดยจะดําเนินการประชุมทีละกลุม หรือทุกกลุมในคราวเดียวกันก็ได เพื่อปองกันปญหาที่ทํา
ใหการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนแตละครั้งเปนวันที่อยูในลักษณะชี้ขาดความอยูรอดของลูกหนี้
มากเกินไป และสรางแรงกดดันหรือความรุนแรงใหแกการประชุมเจาหนี้ในแตละครั้งโดยไมจําเปน
ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดปรับบทบาทจากผูดําเนินการ มาอยูในลักษณะเปน
ผูกํากับดูแลมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับหลักในเรื่องของการฟนฟูกิจการ
จากหลักการดังกลาวขางตน จึงสมควรแกไขและยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการ
ประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน ดังตอไปนี้
“มาตรา ๙๐/๔๔ เมื่อสงแผนใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว ใหผูทําแผนจัดประชุม
เจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อปรึกษาลงมติวาจะยอมรับแผนหรือไม หรือจะแกไขอยางไร
โดยจะจัดประชุมเจาหนี้ทีละกลุม หรือเจาหนี้ทุกกลุมในคราวเดียวกันก็ได
ใหผูทําแผนสงสําเนาแผนและแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวขอประชุมไปยัง
เจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียง ผูบริหารของลูกหนี้ และเจาพนักงานพิทักษทรัพยลวงหนากอนวันประชุมไมนอย
กวาสิบวัน โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือผูบริหารของลูกหนี้ อาจจะเขารวมประชุมเจาหนี้ครั้งใด
ก็ได”
“มาตรา ๙๐/๔๔ ทวิ ผูทําแผนอาจชี้ชวนใหเจาหนี้ลงมติยอมรับแผนของตนก็ได
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๑๕
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการชี้ชวนใหเจาหนี้ลงมติใหเปนไปตามกฎกระทรวง”
“มาตรา ๙๐/๔๕ ผูทําแผนอาจแกไขแผนในเวลาใด ๆ กอนศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวย
แผนก็ได
ถาการแกไขแผนกระทบตอสาระสําคัญในการฟนฟูกิจการ หรือกระทบตอสิทธิของ
เจาหนี้กลุมใดกลุมหนึ่ง ใหถือวามติยอมรับแผนของเจาหนี้ทุกกลุมที่ไดเคยลงมติไวกอนหนานั้น เปนอัน
เสียไป
ใหผูทําแผนสงสําเนารายการแกไขแผนใหเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียง ผูบริหารของลูกหนี้ และ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยโดยเร็วที่สุด”
“มาตรา ๙๐/๔๖ มติยอมรับแผนตองเปนมติพิเศษของ
(๑) ที่ประชุมเจาหนี้แตละกลุมทุกกลุม
(๒) ที่ประชุมเจาหนี้อยางนอยหนึ่งกลุม ซึ่งมิไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน และมิใชกลุม
เจาหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ”
“มาตรา ๙๐/๔๗ ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน ผูทําแผนอาจเลื่อนการประชุม
เจาหนี้ครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหนํามาตรา ๙๐/๔๔ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม”
“มาตรา ๙๐/๔๘ ใหผูทําแผนจัดประชุมเจาหนี้เพื่อใหไดมติยอมรับแผนภายใน
กําหนดเวลาหาเดือนนับแตวันสงแผนใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยถาผูทําแผนไมสงแผน หรือไมได
มติยอมรับแผนภายในกําหนดเวลาก็ดี ที่ประชุมเจาหนี้ไมมีมติยอมรับแผนก็ดี ไมลงมติประการใด
หรือไมมีเจาหนี้ไปประชุมก็ดี ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาลโดยไมชักชาเมื่อศาลไดรับ
รายงาน ใหศาลนัดพิจารณาเปนการดวนและแจงวันเวลานัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ ใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยสงแจงความใหลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน ในการ
พิจารณาใหศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เจาหนี้และคําคัดคานของลูกหนี้ ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้
เด็ดขาด แตถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ก็ใหมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ”
ยกเลิกมาตรา ๙๐/๔๙ ถึงมาตรา ๙๐/๕๔
“มาตรา ๙๐/๕๖ เมื่อผูทําแผนไดมติยอมรับแผนแลว ใหผูทําแผนรายงานมติของที่
ประชุมเจาหนี้ตอศาลโดยเร็วเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งวาจะเห็นชอบดวยแผนหรือไม ในกรณีเชนนี้ใหศาล
กําหนดวันพิจารณาแผนเปนการดวน และใหผูทําแผนแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันตอเจา
พนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารของลูกหนี้ เจาหนี้ทั้งหลาย และถาแผนกระทบตอผูถือหุน ใหแจงตอผูถือ
หุนทั้งหลายดวย”
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๑๖

๓.๓.๓ กําหนดคุณสมบัติของแผนที่จะผานความเห็นชอบไวใหชัดเจนขึ้น การกําหนดขอตกลงในแผน
ที่ศาลจะตองตรวจสอบไวใหเกิดความชัดเจน นอกจากจะทําใหกระบวนมีความคาดหมายไดสูงแลว
ยังชวยเพิ่มบรรยากาศในการเจรจาตอรองระหวางผูทําแผนและเจาหนี้ไดมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อทั้งสอง
ฝายทราบวาแตละฝายจะตองปฏิบัติอยางไรและมีทางเลือกอยางไร ก็จะทําใหสามารถประเมินชอง
ทางเลือกและอํานาจในการเจรจาตอรองไดดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็จะเปนมาตรฐานในการเจรจาตอรอง
ที่สําคัญ ซึ่งจะใหผูเกี่ยวของสามารถเขาใจ และพยายามที่จะจัดทําแผนใหเปนไปไดและมีจุดมุงหมาย
รวมกันที่จะใหแผนผานความเห็นชอบของศาลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การกําหนดคุณสมบัติของแผนบาง
ประการยังมีสวนชวยคุมครองสิทธิของเจาหนี้บางประเภทหรือผูถือหุนมิใหถูกเอาเปรียบจากการรวมมือ
ของเจาหนี้รายใหญและลูกหนี้แตเพียงลําพัง โดยไมคํานึงถึงสิทธิของเสียงขางนอยเลย
นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล เพื่อมิใหวันนัด
เห็นชอบดวยแผน เปนวันชี้ขาดความอยูรอดของกิจการของลูกหนี้ เชนเดียวกับขอ ๓.๒.๒. จึงเปด
โอกาสใหการพิจารณาของศาลมีความยืดหยุน หากศาลเห็นวามีขอบกพรองใดในแผน ใหแจงใหผูทํา
แผนทราบ หากผูทําแผนยินดีแกไขไดทันที ศาลก็อาจมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนไปทันที หรือหากประสงค
จะรับกลับไปแกไข เพราะในบางกรณียุงยาก หรืออาจตองขอมติที่ประชุมเจาหนี้เพิ่มเติม ผูทําแผนก็
สามารถกระทําได แตถาผูทําแผนยืนยันใหศาลพิจารณา ก็ใหศาลพิจารณามีคําสั่งทันที โดยไมตองเลื่อน
จากหลักการดังกลาว จึงควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๐/๕๘ ดังตอไปนี้
“มาตรา ๙๐/๕๘ ใหศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวา
(๑) แผนมีรายการครบถวนตามมาตรา ๙๐/๔๒
(๒) ผูทําแผนไดรับมติยอมรับแผนจากที่ประชุมเจาหนี้ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๙๐/๔๘
(๓) ไมปรากฏขอคัดคานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการแบงกลุมเจาหนี้
(๔) ไมปรากฏขอบกพรองในการการเรียกประชุม การประชุมเจาหนี้เพื่อขอมติยอมรับ
แผน การแจงกําหนดวันนัดพิจารณาแผนของศาล หรือการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหแผนไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้และจากศาล
(๕) ขอเสนอในการชําระหนี้ไมขัดตอมาตรา ๙๐/๔๒ ตรี
(๖) เมื่อการดําเนินการตามแผนสําเร็จจะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ไมนอยกวากรณีที่
ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย
(๗) ถามติยอมรับแผนเปนมติตามมาตรา ๙๐/๔๒ (๒) ขอเสนอในการชําระหนี้ตามแผน
จะตองเปนไปตามลําดับที่กฎหมายบัญญัติไววาดวยการแบงทรัพยสินในคดีลมละลาย และถาผูที่มีสิทธิ
ไดรับสวนแบงทรัพยสินในลําดับที่สูงกวามิไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน ผูมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสิน
ในลําดับต่ํากวายอมไมมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตามแผน เวนแตผูเสียสิทธิจะใหความยินยอม
(๘) ถาแผนกระทบตอผูถือหุน สิทธิของผูถือหุนจะตองไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน
เวนแตผูถือหุนที่เสียเปรียบนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือ
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๑๗
ในกรณีที่ศาลเห็นวาไมอาจเห็นชอบดวยแผนไดเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ใหแจงให
ผูทําแผนทราบ ผูทําแผนอาจขอรับแผนกลับไปดําเนินการใหถูกตองก็ได ถาศาลเห็นสมควร ศาลอาจ
ขยายระยะเวลาตามมาตรา ๙๐/๔๘ ออกไปอีกหนึ่งเดือนนับแตวันที่ศาลนัดพิจารณาแผนก็ได แตหามมิ
ใหศาลขยายระยะเวลาดังกลาวเกินกวาสองครั้ง
ถาผูทําแผนขอใหศาลพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแผนในวันนัด โดยผูทําแผนอาจ
ยินยอมแกไขแผนหรือไมก็ได ใหศาลมีคําสั่งเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยแผนไปโดยทันที ในกรณีที่
ศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน ใหศาลพิจารณาวาสมควรใหลูกหนี้ลมละลายหรือไม ในกรณีเชนนี้
ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
๓.๒.๕ แกไขผลของคําสั่งเห็นชอบดวยแผนและคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ เพื่อให
เกิดความชัดเจนวา คําสั่งเห็นชอบดวยแผนยอมมีผลเปลี่ยนแปลงสิทธิในการไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้ให
เปนไปตามแผน แตไมมีผลผูกมัดใหเจาหนี้ตองดําเนินการอยางใด ๆ โดยเจาหนี้ไมยินยอมนอกจากนั้น
จะตองมีการแกไขใหเกิดความชัดเจนวาการชําระหนี้ตามแผนไมจําเปนตองเปนการชําระหนี้จนเสร็จสิ้น
เปนแตเพียงปรับโครงสรางการชําระหนี้ในชวงเวลาที่กฎหมายกําหนดใหลูกหนี้ไดรับความคุมครอง
เทานั้น แมตอมา ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ หรือมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด ก็ไมกระทบตอ
เงื่อนไขในการชําระหนี้ และสิ่งที่ลูกหนี้ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ไปแลว
นอกจากนี้ ยังเห็นควรใหมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในหนี้ที่ไมอาจหลุดพนเพราะการ
ยกเลิกการฟนฟูกิจการ ไดแก หนี้ภาษีอากร หนี้ที่เกิดขึ้นโดยฉอโกง หนี้ที่ลูกหนี้ไมประสงคใหเจาหนี้เขา
รวมในการฟนฟูฯ เพื่อมิใหการฟนฟูกิจการเปนชองทางในการยกเวนหนี้ตาง ๆ เหลานี้
จากหลักการดังกลาว จึงควรแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
มาตรา ๙๐/๖๐ วรรคหนึ่ง
“แผนซึ่งศาลมีคําสั่งเห็นชอบแลวผูกมัดเจาหนี้ซึ่งอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ
ไดและเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการในอันที่จะไดรับชําระหนี้ตามแผน แตหามีผล
ผูกมัดใหเจาหนี้ตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เจาหนี้มิไดยินยอมไม”

“มาตรา ๙๐/๗๕ คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ยอมมีผลดังนี้
(๑) ลูกหนี้หลุดพนจากหนี้ทั้งปวงซึ่งอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได เวนแต
(ก) หนี้ตามแผน ซึ่งลูกหนี้ยังคงคางชําระแกเจาหนี้
(ข) หนี้ซึ่งลูกหนี้ไมอาจหลุดพนไดดวยการปลดจากลมละลาย
(ค) หนี้ของเจาหนี้ซึ่งผูทําแผนไดกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
จนเปนเหตุใหเจาหนี้ซึ่งเสียสิทธินั้นมิไดเขารวมในการพิจารณายอมรับแผนของที่ประชุมของเจาหนี้
หรือเห็นชอบดวยแผนของศาล
(๒) ผูบริหารของลูกหนี้กลับมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป
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๑๘
(๓) ผูถือหุนของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไป
(๔) คาตอบแทนของผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราวและ
หนี้ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราวกอขึ้นเพื่อ
ประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ยกเวนหนี้ละเมิด เปนหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของ
ลูกหนี้ โดยใหอยูในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิ ลําดับที่ ๑ ตามมาตรา ๒๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย”
๓.๓ บทบัญญัติที่เสนอใหแกไข
“ม. ๙๐/๔๒ ทวิ การจัดกลุมเจาหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๒ (๓) (ข) ใหจัดเปนกลุม
ดังตอไปนี้
(๑) เจาหนี้มีประกันในจํานวนหนี้มีประกันไมนอยกวารอยละสิบหาของจํานวนหนี้
ทั้งหมด
(๒) เจาหนี้มีประกันในจํานวนหนี้มีประกันนอยกวาเจาหนี้ตาม (๑)
(๓) เจาหนี้ไมมีประกันและเจาหนี้มีประกันในจํานวนหนี้ไมมีประกัน
(๔) เจาหนี้ดอยสิทธิตามมาตรา ๑๓๐ ทวิ
เจาหนี้แตละรายในกลุม (๑) ใหจัดเปนหนึ่งกลุม สวนเจาหนี้ในกลุมอื่น อาจจัดไดเปน
หลายกลุม โดยตองจัดใหเจาหนี้ที่มีสิทธิเรียกรองหรือผลประโยชนที่มีสาระสําคัญเหมือนกันหรือทํานอง
เดียวกัน อยูในกลุมเดียวกัน
เจาหนี้รายใดเห็นวาการจัดกลุมเจาหนี้ไมไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคํารองตอศาล
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรูถึงการจัดกลุม และศาลอาจมีคําสั่งใหจัดกลุมเสียใหมใหถูกตองโดยเร็ว
คําสั่งศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
เพื่อประโยชนแหงการนับจํานวนหนี้ตามมาตรานี้ การนับจํานวนหนี้มีประกันใหนับแต
เพียงจํานวนหนี้ที่เจาหนี้สามารถใชสิทธิบังคับเอาแกทรัพยสินซึ่งเปนประกันหนี้ไดกอนเจาหนี้รายอื่น
สวนจํานวนหนี้ที่เหลือ ใหนับเปนหนี้ไมมีประกัน”
“มาตรา ๙๐/๔๔ เมื่อสงแผนใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว ใหผูทําแผนจัดประชุม
เจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อปรึกษาลงมติวาจะยอมรับแผนหรือไม หรือจะแกไขอยางไร
โดยจะจัดประชุมเจาหนี้ทีละกลุม หรือเจาหนี้ทุกกลุมในคราวเดียวกันก็ได
ใหผูทําแผนสงสําเนาแผนและแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวขอประชุมไปยัง
เจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียง ผูบริหารของลูกหนี้ และเจาพนักงานพิทักษทรัพยลวงหนากอนวันประชุมไมนอย
กวาสิบวัน โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือผูบริหารของลูกหนี้ อาจจะเขารวมประชุมเจาหนี้ครั้งใด
ก็ได”
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๑๙
“มาตรา ๙๐/๔๔ ทวิ ผูทําแผนอาจชี้ชวนใหเจาหนี้ลงมติยอมรับแผนของตนก็ได
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการชี้ชวนใหเจาหนี้ลงมติใหเปนไปตามกฎกระทรวง”
“มาตรา ๙๐/๔๕ ผูทําแผนอาจแกไขแผนในเวลาใด ๆ กอนศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวย
แผนก็ได
ถาการแกไขแผนกระทบตอสาระสําคัญในการฟนฟูกิจการ หรือกระทบตอสิทธิของ
เจาหนี้กลุมใดกลุมหนึ่ง ใหถือวามติยอมรับแผนของเจาหนี้ทุกกลุมที่ไดเคยลงมติไวกอนหนานั้น เปน
อันเสียไป
ใหผูทําแผนสงสําเนารายการแกไขแผนใหเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียง ผูบริหารของลูกหนี้
และเจาพนักงานพิทักษทรัพยโดยเร็วที่สุด”
“มาตรา ๙๐/๔๖ มติยอมรับแผนตองเปนมติพิเศษของ
(๑) ที่ประชุมเจาหนี้แตละกลุมทุกกลุม
(๒) ที่ประชุมเจาหนี้อยางนอยหนึ่งกลุม ซึ่งมิไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน และมิใชกลุม
เจาหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ”
“มาตรา ๙๐/๔๗ ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน ผูทําแผนอาจเลื่อนการประชุม
เจาหนี้ครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหนํามาตรา ๙๐/๔๔ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม”
“มาตรา ๙๐/๔๘ ใหผูทําแผนจัดประชุมเจาหนี้เพื่อใหไดมติยอมรับแผนภายใน
กําหนดเวลาหาเดือนนับแตวันสงแผนใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยถาผูทําแผนไมสงแผน หรือไมได
มติยอมรับแผนภายในกําหนดเวลาก็ดี ที่ประชุมเจาหนี้ไมมีมติยอมรับแผนก็ดี ไมลงมติประการใด
หรือไมมีเจาหนี้ไปประชุมก็ดี ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาลโดยไมชักชาเมื่อศาลไดรับ
รายงาน ใหศาลนัดพิจารณาเปนการดวนและแจงวันเวลานัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ ใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยสงแจงความใหลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน ในการ
พิจารณาใหศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหนี้
และคําคัดคานของลูกหนี้ ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด
แตถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ก็ใหมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ” ยกเลิกมาตรา ๙๐/
๔๙ ถึงมาตรา ๙๐/๕๔
“มาตรา ๙๐/๕๖ เมื่อผูทําแผนไดมติยอมรับแผนแลว ใหผูทําแผนรายงานมติของที่
ประชุมเจาหนี้ตอศาลโดยเร็วเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งวาจะเห็นชอบดวยแผนหรือไม ในกรณีเชนนี้ใหศาล
กําหนดวันพิจารณาแผนเปนการดวน และใหผูทําแผนแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันตอเจา
พนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารของลูกหนี้ เจาหนี้ทั้งหลาย และถาแผนกระทบตอผูถือหุน ใหแจงตอผูถือ
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๒๐
หุนทั้งหลายดวย”
“มาตรา ๙๐/๕๘ ใหศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน เมื่อศาลพิจารณาแลว
เห็นวา
(๑) แผนมีรายการครบถวนตามมาตรา ๙๐/๔๒
(๒) ผูทําแผนไดรับมติยอมรับแผนจากที่ประชุมเจาหนี้ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๙๐/๔๘
(๓) ไมปรากฏขอคัดคานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการแบงกลุมเจาหนี้
(๔) ไมปรากฏขอบกพรองในการการเรียกประชุม การประชุมเจาหนี้เพื่อขอมติยอมรับ
แผน การแจงกําหนดวันนัดพิจารณาแผนของศาล หรือการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหแผนไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้และจากศาล
(๕) ขอเสนอในการชําระหนี้ไมขัดตอมาตรา ๙๐/๔๒ ตรี
(๖) เมื่อการดําเนินการตามแผนสําเร็จจะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ไมนอยกวากรณีที่
ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย
(๗) ถามติยอมรับแผนเปนมติตามมาตรา ๙๐/๔๒ (๒) ขอเสนอในการชําระหนี้ตามแผน
จะตองเปนไปตามลําดับที่กฎหมายบัญญัติไววาดวยการแบงทรัพยสินในคดีลมละลาย และถาผูที่มีสิทธิ
ไดรับสวนแบงทรัพยสินในลําดับที่สูงกวามิไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน ผูมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสิน
ในลําดับต่ํากวายอมไมมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตามแผน เวนแตผูเสียสิทธิจะใหความยินยอม
(๘) ถาแผนกระทบตอผูถือหุน สิทธิของผูถือหุนจะตองไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน
เวนแตผูถือหุนที่เสียเปรียบนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือ
ในกรณีที่ศาลเห็นวาไมอาจเห็นชอบดวยแผนไดเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ใหแจงให
ผูทําแผนทราบ ผูทําแผนอาจขอรับแผนกลับไปดําเนินการใหถูกตองก็ได ถาศาลเห็นสมควร ศาลอาจ
ขยายระยะเวลาตามมาตรา ๙๐/๔๘ ออกไปอีกหนึ่งเดือนนับแตวันที่ศาลนัดพิจารณาแผนก็ได แตหามมิ
ใหศาลขยายระยะเวลาดังกลาวเกินกวาสองครั้ง
ถาผูทําแผนขอใหศาลพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแผนในวันนัด โดยผูทําแผนอาจ
ยินยอมแกไขแผนหรือไมก็ได ใหศาลมีคําสั่งเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยแผนไปโดยทันที ในกรณีที่
ศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน ใหศาลพิจารณาวาสมควรใหลูกหนี้ลมละลายหรือไม ในกรณีเชนนี้ให
นําบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม"
มาตรา ๙๐/๖๐ วรรคหนึ่ง
“แผนซึ่งศาลมีคําสั่งเห็นชอบแลวผูกมัดเจาหนี้ซึ่งอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ
ไดและเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการในอันที่จะไดรับชําระหนี้ตามแผน แตหามีผล
ผูกมัดใหเจาหนี้ตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เจาหนี้มิไดยินยอมไม”
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๒๑
“มาตรา ๙๐/๗๕ คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ยอมมีผลดังนี้
(๑) ลูกหนี้หลุดพนจากหนี้ทั้งปวงซึ่งอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได เวนแต
(ก) หนี้ตามแผน ซึ่งลูกหนี้ยังคงคางชําระแกเจาหนี้
(ข) หนี้ซึ่งลูกหนี้ไมอาจหลุดพนไดดวยการปลดจากลมละลาย
(ค) หนี้ของเจาหนี้ซึ่งผูทําแผนไดกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
จนเปนเหตุใหเจาหนี้ซึ่งเสียสิทธินั้นมิไดเขารวมในการพิจารณายอมรับแผนของที่ประชุมของเจาหนี้
หรือเห็นชอบดวยแผนของศาล
(๒) ผูบริหารของลูกหนี้กลับมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป
(๓) ผูถือหุนของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไป
(๔) คาตอบแทนของผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราวและ
หนี้ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราวกอขึ้น
เพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ยกเวนหนี้ละเมิด เปนหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมด
ของลูกหนี้ โดยใหอยูในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิ ลําดับที่ ๑ ตามมาตรา ๒๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย”
๔.

การอุทธรณฎีกา
๔.๑ สภาพปญหา
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒

กําหนดแยกระบบการอุทธรณคําสั่งของศาลลมละลาย ซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดีลมละลาย
แตเพียงศาลเดียว ออกจากกันเปนสองระบบ โดยหากเปนการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดี
ลมละลาย ก็ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณและศาลฎีกาเชนเดียวกับระบบเดิม แตหากเปนการอุทธรณคํา
พิพากษาหรือคําสั่งในคดีฟนฟูกิจการ กําหนดใหการอุทธรณกระทําตอศาลฎีกาเชนเดียวกับระบบศาล
ชํานัญพิเศษอื่น ๆ
ผลจากบทบัญญัติดังกลาว นอกจากจะทําใหระบบการอุทธรณคําพิพากษาของศาลลมละลาย
เปนสองระบบโดยไมมีคําอธิบายที่ชัดเจนในทางทฤษฎีแลว ยังกอใหเกิดการปฏิบัติที่ลักลั่นกันในศาล
ลมละลายและกระทบตอการจัดการทางดานบุคลากรของศาลยุติธรรมดวย
นอกจากระบบอุทธรณที่แตกตางกันแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่อาจอุทธรณ
ได ยังมีความแตกตางกันในคดีลมละลายและคดีฟนฟูกิจการดวย ทําใหกระบวนการในคดีลมละลายใน
ศาลลมละลายมีกระบวนการที่แตกตางกันในชั้นอุทธรณอยางสิ้นเชิง แทบจะกลาวไดวาเปนสองระบบใน
ศาลเดียวกัน จะเห็นไดวา ในขณะที่การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีฟนฟูกิจการกระทําไดนอย
และสามารถอุทธรณตรงไปยังศาลฎีกาได ทําใหคดีเสร็จไปโดยรวดเร็วเพราะสวนใหญเสร็จสิ้นในศาล
ชั้นตน แตการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีลมละลายแทบจะกระทําไดในทุกคําสั่งและการอุทธรณ
ยังตองอุทธรณไปยังศาลอุทธรณกอน จะอุทธรณตรงไปยังศาลฎีกาไมได
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๒๒
๑.

แนวทางการแกไขปญหา

๔.๒.๑ กําหนดใหระบบการอุทธรณเปนไปในระบบเดียวกัน เพื่อใหการอุทธรณคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลลมละลายเปนไปในแนวทางเดียวกัน ไมกอใหเกิดความสับสนทั้งในสวนงาน
ภายในของศาลยุติธรรมและสวนงานภายนอกที่กระทบตอประชาชนและหลักการของกฎหมาย จึงควรจะ
ใหมีการแกไขใหระบบการอุทธรณเปนไปในระบบเดียวกัน
๔.๒.๒ กําหนดใหคําพิพากษาหรือคําสั่งที่อาจอุทธรณไดอยูในระบบเดียวกัน เพื่อให
การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลลมละลายทั้งในสวนของคดีลมละลายและคดีฟนฟูกิจการอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้นแลว เพื่อใหขอที่อุทธรณเปนขอที่สําคัญควรไดรับการวินิจฉัยจากศาล
สูงสุดของประเทศ จึงควรมีการกําหนดระบบใหศาลฎีกาเปนผูพิจารณาอนุญาตใหรับอุทธรณขอใดไว
พิจารณาในทํานองเดียวกับหลักการ writ of certiorari ของประเทศสหรัฐอเมริกาดวย อันจะชวยให
การพิจารณาคดีในลมละลายในศาลฎีกาจะเปนกรณีที่สําคัญ กระทบตอนโยบายของประเทศ และลดการ
ประวิงคดีของคูความไดอีกดวยจากหลักการดังกลาว จึงเสนอใหมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติตาง ๆ ในหมวด
ของการอุทธรณในพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังตอไปนี้
“สวนที่ ๓
อุทธรณ
มาตรา ๑๕๙/๑ การอุทธรณคําพิพากษา หรือคําสั่งใด ๆ ของศาลใหอุทธรณไปยังศาล
ฎีกาภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษา หรือคําสั่งนั้นมาตรา ๑๕๙/๒ เมื่อศาลชั้นตน
ไดรับอุทธรณแลว ใหสงสําเนาอุทธรณใหแกจําเลยอุทธรณเพื่อแกอุทธรณโดยพลัน
มาตรา ๑๕๙/๓ ใหศาลชั้นตนสงอุทธรณและคําแกอุทธรณถาหากมีพรอมทั้งสํานวนและ
หลักฐานตาง ๆ ไปยังศาลฎีกา เพื่อใหศาลฎีกาตรวจรับอุทธรณไวพิจารณาตอไป ถาศาลฎีกาเห็นวา
อุทธรณขอใดตองหามตามกฎหมายก็ดี ไมตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความก็ดี ไมควร
ไดรับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาก็ดี ใหศาลฎีกามีคําสั่งปฏิเสธไมรับอุทธรณขอนั้นไวพิจารณา ในกรณีเชน
วานี้ ใหนํามาตรา ๑๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับโดยอนุโลม”
ขอสังเกตแนวทางในการแกไขปญหา
(๑) การยื่นอุทธรณใหแกศาลชั้นตนเปนกระบวนพิจารณาที่ใชระยะเวลาคอนขางนาน และมี
ขอผิดพลาดสูง แนวทางการแกไขปญหาที่คณะผูวิจัยนําเสนอ จึงกําหนดใหศาลฎีกาเปนผูพิจารณาความ
ถูกตองในการยื่นอุทธรณเสียเอง ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการตรวจรับอุทธรณได
แตคงมีปญหาที่จะตองพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดแหงกระบวนการ เพราะเทากับเปนการเพิ่มภาระ
ใหแกจําเลยอุทธรณที่จะตองทําคําแกอุทธรณเสียกอนที่จะรูวาศาลรับอุทธรณของโจทกอุทธรณไวหรือไม
(๒) แนวทางที่นําเสนอในการแกไขปญหา ไดเปลี่ยนแปลงอํานาจในการรับรองใหอุทธรณของอธิบดีผู
พิพากษาศาลลมละลายกลางออกไป เนื่องจากอํานาจดังกลาวขัดกับหลักการที่จะใหศาลฎีกาเปนผูมี
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๒๓
อํานาจรับวินิจฉัยคดีไวเอง
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