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บทคัดย่อ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการ : ศึกษากรณี
ลูกหนี้ร้องขอฟื้ นฟูกิจการด้วยความสมัครใจ เนื่องจากปัจจุบนั กฎหมายฟื้ นฟูกิจการการของประเทศไทยมีการบังคับ
ใช้กบั ลู กหนี้ 2 ประเภทคือ ลู กหนี้ ประเภทประกอบกิ จการขนาดใหญ่โดยทัว่ ไปและลู กหนี้ ซ่ ึ งประกอบธุ รกิ จ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมโดยกระบวนการฟื้ นฟูกิจการเป็ นทางเลื อกของลู กหนี้ ที่มีหนี้ สินล้นพ้นตัว
กล่าวคือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินซึ่ งอาจถูกเจ้าหนี้ฟ้องเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้เป็ นบุคคลล้มละลายได้หรื อร้องขอ
ต่อศาลให้มีการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ เป็ นกระบวนการทางศาล โดยผูร้ ้องขอฟื้ นฟูกิจการไม่วา่ ฝ่ ายลูกหนี้ หรื อ
ฝ่ ายเจ้าหนี้ ตอ้ งยื่นคาร้ องขอเพื่ อนาคดี ข้ ึ นสู่ ศาล เพื่อให้ศาลมี คาสั่งฟื้ นฟู กิจการอันเป็ นวิธีการที่ แก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจและปั ญหาทางการเงินของลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้กลับมาบริ หารกิจการได้อีกครั้งและเป็ นการเริ่ มต้นใหม่
โดยปราศจากหนี้สินทั้งปวง
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทาให้ผลประกอบกิจการของลูกหนี้
เกิ ดสภาวะขาดทุนจนทาให้มีสถานะทางการเงินเข้าข้อสันนิ ษฐานทางกฎหมายว่ามีหนี้ สินล้นพ้นตัว กฎหมาย
ฟื้ นฟูกิจการจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่นามาปรับใช้ได้ แต่เนื่ องจากข้อจากัดในการร้องขอฟื้ นฟูกิจการและปั ญหาที่
ตามมาคื อความไม่เท่าเที ยมกันหรื อที่ เรี ยกว่าปั ญหาความเหลื่ อมล้ า ในการขจัดความเหลื่ อมล้ าภายใต้ระบบ
เศรษฐกิ จทุ นนิ ยมไม่สามารถกระทาได้หากรั ฐไม่สามารถกาหนดขอบเขตการทางานของกลไกการตลาดที่
ชัดเจนและเหมาะสมหากได้ทาการวิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์ และกระบวนการของกฎหมายฟื้ นฟู กิ จการของ
ประเทศไทยแล้ว จะเห็ นได้ว่าเป็ นกฎหมายที่มุ่งจะรักษาสภาพทางเศรษฐกิ จให้สามารถดาเนิ นต่อไปได้ซ่ ึ งจะ
เห็นได้จากวัตถุประสงค์ของกฎหมายฟื้ นฟูกิจการนัน่ เอง การที่ลูกหนี้ประสบสภาวะขาดทุนในบางกรณี อาจเกิด
จากปั จจัยภายนอกดัง่ เช่นปั ญหาทางเศรษฐกิจ แต่ถา้ ลูกหนี้ มิได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปั ญหาจึงสมัครใจในการ
เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมาย ฟื้ นฟูกิจการโดยความสมัครใจ การที่กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของไทยมี
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ปั ญหาในกระบวนการทางกฎหมายที่ไม่เปิ ดช่องให้สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการด้วยความรวดเร็ วและ
เป็ นธรรมทั้งแก่ฝ่ายลู กหนี้ ที่สุจริ ตและฝ่ ายเจ้าหนี้ ที่ให้ความร่ วมมือกับฝ่ ายลู กหนี้ ที่สมัครใจเข้าสู่ กระบวนการ
ฟื้ นฟู กิจการแล้ว อาจทาให้กระบวนการฟื้ นฟู กิจการไม่ได้รับความเชื่ อถื อจนทาให้ลูกหนี้ ที่ประสบสภาวะมี
หนี้ สินล้นพ้นตัวแต่กิจการยังสามารถดาเนิ นการต่อไปได้ไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการและอาจ
ส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยและความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุนชาวต่างประเทศได้ในอนาคต
ประกอบกับถ้าลูกหนี้ ที่เป็ นนิ ติบุคคลที่ประสบปั ญหามีหนี้ สินล้นพ้นตัวและไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟู
กิจการได้ นิติบุคคลนั้นต้องเลิกกันตามผลของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1055 และ มาตรา 1236
ซึ่ งผลกระทบที่อาจตามมาทั้งปั ญหาแรงงานและปั ญหาเศรษฐกิ จอันเป็ นผลมาจากการขาดความเชื่ อมัน่ ของนัก
ลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศ
ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการ : ศึกษากรณี
ลู กหนี้ ร้องขอฟื้ นฟู กิจการด้วยความสมัครใจโดยให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขมาตรการทางกฎหมายฟื้ นฟู กิจการที่
เกี่ ยวกับการลู กหนี้ ที่มีสถานะหนี้ สินล้นพ้นตัวแต่มีความสมัครใจในการเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ โดย
ภาครัฐในฐานะผูม้ ีอานาจในการบัญญัติกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวโดยนาหลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิ จมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยมของ
ประเทศไทยเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวสามารถยุติลงไปได้

Abstract
This thesis aims to study Legal Measures Concerning on Business Reorganization:Case Study of
the Voluntary Petition of Debtor. Since the current reorganization law of Thailand has been enforced with 2
types of debtors, namely general corporate debtors and small and medium-sized enterprises. By the business
reorganization process as an alternative to debtors who are insolvent court By the person requesting business
reorganization no matter The debtor or the creditor must submit a request to bring the case to court. In order for
the court to have a reorganization order which is a method That solved economic problems and financial
problems of debtors To allow the debtor to return to manage the business again and Is a new beginning without
all liabilities
The study found that Thailand uses a capitalist economy. Causing the business results of the debtor
There was a loss, causing financial status to be a legal assumption that there was an insolvent debt. The
reorganization law is therefore an option that can be used. But due to restrictions on requesting business
reorganization and problems That follows is inequality, also known as inequality problems In eliminating
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inequality under The capitalist economy cannot be done if the state cannot determine the scope of the market
mechanism. That is clear and appropriate if analyzing the intent and process of the reorganization Of Thailand
Can be seen as a law aimed at preserving the economic condition to be able to continue Which can be seen from
the objectives of the reorganization law The debtor experiencing a loss in some cases may be caused by external
factors such as economic problems. But if the debtor is not satisfied in solving the problem, therefore voluntarily
entering the legal reorganization process Voluntary reorganization The Thai Rehabilitation Law has a problem
in the legal process that does not open the channel to be able to enter the reorganization process with speed and
fairness, both for honest debtors and creditors who cooperate with the debtor's department. Mind to the
reorganization process May cause the business reorganization process to not be trusted until the debtors who
are in a debt crisis are still in debt, but the business can continue to be unable to enter the reorganization process
and may affect the Thai economy and confidence Of foreign investors in the future In addition, if the debtor is
a juristic person having problems with insolvent debt and is unable to enter the reorganization process The
juristic person must break up according to the results of the Civil and Commercial Code, Section 1055 and
Section 1236, which may affect both labor and economic problems as a result of the lack of confidence of
investors in the country. And international
Therefore, the researcher would like to suggest ways to solve the legal measures regarding the
reorganization plan: study the case of debtors requesting business reorganization voluntarily, by revising the
legal measures to rehabilitate the debtors with debt status. But has voluntary entry into the reorganization
process The government sector, as an authority in law enforcement and law enforcement, must participate in
solving such problems by applying public economic law to be adapted to suit the capitalist economy of Thailand.
So that the problem can be ended

1. บทนา
กฎหมายฟื้ นฟู กิ จ การเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกฎหมายล้ ม ละลาย ตามพระราชบัญ ญัติ ล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของประเทศไทยมีบญั ญัติไว้ในหมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการ
ฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้มาตรา 90/1 ถึงมาตรา 90/90 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลม้ ละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25413
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541 และในปี 2559 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ มกฎหมายล้มละลาย(ฉบับที่ 9)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115/ตอนที่ 18 ก/หน้า 4/9 เมษายน 2541http://www.krisdika.go.th,1เมษายน 2562
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พ.ศ. 25594 มี ผลบัง คับ ใช้ เมื่ อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพิ่ ม เติ ม บทบัญ ญัติ ม าตรา 90/91 ถึ งมาตรา 90/128
เนื่ องจากกฎหมายที่ใช้อยูเ่ ดิมมีเนื้ อหาที่ไม่ครอบคลุมถึงลูกหนี้ ซ่ ึ งประกอบธุ รกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ที่ มี ท้ งั บุ ค คลธรรมดาคณะบุ ค คล ห้า งหุ ้นส่ วนสามัญไม่ จดทะเบี ย น ห้า งหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติบุ คคล ห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด หรื อบริ ษทั จากัด
โดยกระบวนการฟื้ นฟู กิ จการเป็ นทางเลื อกของลู ก หนี้ ที่ มี หนี้ สิ นล้นพ้นตัวคื อมี หนี้ สิ นมากกว่า
ทรัพย์สินซึ่ งอาจถูกเจ้าหนี้ ฟ้องเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้เป็ นบุคคลล้มละลายได้โดยการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ เป็ น
กระบวนการทางศาล โดยผูร้ ้องขอไม่ว่าฝ่ ายลูกหนี้ หรื อฝ่ ายเจ้าหนี้ ตอ้ งยื่นคาร้ องขอเพื่อนาคดีข้ ึนสู่ ศาล เพื่อให้
ศาลมีคาสั่งฟื้ นฟูกิจการอันเป็ นวิธีการที่แก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จและปั ญหาทางการเงิ นของลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้
กลับมาบริ หารกิจการได้อีกครั้งและเป็ นการเริ่ มต้นใหม่โดยปราศจากหนี้สินทั้งปวง
เนื่ องจากประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจบางกรณี อาจ
เกิดความไม่เท่าเทียมกันหรื อ ที่เรี ยกว่าปั ญหาความเหลื่อมล้ า
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ เป็ นปรากฏการณ์ในเศรษฐกิ จระบบทุนนิ ยมหรื อแบบตลาด
เสรี ซึ่ งเอกชนเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตและมีอานาจเต็มในการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจดังกล่าวมี
ความโดดเด่นเป็ นที่ยอมรับกันว่า สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และสามารถ
ขับ เคลื่ อ นความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อี ก ทั้ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของราษฎรการขจัด “ความเหลื่ อ มล้ า ทาง
เศรษฐกิ จ” ภายใต้ระบบเศรษฐกิ จทุนนิ ยมไม่สามารถกระทาได้หากรัฐไม่สามารถกาหนดขอบเขต การทางาน
ของกลไกการตลาดที่ชดั เจนและเหมาะสม
หากได้ทาการวิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์ และกระบวนการของกฎหมายฟื้ นฟูกิจการของประเทศไทย
แล้ว จะเห็ นได้ว่าเป็ นกฎหมายที่ มุ่งจะรั กษาสภาพทางเศรษฐกิ จให้สามารถดาเนิ นต่อไปได้ซ่ ึ งจะเห็ นได้จาก
วัตถุประสงค์ของกฎหมายฟื้ นฟูกิจการนัน่ เอง
โดยที่ กฎหมายฟื้ นฟู กิจการได้บญ
ั ญัติข้ ึ นเนื่ องจากสภาพของการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายที่ มี
ความแข็งกระด้างเกินกว่าสังคมจะรับได้ ดังจะเห็นได้จากในยุคฟองสบู่แตกบรรดากิ จการร้านค้าน้อยใหญ่ต่าง
พากันล้มละลายเมื่อมีการล้มละลายของบรรดากิจการต่างๆ มากเกิ นไปก็ยอ่ มส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมได้เนื่ องจากการประกอบธุ รกิ จของมนุ ษย์ตอ้ งพึ่งพิงกันหรื อกล่าวง่ายๆว่าการประกอบธุ รกิ จการค้าไม่
อาจจะดาเนิ นไปด้วยความสาเร็ จได้หากปราศจากผูซ้ ้ื อและผูข้ ายมิฉะนั้นธุ รกิจการค้าของมนุ ษย์ก็ยอ่ มไม่อาจจะ
ดาเนิ นต่ อไปได้ จากความคิ ดนี้ เองที่ นามาสู่ แนวคิ ดของการฟื้ นฟู กิ จการที่ อาจจะมี หนี้ สินล้นพ้นตัวแต่ โดย
กระบวนปฏิ บตั ิการต่างๆ เช่ น การผลิ ต การจาหน่ าย ของกิ จการดังกล่าวยังพอมีช่องทางที่จะดาเนิ นต่อไปได้
กิจการนั้นก็ควรจะได้รับการเยียวยาอย่างถูกวิธีโดยผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้และความเชี่ ยวชาญ เพื่อรักษาสภาพของกิจการ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 46 ก/หน้า 24/24 พฤษภาคม 2559http://www.krisdika.go.th,1เมษายน 2562
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นั้นให้ดาเนิ นต่อไป ดังจะเห็ นได้จากการที่พระราชบัญญัติลม้ ละลายได้กาหนดให้มีส่วนของการตรากฎหมาย
ฟื้ นฟูกิจการขึ้นในปี 2541 เพื่อที่กิจการบางประเภทจะไม่ตอ้ งล้มละลาย5
การที่ลูกหนี้ประสบสภาวะขาดทุนในบางกรณี อาจเกิดจากปั จจัยภายนอกดัง่ เช่นปั ญหาทางเศรษฐกิจ
แต่ถา้ ลูกหนี้ มิได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปั ญหาจึงยื่นคาร้องขอเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการโดยความสมัครใจ
การที่ กฎหมายฟื้ นฟู กิจการของประเทศไทยไม่เปิ ดช่ องให้สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟู กิจการด้วยความ
รวดเร็ วและเป็ นธรรมทั้งแก่ฝ่ายลูกหนี้ ซ่ ึ งสุ จริ ตและฝ่ ายเจ้าหนี้ ซ่ ึ งให้ความร่ วมมือกับฝ่ ายลูกหนี้ ซ่ ึ งสมัครใจเข้าสู่
กระบวนการฟื้ นฟู กิ จการแล้ว อาจท าให้ก ระบวนการฟื้ นฟู กิ จการไม่ ไ ด้รับ ความเชื่ อถื อจนท าให้ลู กหนี้ ซ่ ึ ง
ประสบสภาวะมีหนี้ สินล้นพ้นตัวแต่กิจการยังสามารถดาเนิ นการต่อไปได้ไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟู
กิจการและอาจส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุนชาวต่างประเทศ
ได้ในอนาคต ประกอบกับถ้าลู กหนี้ ซ่ ึ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ ประสบปั ญหามี หนี้ สินล้นพ้นตัวและไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้ นิติบุคคลนั้นต้องเลิกกันตามผลของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1055
และ มาตรา 1236 ซึ่ งผลกระทบที่อาจตามมาทั้งปั ญหาแรงงานและปั ญหาเศรษฐกิ จอันเป็ นผลมาจากการขาด
ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศ
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ปั ญหาความเหลื่ อมล้ าทางเศรษฐกิ จและกระบวนการฟื้ นฟู
กิจการในบางประการของประเทศไทยยังเป็ นปั ญหาที่มีผลต่อกระบวนการร้องขอฟื้ นฟูกิจการด้วยความสมัคร
ใจของลูกหนี้ ปัญหาดังกล่าวจึงฝังรากอยูใ่ นกฎหมายฟื้ นฟูกิจการ จึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศไทยในวงกว้าง แต่ก็มีปัญหาตามมาในด้านกฎหมายและวิธีปฏิบตั ิการขจัดปั ญหาดังกล่าวจึงเสนอให้มี
การแก้ไขปั ญหา โดยการนากฎหมายฟื้ นฟูกิจการของสหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส มา
ศึ ก ษาประกอบหลัก ทฤษฎี กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิ จของสาธารณรั ฐฝรั่ ง เศส และสหพันธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี เพื่อปรับปรุ งกฎหมายฟื้ นฟูกิจการของประเทศไทยให้สอดคล้องกับนานาประเทศต่อไป
2.ความหมายของกฎหมายกฎหมายฟื้ นฟูกจิ การและความหมายของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
2.1 ความหมายของกฎหมายฟื้ นฟูกจิ การ6
ลักษณะของกระบวนการทางกฎหมายฟื้ นฟูกิจการคือกระบวนการแก้ไขเยียวยาเพื่อให้ธุรกิ จของ
ลูกหนี้ ที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิ นชัว่ คราวหรื อประสบปั ญหามีหนี้ สินล้นพ้นตัวแต่การประกอบธุ รกิ จยัง
เดือนเด่น นาคสี หราช,“ความสาคัญของกฎหมายล้มละลายและการฟื้ นฟูกิจการในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” , ปี ที่10 ฉบับ
ที่31 วารสารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,น.5 (2558).
6
กัลยาณี ตันติศกั ดิ์, “ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม,2559),น.6-7.
5
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สามารถดาเนิ นการต่อไปได้ เพื่อให้ได้รับโอกาสจากเจ้าหนี้ ท้ งั หลายที่จะเข้าไปช่วยดูแลดาเนิ นกิจการโดยอาศัย
แผนฟื้ นฟูกิจการเป็ นช่องทางกับมีผบู ้ ริ หารแผนทาหน้าที่บริ หารกิจการทรัพย์สินและหนี้สินของลูกหนี้ ตามแผน
ฟื้ นฟูกิจการเพื่อประโยชน์ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ท้ งั หลายตามกระบวนการกฎหมายฟื้ นฟูกิจการ
ดังนั้นการฟื้ นฟูกิจการหมายถึงการนามาตรการหรื อกระบวนการทางกฎหมายเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาธุ รกิจ
ของลูกหนี้ ที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชัว่ คราวหรื อประสบปั ญหามีหนี้ สินล้นพ้นตัว เพื่อให้มีโอกาส
ดาเนินธุ รกิจต่อไปได้ช่วยเหลือเจ้าหนี้ให้ได้รับชาระหนี้โดยเท่าเทียมกัน
2.2 ความหมายของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ7
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิ จ นั้น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกฎหมายมหาชนเป็ นกฎหมายที่ ก่ อ ขึ้ นมา
ภายหลัง เนื่ องจากสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป จนทาให้บทบาททางเศรษฐกิ จของรัฐ
ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปจากภารกิ จของรัฐเดิมเป็ นอย่างมากและเมื่อกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิ จเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกฎหมายมหาชนจึงทาให้หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทัว่ ไปนั้นเป็ นหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจด้วย
การพิจารณาความหมายของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เริ่ มจากการพิจารณาจากความหมายของ
กฎหมายมหาชนที่มีความหมายว่า “ กฎหมายที่วา่ ด้วยความสัมพันธ์ซ่ ึ งเกิดจากการใช้อานาจของรัฐกับประชาชน
หรื อระหว่างองค์กรของรัฐด้วยกัน บนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกัน โดยรัฐในฐานะผูม้ ีอานาจปกครองนั้นมี
อานาจเหนือประชาชนชน ”8ดังนั้นความหมายของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ จึงหมายถึง กฎหมายที่กล่าวถึง
บทบาทของรัฐ หรื อการให้อานาจแก่หน่วยงานของรัฐในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

3.มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการฟื้ นฟูกจิ การของต่ างประเทศและหลักกฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกิจของต่ างประเทศ
3.1 กฎหมายฟื้ นฟูกจิ การ
3.1.1 กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของสหรัฐอเมริ กา
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการตามหมวดที่ 11 ฟื้ นฟูกิจการ (Chapter 11 Reorganization)สามารถใช้ได้
กับลู กหนี้ ทุกประเภท ไม่ว่า ลู กหนี้ จะเป็ นบุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล เว้นแต่ธุรกิ จบางประเภทที่ กฎหมาย
กาหนดยกเว้นไว้ไม่ให้ เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการตามหมวดที่ 11 ฟื้ นฟูกิจการ (Chapter 11 Reorganization)
เพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว เช่น บริ ษทั ประกันภัย บริ ษทั หลักทรัพย์ ตามปกติมกั ใช้กบั ลู กหนี้ ที่
วัชราภรณ์แจ่มสว่าง, “หลักการแข่งขันเสรี ในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :
ศึกษากรณี รัฐวิสาหกิจ”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558),น.28-32.
8
เกรี ยงไกร เจริ ญธนาวัฒน์, หลักการพื้นฐานกฎหมายมหาชน,พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุ งเทพมหานคร : วิญญูชน, 2555), น.22.
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เป็ นนิ ติบุคคล(Corporate Debtor)แต่หาก บุ คคลธรรมดาประสงค์จะฟื้ นฟู กิจการตามหมวดที่ 11 ฟื้ นฟู กิจการ
(Chapter 11 Reorganization)ก็ ส ามารถกระท าได้ต ามหมวดที่ 11 ฟื้ นฟู กิ จ การ (Chapter 11 Reorganization)
เช่นกัน
การยืน่ คาร้องขอฟื้ นฟูกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Petition)เป็ นกรณี ที่ลูกหนี้แสดงความสมัครใจ
ที่จะเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการโดยการยื่นคาร้ องขอด้วยตนเอง หรื อเจ้าหนี้ เป็ นผูร้ ้ องขอโดยความยินยอม
ของลูกหนี้ ถือเป็ นการขอคาสั่งศาลเพื่อบรรเทา (Order for Relief) ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากปั ญหาการขาด
สภาพคล่องทางการเงินซึ่ งลูกหนี้มีสิทธิ ยนื่ คาขอได้แม้จะไม่อยูใ่ นสถานะมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ตามเนื่ องจากความ
มีหนี้ สินล้นพ้นตัว (Insolvency) มิใช่เงื่อนไขหลักเกี่ยวกับสถานะของลูกหนี้ ที่ตอ้ งเป็ นอยูก่ ่อนการยื่นคาร้ องขอ
ดังกล่าว บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติที่สามารถยื่นคาร้ องขอล้มละลายภายใต้ จากหมวดที่ 7 กระบวนการชาระบัญชี
(Chapter 7 Liquidation) ย่อมเป็ นบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติในการยื่นคาร้ องขอฟื้ นฟูกิจการภายใต้ หมวดที่ 11ฟื้ นฟู
กิจการ (Chapter 11 Reorganization)ได้ เว้นเสี ยแต่บุคคลนี้เป็ นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรื อนายหน้าซื้ อขายสิ นค้า
เกษตรล่วงหน้า โดยลูกหนี้อาจยืน่ คาร้องขอฟื้ นฟูกิจการได้ถึงแม้ลูกหนี้ดงั กล่าวจะยังมีความสามารถชาระหนี้ ได้
เพราะการมีหนี้ สินล้นพ้นตัวหรื อการไม่สามารถชาระหนี้ เมื่อถึงกาหนดนั้นมิได้เป็ นเงื่อนไขหลักในการยื่นคา
ร้องขอฟื้ นฟูกิจการแต่อย่างใด
ในกรณี ยนื่ คาร้อง โดยความสมัครใจของลูกหนี้สามารถดาเนินการได้ 3 ประเภท คือ
1) กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ (Free - Fall) เป็ นกระบวนการฟื้ นฟูกิจการแบบเต็ม รู ปแบบ เมื่อลูกหนี้
ยื่น คาร้ องขอฟื้ นฟูกิจการ ลู กหนี้ จะได้รับความคุ ม้ ครองตามกฎหมาย เจ้าหนี้ จะ เข้ามาในกระบวนการ ลู กหนี้
เป็ นผูด้ าเนินการจัดทาแผนเพื่อให้เจ้าหนี้และศาลยอมรับแผนต่อไป
2) กระบวนการฟื้ นฟูกิจการแบบต่อรองกับเจ้าหนี้ ก่อนนาแผนเข้าสู่ กระบวนการ (Pre-Negotiated/
Pre-Arranged Bankruptcy) เป็ นกระบวนการที่ลูกหนี้ ไปทาการเจรจาตกลงกับ เจ้าหนี้ รายใหญ่นอกศาล เพื่อนา
ข้อตกลงมาเป็ นแนวทางจัดทาแผน ซึ่ งกระบวนการนี้ยงั ไม่มีการออก เสี ยงยอมรับแผนของเจ้าหนี้ก่อนยื่นคาร้ อง
ขอฟื้ นฟูกิจการ
3) กระบวนการฟื้ นฟูกิจการแบบเร่ งรัด (Prepackaged Bankruptcy) เป็ น กระบวนการที่ลูกหนี้ ตกลง
เจรจาแผนกับเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้ ได้ลงคะแนนเสี ยงยอมรับแผนก่อน แล้ว จึงนาแผนฟื้ นฟูกิจการมายื่นต่อศาล
พร้อมคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการ ศาลจะเป็ นผูต้ รวจสอบกระบวน และยอมรับแผนอีกชั้นหนึ่ง
3.1.2 กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของประเทศอังกฤษ
กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ในประเทศอังกฤษเกิดมาจากประเทศอังกฤษต้องประสบกับสภาวะ
เศรษฐกิ จถดถอยผูร้ ่ างกฎหมายจึงมีแนวคิดว่าหากบริ ษทั ของลู กหนี้ ไม่ตอ้ งตกอยู่ในฐานะล้มละลายแล้วน่ าจะ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อบริ ษทั ของลู กหนี้ ตลอดจนถึ งพนักงาน ลู กจ้างทั้งในบริ ษทั และยังส่ งผลดี ถึงสังคมและ
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เศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีมาตรการทางกฎหมายขึ้นมาเพื่อเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ลูกหนี้ และ
บรรดาเจ้าหนี้ ท้ งั ปวง ได้เจรจาเพื่อให้เจ้าหนี้ ได้เข้ามาจัดสรรบรรดาทรัพย์สินของบริ ษทั ลู กหนี้ โดยมิให้เจ้าหนี้
รายใดใช้สิทธิ บงั คับชาระหนี้ จากบริ ษทั ของลูกหนี้ ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ งเพื่อให้โอกาสแก่กิจการของลู กหนี้
ในการฟื้ นตัวและสามารถกลับ มาดา เนิ นงานได้ตามปกติแนวคิดนี้ ถือได้ว่าเป็ นจุดกาเนิ ดการฟื้ นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ในประเทศอังกฤษ ซึ่ งต่อมามาตรการนี้ได้รับบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลม้ ละลาย ค.ศ.1986(พ.ศ.2526)
(Insolvency Act 1986)เรี ยกว่าการบริ หารจัดการทรัพย์สิน (Administration Order) แนวทางการฟื้ นฟูกิจการของ
ประเทศอังกฤษ เป็ นแนวทางที่เปิ ดโอกาสให้ลูกหนี้ ได้มีโอกาสและเข้าถึ งกระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้ภายใต้
เงื่อนไขที่จากัด ซึ่ งเรี ยกว่า กระบวนการฟื้ นฟูกิจการอย่างอ่อน(Mild Proceeding)
3.1.3 กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
กฎหมายฟื้ นฟู กิจการในสาธารณรั ฐฝรั่ งเศส เป็ นกระบวนการหนึ่ งในระบบวิธีการแก้ไขปั ญหา
กิ จการที่ ประสบปั ญหาทางการเงิ น ซึ่ งมี วิธีการทั้งหมดหลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับการแจ้งเตื อนปั ญหา
ทางการเงินก่อนที่ปัญหาจะทวีความรุ นแรง ระดับการแก้ไขปั ญหาทางการเงินก่อนที่กิจการจะตกอยูใ่ นสภาวะที่
ไม่อาจชาระหนี้ได้ และระดับการแก้ไขปั ญหาทางการเงินด้วยกระบวนการล้มละลายและฟื้ นฟูกิจการเมื่อกิจการ
ตกอยูใ่ นสภาวะที่ไม่อาจชาระหนี้ได้
กระบวนการและเครื่ องมื อในการตรวจสอบปั ญหาทางการเงิ นในระยะเริ่ มต้นก่ อนที่ ปั ญหาจะ
ลุกลาม มีความแตกต่างไปในแต่ละประเทศ วิธีการตรวจสอบมีท้ งั ในรู ปแบบและนอก รู ปแบบ จากภายในและ
ภายนอกบริ ษทั
3.2 หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3.2.1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส9
สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยมรู ปแบบเดิ ม ซึ่ งก็คือ การปล่อยให้มี
การค้าอย่างเสรี โดยไม่จากัดสิ ทธิ และเป็ นไปตามกลไกตลาดมาเป็ นระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยมที่มีการจากัด
สิ ทธิ ของเอกชนบ้าง โดยรัฐเป็ นผูก้ าหนดแผนในลักษณะชี้ นา แต่ไม่ใช่การบังคับและอาจมีการแทรกแซงตลาด
โดยการจัดตั้งหน่ วยงานของรั ฐเข้าไปมี บทบาทในการดาเนิ นการในทางเศรษฐกิ จด้านต่างๆ ซึ่ งลักษณะและ
วิธีการในการแทรกแซงทางเศรษฐกิ จของรัฐนั้น ในทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิ จจะถื อเอาการแทรกแซง
ทางเศรษฐกิจเป็ นเครื่ องมือในทางเศรษฐกิ จของรัฐ ซึ่ งวิธีการที่รัฐจะเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิ จ แยกได้ 2ด้าน
ดังนี้

9

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ,หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ,พิมพ์ครั้งที่ 1(กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน,2560),
น.46-74.
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(1) กระบวนการแทรกแซงในทางเศรษฐกิ จ ของรั ฐ รั ฐ อาจเข้า แทรกแซงโดยอาศัย กลไกของ
กฎหมายในกระบวนการที่แตกต่างกัน
(2) ลัก ษณะเนื้ อ หาของการแทรกแซงในทางเศรษฐกิ จ ของรั ฐ ในฐานะของผูอ้ อกกฎและวาง
หลักเกณฑ์ในทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้เอกชนปฏิบตั ิ
3.2.2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 10
พัฒนาการของกฎหมายเศรษฐกิ จในสหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี นับ เป็ นตัวอย่างที่ เห็ นได้อย่า ง
ชัดเจน โดย เฉพาะในเรื่ องหลักการค้าเสรี ซ่ ึ งได้รับการประกันโดยกฎหมายระเบียบกิ จการค้าทัว่ ไป ซึ่ งตาม
กฎหมายนี้ ผปู ้ ระกอบการค้ามีอิสระในการที่จะเลือกประเภทการค้าและวิธีการค้าของตนได้ การแทรกแซงของ
รัฐจากัดอยูท่ ี่การวางระเบียบกฎหมาย เอกชนให้ผปู ้ ระกอบการค้าสามารถดาเนิ นการตามแบบแผนในการที่จะ
ทาธุ รกิจระหว่างกันได้อย่าง ราบรื่ น ซึ่ งการแทรกแซงของรัฐก็เป็ นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น และรัฐจะแทรกแซงได้
ก็ ต่ อ เมื่ อ บุ ค คล ที่ 3 หรื อ ประโยชน์ ส าธารณะอาจได้รั บ ความเสี ย หายได้ กฎหมายกิ จ การค้า ของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี มีลกั ษณะ เป็ นกฎหมายสาขาพิเศษของกฎหมายที่รักษาความสงบเรี ยบร้อย เพื่อทาหน้าที่
ป้ องกันภยันตราย ที่จะมีต่อความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงของส่ วนรวม โดยกฎหมายก็ทาหน้าที่ “ปกป้ อง
และ รักษา” แต่ไม่ทาหน้าที่ “บังคับทิศทางและนาทาง”

4.วิเคราะห์ มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการฟื้ นฟูกจิ การศึกษากรณีลูกหนี้ร้องขอฟื้ นฟูกจิ การด้ วยความ
สมัครใจ
4.1 การกาหนดจานวนยอดหนีใ้ นการเข้ าฟื้ นฟูกจิ การ
การร้ องขอฟื้ นฟู กิจการทัว่ ไป ซึ่ งมุ่งหมายที่ จะใช้เป็ นเงื่ อนไขในการฟื้ นฟู บริ ษทั ขนาดใหญ่ตาม
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/3 เมื่อลูกหนี้มีหนี้ สินล้นพ้นตัวหรื อไม่สามารถที่จะชาระ
หนี้ ตามกาหนดได้ และเป็ นหนี้ เจ้าหนี้ คนเดียวหรื อหลายคนรวมกันเป็ นจานวนแน่นอนไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
และการร้ อ งขอฟื้ นฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ซึ่ งเป็ นผู ้ป ระกอบกิ จ การวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มตาม
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/92 เมื่อลูกหนี้ ไม่อยูใ่ นสถานะที่จะชาระหนี้ ได้ และเป็ น
หนี้ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการซึ่ งเป็ นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรื อหลายคนรวมกัน โดยลูกหนี้ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
ต้องมีจานวนหนี้ แน่ นอนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท ลู กหนี้ ที่เป็ นคณะบุคคล ห้างหุ ้นส่ วนสามัญไม่จดทะเบี ยน
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อนิติบุคคลอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ต้องมีจานวนหนี้
แน่ นอนไม่น้อยกว่าสามล้านบาท และลู กหนี้ ที่เป็ นบริ ษทั จากัดต้องมี จานวนหนี้ แน่ นอนไม่น้อยกว่าสามล้าน
บาทแต่ไม่ถึงสิ บล้านบาท
เรื่ องเดียวกัน 9
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จากการที่กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของประเทศไทยได้กาหนดจานวนยอดหนี้ ที่ตอ้ งเข้าสู่ กระบวนการ
ฟื้ นฟูกิจการไว้จึงเป็ นอุปสรรคต่อการฟื้ นฟูกิจการทั้งในทางด้านทฤษฎีทางปฏิบตั ิเนื่ องจากถ้าลูกหนี้ ที่ประสงค์
จะขอเข้ากระบวนการฟื้ นฟูกิจการด้วยความสมัครใจแต่มีจานวนยอดหนี้ ไม่ถึงตามที่กฎหมายกาหนดอาจไม่เข้า
สู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ
การที่กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของประเทศไทยต้องกาหนดจานวนยอดหนี้ ไว้เพื่อที่ทาให้ขอฟื้ นฟูกิจการมี ค วาม
สะดวกและรวดเร็ ว แต่ในทางปฏิบตั ิบางกรณี การขอฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่ประสงค์ขอฟื้ นฟูกิจการแต่จานวน
ยอดหนี้ มีไม่ถึงอาจมีการทุจริ ตจานวนยอดหนี้ ให้ถึงหรื อเกิ นตามจานวนที่กฎหมายกาหนดไว้อาจทาให้เจ้าหนี้
บางรายคัดค้านการขอฟื้ นฟูกิจการเนื่ องจากเห็นว่าเป็ นการประวิงเพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ ตามกฎหมายละ
ขัดกับหลักกฎหมายฟื้ นฟูกิจการที่ ตอ้ งการให้กรฟื้ นฟู กิจการเป็ นไปตามหลักสุ จริ ต ดังนั้น การที่กฎหมายได้
บัญ ญัติ ไ ว้จึ ง ถื อ ว่ า เป็ นการเลื อ กปฏิ บ ัติ โ ดยไม่ เ ป็ นธรรมและขัด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 วรรค และ วรรค 311 ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม จึงเกิดปั ญหาความ
เหลื่อมล้ าในด้านเศรษฐกิจและในด้านกระบวนการทางกฎหมายตามมา
4.2 บทบาทของคณะกรรมการเจ้ าหนี้และผู้บริ หารแผนชั่ วคราว
คณะกรรมการเจ้าหนี้คือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาตรวจสอบและควบคุมดูแลกระบวนการฟื้ นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ แทนบรรดาเจ้าหนี้ ท้ งั หลาย เพราะถ้าปล่อยให้บรรดาเจ้าหนี้ ท้ งั หลายเข้ามาตรวจสอบกันเองทั้งหมดอาจ
เข้ามาแทรกแซงกระบวนการฟื้ นฟูกิจการโดยทาให้กระบวนการฟื้ นฟูกิจการไม่เป็ นไปตามแผน
เมื่ อ พิ จ ารณาพระราชบัญ ญัติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศัก ราช 2483 มาตรา 90/55 ที่ ไ ด้ ก าหนดให้ มี
คณะกรรมการเจ้าหนี้ ไว้ด้วยเพื่อให้มีการสอดส่ องดู แลการปฏิ บตั ิ ตามแผนฟื้ นฟู กิจการของลู กหนี้ แต่ไม่ได้
กาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการเจ้าหนี้วา่ เป็ นอย่างไร

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ และเสรี ภาพและได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ เท่า
เทียมกันการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ ด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญ หรื อเหตุอื่นใด จะกระทามิได้มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อ
ขจัดอุปสรรคหรื อส่ งเสริ มให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ หรื อเสรี ภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรื อเพื่อคุม้ ครองหรื ออานวยความ
สะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุคนพิการ หรื อผูด้ อ้ ยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิ บตั ิโดยไม่เป็ นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผูเ้ ป็ นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรื อลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิ และเสรี ภาพ
เช่ นเดี ยวกับบุ คคลทัว่ ไป เว้นแต่ที่จากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่ วนที่ เกี่ ย วกับการเมื อง สมรรถภาพ วินัย หรื อจริ ยธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 http://www.krisdika.go.th, 5มิถุนายน 2562
11
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ผูบ้ ริ หารแผนชั่วคราวตามกฎหมายฟื้ นฟู กิจการของประเทศไทยมีบญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญ ญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในมาตรา 90/62 และมาตรา 90/69 แต่ก็ไม่ได้กาหนดบทบาท อานาจ หน้าที่และ
คุณสมบัติไว้ชดั เจนจึงอาจมีผลปั ญหาว่าคุณสมบัติผบู ้ ริ หารแผนชัว่ คราวว่าควรเป็ นเช่นไร
4.3 การเข้ าทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้บริ หารแผนของฝ่ ายลูกหนี้
การให้บุคคลอื่นซึ่ งมิใช่ ลูกหนี้ มาบริ หารภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ แม้ว่า
กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของไทยจะบัญญัติให้มีผทู ้ าแผน แต่ผบู ้ ริ หารแผนก็มิใช่บุคคลภายในของลูกหนี้แต่เป็ นบุคล
ที่ฝ่ายลูกหนี้ เสนอหรื อฝ่ ายเจ้าหนี้ เสนอแล้วศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งเห็นชอบว่าควรให้ผบู ้ ริ หารแผนของฝ่ าย
ลู กหนี้ หรื อฝ่ ายเจ้าหนี้ เป็ นผูท้ าแผนจึ งทาให้เกิ ดปั ญหาตามมาว่ากิ จการของลู กหนี้ ถา้ ผูท้ าแผนบริ หารโดยไม่
ทราบปั ญหาที่แท้จริ งอาจก่อให้เกิดปั ญหาตามมาได้ เพราะไม่มีใครทราบปั ญหาภายในของลูกหนี้ ดีกว่าผูบ้ ริ หาร
ของลูกหนี้เอง
4.4 วิเคราะห์ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเกีย่ วกับการฟื้ นฟูกจิ การ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ ทุนนิ ยม คือ ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนมีบทบาท
สาคัญในการเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต และเป็ นผูป้ ระกอบการทางเศรษฐกิจ ในระบบทุนนิยม เอกชนสามารถ
ใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี โดยที่รัฐไม่เข้ามาแทรกแซงการทางาน ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมจะขับเคลื่ อน
โดยการแข่งขันภายใต้กลไกตลาดและมีกาไรเป็ นสิ่ งจูงใจให้ผลิตสิ นค้าและบริ การจากนิ ยามดังกล่าว เมื่อนามา
ประกอบกับการพิจารณาที่ว่าประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิ จแบบดังกล่าวแล้วมาใช้ปรับใช้กบั กฎหมายฟื้ นฟู
กิจการพบว่าแม้ประเทศไทยจะมีการประกาศใช้กฎหมายฟื้ นฟูกิจการมาตั้งแต่ 2540 กลับพบว่ายังมีปัญหาที่ยงั
พบอยูใ่ นปั จจุบนั และสมควรได้รับการแก้ไขโดยรวดเร็ วเพื่อให้ลูกหนี้ ที่ประสบปั ญหาทางการเงินแต่ยงั สามารถ
ดาเนิ นการทางธุ รกิจไปได้สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้โดยไม่มีอุปสรรคในกรณี น้ ี รัฐซึ่ งเป็ นผูต้ รา
กฎหมายและผูบ้ งั คับใช้กฎหมายควรหันมาให้ความสาคัญกับลู กหนี้ ที่ประสบกับสภาวะทางเศรษฐกิ จ แต่ยงั
สามารถประกอบธุ รกิจต่อไปได้ โดยการแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องและเป็ นธรรมเป็ นไปตามหลักนิ ติรัฐและหลัก
นิ ติธรรมซึ่ งเป็ นหน้าที่ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 68 วรรค 1 ปั ญหา
ดังกล่ าวยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ เป็ นรู ปธรรมซึ่ งขัดต่อรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 27 วรรค และ วรรค 3 ถื อว่าเป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิโดยไม่เป็ นธรรม จึงเกิ ดปั ญหาความเหลื่ อมล้ าในด้าน
เศรษฐกิจและในด้านกระบวนการทางกฎหมายตามมา
ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั กฎหมายฟื้ นฟูกิจการจะมีการแก้ไขให้เป็ นไปตามยุคสมัย และนาเอาหลักกฎหมาย
ของต่างประเทศมาปรับใช้ให้เข้ากับระบบกฎหมายของประเทศไทย แต่ก็ยงั มีปัญหาในทางทฤษฎีการปฏิบตั ิที่ยงั
ไม่เป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการขอฟื้ นฟู กิจการที่มีผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบไม่ใช่ แค่ลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้ เท่านั้น แต่รวมถึงแรงงานที่เป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนกิจการของลูกหนี้ และเศรษฐกิจของประเทศ
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โดยที่ไม่ตอ้ งคานึ งว่าลูกหนี้ ที่ประสบกับสภาวะทางเศรษฐกิจจะประกอบธุ รกิจบริ ษทั ขนาดใหญ่หรื อลูกหนี้ ซ่ ึ ง
เป็ นผูป้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ตาม เพราะว่าถ้าส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของระบบเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบอีกส่ วนหนึ่ งก็ตอ้ งได้รับผลกระตามเป็ นห่ วงลู กโซ่ แม้การประกอบกิจการจะไม่ได้สอดคล้อง
กัน แต่ดว้ ยที่ว่าระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยมที่ ตอ้ งอาศัยการพึ่งพาในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิ จในประเทศด้วยกัน และถ้าระบบเศรษฐกิ จไทยที่เกิ ดปั ญหาแล้วลุ กลามไปยัง ระบบ
เศรษฐกิจส่ วนอื่นๆของโลก อาจทาให้นกั ลงทุนต่างชาติไม่มีความเชื่ อถือต่อระบบเศรษฐกิจของไทยและไม่มา
ลงทุนประกอบการธุ รกิจไทย อาจทาให้ผลเสี ยหายที่เกิดขึ้นประเมินค่ามิได้ และอาจซ้ ารอยวิกฤตต้มยากุง้ ดังเช่น
ปี 2540 ได้
ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ นบุ ค คลธรรมดาต้อ งเป็ นบุ ค คลล้ม ละลายและนิ ติ บุ ค คลต้ อ ง
สิ้ น สภาพบุ ค คลตามกฎหมายล้ม ละลายแล้ว อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ บรรดาแรงงานเป็ นจานวนมากโดย
ผลของการสิ้ น สภาพบุ ค คลธรรมดาที่ มี ผ ลต่ อ ลู ก หนี้ ในกรณี ที่ เ ป็ นห้ า งหุ ้ น ส่ ว น พิ จ ารณาจากประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 1055 (5) 12 และในกรณี ลู ก หนี้ เป็ นนิ ติ บุ ค คลพิ จ ารณาจากประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์มาตรา 123613
เมื่อลูกหนี้มีสภาพเป็ นบุคคลล้มละลายแล้วบรรดากิจการทั้งหลายต้องยุติและต้องเลิกจ้างแรงงานใน
องค์กรต้องกลายเป็ นผูต้ กงานแม้อาจได้รับการคุ ม้ ครองตามกฎหมายแรงงานแต่ก็เป็ นการบรรเทาในเบื้ องต้น
การแก้ไขปั ญหาลู กหนี้ ที่มีสภาพปั ญหาทางการเงิ นชัว่ คราวหรื ออยู่ในสถานะที่ มิอาจชาระหนี้ ให้กบั บรรดา
เจ้าหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลาจึงควรได้รับการแก้ไขในระดับต้นเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามจนแก้ไขลาบาก

5.บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
กฎหมายล้มละลายในส่ วนของการฟื้ นฟู กิจการ เป็ นทางเลื อกของลู กหนี้ ประสบปั ญหาสภาวะมี
หนี้ สิ น ล้น พ้น ตัว แต่ กิ จ การของลู ก หนี้ ยัง พอมี ท างที่ จ ะฟื้ นฟู กิ จ การได้ ประกอบกับ ประเทศไทยใช้ร ะบบ
เศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มมาตรการทางกฎหมายฟื้ นฟู กิ จ การที่ อ อกมาบางกรณี จึ ง ยัง ไม่ ส อดคล้อ งกับ ระบบ
เศรษฐกิ จดัง กล่ า ว เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ต่ า งประเทศที่ นามาเป็ นกรณี ศึ กษาแล้ว พบว่า มี ค วามแตกต่ า งกันใน
สาระสาคัญ แต่ขอ้ จากัดของกฎหมายฟื้ นฟูกิจการของประเทศไทยมีการประกาศใช้เมื่อปี 2541 จึงยังไม่มีการ
ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับนานาอารยประเทศ ถ้าประเทศไทยยังไม่ปรับปรุ งแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา1055 ห้างหุน้ ส่วนสามัญย่อมเลิกกันด้วยเหตุดงั กล่าวต่อไปนี้ (5) เมื่อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
คนใดคนหนึ่งตาย ล้มละลาย หรื อตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ
13
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา1236 อันบริ ษทั จากัดย่อมเลิกกันด้วยเหตุดงั่ จะกล่าวต่อไปนี้ คือ (5) เมื่อบริ ษทั
ล้มละลาย
12
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ของกฎหมายฟื้ นฟูกิจการแล้ว ความเชื่ อมัน่ ต่อนักลงทุ น ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ อาจมีผลต่อความ
เชื่ อมัน่ ในระบบเศรษฐกิ จไทย และอาจการโยกย้ายฐานการผลิ ตไปยัง ประเทศอื่ นๆที่ มีศ กั ยภาพทางระบบ
เศรษฐกิจและระบบกฎหมายที่มีความทันสมัยและเข้มแข็งมากกว่าประเทศไทย ดังนั้นรัฐในฐานะผูใ้ ช้อานาจ จึง
ควรเข้ามาร่ วมแก้ไขกฎหมายฟื้ นฟูกิจการที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั เพื่อให้นกั ลงทุนและประเทศอื่นๆยอมรับ โดยที่
แม้วา่ กฎหมายฟื้ นฟูกิจการจะเป็ นทางเลื อกของลูกหนี้ ที่ประสบกับสภาวะการมีหนี้ สินล้นพ้นตัวเพื่อมิให้เข้าสู่
กระบวนการล้มละลาย แต่ถา้ มีบทบัญญัติที่เป็ นการกาหนดคุณสมบัติและขั้นตอนต่างๆมากจนเกินไปอาจทาให้
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการเกิ ดความล่าช้าหรื อชะลอตัวลงได้ เพราะว่ากฎหมายฟื้ นฟูกิจการคือทางเลื อกที่ ดีที่สุด
ในการหลุดพ้นสภาวะการมีน้ ีสินล้นพ้นตัว
ตามหลักทฤษฎี ทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิ จ รั ฐควรเข้ามาแก้ไขกฎหมายตามที่ มีปัญหาอยู่
ตามที่กล่าวมาข้างต้น 3 ประการคือ
1. การไม่กาหนดจานวนหนี้ของลูกหนี้ที่เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ
จากการที่ กฎหมายฟื้ นฟู กิจการของไทยได้กาหนดจานวนยอดหนี้ ที่ตอ้ งเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟู
กิจการไว้จึงเป็ นอุปสรรคต่อการฟื้ นฟูกิจการทั้งในทางด้านทฤษฎีทางปฏิบตั ิเนื่ องจากถ้าลูกหนี้ ที่ประสงค์จะขอ
เข้ากระบวนการฟื้ นฟูกิจการด้วยความสมัครใจแต่มีจานวนยอดหนี้ ไม่ถึงตามที่ กฎหมายกาหนดอาจไม่เข้าสู่
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการด้วยความสมัครใจ
การที่กฎหมายฟื้ นฟูกิจการของไทยต้องกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนยอดหนี้ไว้เพื่อทาให้ขอฟื้ นฟู
กิ จการมีความสะดวกและรวดเร็ ว แต่ในทางปฏิ บตั ิบางกรณี การขอฟื้ นฟูกิจการของลู กหนี้ ที่ประสงค์ขอฟื้ นฟู
กิจการแต่จานวนยอดหนี้ มีไม่ถึงเกณฑ์ แต่ได้ทุจริ ตหรื อปลอมแปลงจานวนยอดหนี้ ให้ถึงหรื อเกินตามจานวนที่
กฎหมายกาหนดไว้อาจทาให้เจ้าหนี้ บางรายคัดค้านการขอฟื้ นฟูกิจการเนื่ องจากเห็ นว่าเป็ นการประวิงเพื่อมิให้
เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ตามกฎหมาย การที่กฎหมายได้บญั ญัติไว้จึงถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมและ
ขัดต่อรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560 มาตรา 27 วรรค และ วรรค 3 ถื อว่าเป็ นการเลื อก
ปฏิ บตั ิ โดยไม่เป็ นธรรม จึ งเกิ ดปั ญหาความเหลื่ อมล้ าในด้านเศรษฐกิ จและในด้านกระบวนการทางกฎหมาย
ตามมา
เมื่อพิจารณากฎหมายฟื้ นฟูกิจการของลู กหนี้ ของประเทศไทยเห็ นว่ามีความแตกต่างกับกฎหมาย
ฟื้ นฟู กิ จการของสหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศอัง กฤษ และสาธารณรั ฐฝรั่ ง เศส เพราะกฎหมายฟื้ นฟู กิ จการของ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไม่ได้กาหนดจานวนยอดหนี้ ที่ตอ้ งเข้าสู่ กระบวนการ
ฟื้ นฟูกิจการไว้เพียงแต่กาหนดว่าลูกหนี้ ขดสภาพคล่องทางการเงิ นหรื อไม่สามารถชาระหนี้ ให้กบั เจ้าหนี้ ได้ จึง
ทาให้ลูกหนี้ ที่มีสภาวะมีหนี้ สินล้นพ้นตัวสามารถเข้าถึ งกระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้เร็ วกว่าของประเทศไทย
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ดังนั้นการที่ประเทศไทยบัญญัติกฎหมายให้มีจานวนยอดหนี้ การขอฟื้ นฟูกิจการจึงเป็ นการเลื อกปฏิบตั ิและขัด
ต่อหลักความเสมอภาคจึงทาให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
2. บทบาทของคณะกรรมการเจ้าหนี้และผูบ้ ริ หารแผนชัว่ คราว
คณะกรรมการเจ้าหนี้คือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาตรวจสอบและควบคุมดูแลกระบวนการฟื้ นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ แทนบรรดาเจ้าหนี้ ท้ งั หลาย เพราะถ้าปล่อยให้บรรดาเจ้าหนี้ ท้ งั หลายเข้ามาตรวจสอบกันเองทั้งหมดอาจ
เข้ามาแทรกแซงกระบวนการฟื้ นฟูกิจการโดยทาให้กระบวนการฟื้ นฟูกิจการไม่เป็ นไปตามแผน
เมื่ อ พิ จ ารณามาตรา 90/55 พระราชบัญ ญัติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศัก ราช 2483 ที่ ไ ด้ ก าหนดให้ มี
คณะกรรมการเจ้าหนี้ ไว้ด้วยเพื่อให้มีการสอดส่ องดู แลการปฏิ บตั ิ ตามแผนฟื้ นฟู กิจการของลู กหนี้ แต่ไม่ได้
กาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการเจ้าหนี้ วา่ เป็ นอย่างไร จึงเห็นสมควรเพื่อให้การตรวจสอบการฟื้ นฟูกิจการ
ของลูกหนี้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการขอแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ ดงั กล่าวเห็นควรให้มีการกาหนด
ไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการก่อนมีการพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนเพื่อให้มีการพิจารณาและเห็นชอบของบรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลายก่อนที่จะส่ งเรื่ องให้ศาลพิจารณาเห็นชอบพร้อมกับแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายฟื้ นฟูกิจการต่อไป
ส่ วนบทบาทของผูบ้ ริ หารแผนชั่วคราวก็ให้นาแนวการแก้ไขที่ เกี่ ยวกับคณะกรรมการเจ้า หนี้ ม า
เทียบเคียงต่อไป
3. การเข้าทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารแผนของฝ่ ายลูกหนี้
การที่จะให้ผูบ้ ริ หารของลูกหนี้ เข้าทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารแผน เห็ นว่า ควรมีการกาหนดไว้ในแผน
ฟื้ นฟูกิจการในกรณี ที่ลูกหนี้ขอเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูดว้ ยความสมัครใจเนื่ องจากพิจารณากฎหมายฟื้ นฟูกิจการ
ของประเทศไทยแล้วพบว่ายังไม่มีบทบัญญัติรองรับประเด็นดังกล่าวประกอบกับตามกฎหมายฟื้ นฟูกิจการของ
ไทย ผูบ้ ริ หารแผนอาจเป็ นฝ่ ายลูกหนี้ และฝ่ ายเจ้าหนี้ ที่สามารถขอยื่นตั้งผูท้ าแผนต่อศาลได้ท้ งั สองฝ่ ายจึงทาให้
เกิ ดปั ญหาในทางทฤษฎี และในทางปฏิ บ ตั ิ ในประเด็นดัง กล่ า วนี้ เป็ นประเด็นที่ มี ความสาคัญมาก เพราะถ้า
บุคคลภายนอกมาบริ หารกิ จการของลู กหนี้ แล้วอาจเกิ ดความไม่โปร่ งใสและอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอื่ นๆ
ตามมาอีกได้
การให้ผูบ้ ริ หารแผนของลู กหนี้ เข้ามามี บทบาทในการบริ หารแผนฟื้ นฟู กิ จการจึ งมี ค วามส าคัญ
เพราะเป็ นผูท้ ราบถึงกิจการภายในของตนเองและการบริ หารแผนที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของลู กหนี้ ถ้าให้
บุคคลภายนอกมาบริ หารแผนอาจเกิดผลกระทบต่อบรรดาแรงงานและมูลค่าทรัพย์สินต่างๆของลูกหนี้ที่อาจต้อง
ลดลง จึงอาจไม่เป็ นตามความประสงค์ของการเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการด้วยความสมัครใจของลูกหนี้
ในกรณี ที่ลูกหนี้ เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการด้วยความสมัครใจ บรรดาเจ้าหนี้ ท้ งั หลายควรให้การ
ยอมรับและให้การสนับสนุ นให้ผบู ้ ริ หารแผนของลูกหนี้ เข้ามามีบทบาทในการทาแผนฟื้ นฟูกิจการและบริ หาร
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แผนฟื้ นฟู กิจการ และบทบาทของบรรดาเจ้าหนี้ ท้ งั หลายคื อการตรวจสอบว่า ตรวจสอบกระบวนการฟื้ นฟู
กิจการของลูกหนี้วา่ เป็ นไปตามแผนหรื อไม่
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