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บทคัดยอ 

การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลายเปนกลไกทางกฎหมายที่มีวัตถปุระสงค

เพ่ือสรางความเปนเอกภาพในกระบวนการลมละลายขามชาติ อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากที่โลกไดเขาสูยุคแหงความ

ไรพรมแดน เน่ืองจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การสื่อสาร ตลอดจนการคมนาคมขนสง ประกอบกบั

การเกิดขึ้นของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกโดยไดใหความสําคัญกับการขจัดอุปสรรค

ทางดานการคาและการลงทุนเพื่อใหเกิดการเคลื่นยายอยางเสรีของสินคา บริการ ประชากร ตลอดจนเงินทุน 

ภายใตการสนับสนุนในทางนโยบายของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเชนนี้ไดสงผลใหทรัพยสินของเอกชนไมวาจะ

เปนปจเจกชนหรือบรรษัทขามชาติมีลักษณะกระจัดกระจายอยูในหลายประเทศ เปนเหตุใหในการจดัการทรพัยสนิ

ของเอกชนที่มีหน้ีสินลนพนตัวน้ันมีความยุงยากโดยเฉพาะเม่ือศาลของประเทศหน่ึงไดมีคําพิพากษาใหเอกชนตก

เปนบุคคลลมละลาย หากปรากฏวาทรัพยสินของลูกหน้ีอยูในตางประเทศ ดังน้ันเพ่ือมิใหเจาหน้ีทั้งหลายตองเริ่ม

กระบวนการลมละลายใหมในประเทศซึ่งลูกหน้ีมีทรัพยสิน กลไกการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาล

ตางประเทศในคดีลมละลายจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางเสถียรภาพในกระบวนการลมละลายตลอดจนอํานวย

ความสะดวกใหแกเจาหน้ี ในการบังคับชําระหน้ีเอาจากลูกหนี้ในคดีลมละลาย 

 เม่ือพิจารณาเรื่องการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลายของอาเซียน

น้ันจะเห็นไดวาระดับกฎหมายภายในมีเพียงบางประเทศที่ไดกําหนดกลไกดังกลาวไวในระบบกฎหมายภายใน แต

อยางไรก็ดีประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนสวนใหญยังไมไดมีการบัญญัติเรื่องน้ีไวในระบบกฎหมายภายใน สวนใน

ระดับภูมิภาคน้ันไมปรากฏวาอาเซียนไดมีการจัดทําความรวมมือในเรื่องที่เก่ียวดวยกระบวนการลมละลายที่ มี

ลักษณะขามชาติภายใตกรอบความรวมมือของอาเซียนแตอยางใด ซึ่งเม่ือคํานึงวาอาเซียนไดกาวเขาสูการเปน

ประชาคมอยางสมบูรณสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายอยางเสรีภายในภูมิภาคของปจจัยการผลิตตาง ๆ จึงจําเปนอยู

เองที่อาเซียนจะตองพิจารณาถึงความเปนไปไดในการจัดทําความรวมมือในระดับภูมิภาคในประเด็นปญหาดังกลาว 

โดยอาจนํากฎหมายตนแบบของ UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติมาเปนแนวทางในการพิจารณาเพ่ือ

จัดทําความรวมมือดังกลาว 

 สําหรับประเทศไทยน้ัน เปนที่ชัดเจนวาภายใตระบบกฎหมายลมละลายของไทยไดปฏิเสธ

กระบวนการลมละลายขามชาติไวอยางแจงชัด สงผลใหเจาหน้ีตามคําพิพากษาในคดีลมลายที่พิจารณาโดยศาล

ตางประเทศตองเริ่มกระบวนการลมละลายใหมในประเทศไทย ดังน้ันดังน้ันเพ่ือใหประเทศไทยสามารถตอบสนอง

กับการพัฒนาในทางสังคมระหวางประเทศจึงจําเปนที่ประเทศไทยจะตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหครอบคลุมถึง

ประเด็นการลมละลายขามชาติและการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย โดย

ประเด็นในเรื่องของการลมละลายขามชาติอาจบัญญัติเพ่ิมเติมไวในพระราชบัญญัติลมละลาม พ.ศ. 2483 ให

กฎหมายไทยยอมรับผลของการลมละลายที่ไดเริ่มกระบวนการขึ้นในตางประเทศ สวนประเด็นในเรื่องการรับรอง

และบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายน้ัน ประเทศไทยอาจบัญญัติเพ่ิมเติมไวใน

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 2542 โดยวางอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ



ปฏิบัติตางตอบแทน อันเปนหลักการที่ชวยรักษาดุลยภาพระหวางการใชอํานาจอธิปไตยของประเทศไทยกับ

ตางประเทศ  
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Abstract 

 The recognition and enforcement on foreign judgments of insolvency cases are legal 

mechanisms that purpose to encourage the unity of cross border insolvency proceedings. 

According to the globalization, it supports the enhancements of technology, communication 

and transportations. Also, the economic cooperation in the regions around the world pays 

intention on getting rid out of trade and investment barriers to support the freedom of 

economic movements like products, services, population and investments. Consequently, these 



policies of economic cooperation effect to the private properties that located in several 

countries. If the insolvency is occurred, the operation of privates’ properties would be difficult 

especially when one court had a judgment for private to be insolvent and the properties are 

located in foreign countries. Therefore, to prevent the creditors to start the new proceeding in 

the country that properties are located, the recognition and enforcement of foreign judgment 

are mechanisms in insolvency case, play an important role to create the stability of insolvency 

proceedings along to support the creditors for the compulsory performance from the debtors in 

insolvency cases. 

 When we consider on recognition and enforcement of foreign judgments in solvency 

vases of ASEAN, we found that some countries have domestic regulations to determine such 

mechanism while almost ASEAN countries are not. In the region, there is no cooperation that 

relevant to cross-border insolvency proceeding. ASEAN would become community completely 

to affect the freedom of movement within the region that indicates the necessary of ASEAN 

consideration on the possibility on the cooperation for such issue. ASEAN might apply the 

model law of UNCITRAL of cross-border insolvency to be a guideline for the cooperation. 

 According to Thailand, it is clear that domestic insolvency law of Thailand rejects the 

cross-border insolvency proceeding obviously. It effects the creditors of insolvency judgment 

have to start the new proceeding in Thailand. Therefore, to correspond with international 

development of society, Thailand needs to amend the regulation covering cross-border 

insolvency and the recognition and enforcement of foreign judgments in insolvency cases. The 

issue of cross-border insolvency should amend in the Insolvency Act B.E. 2483 to agree to 

accept the insolvency’s judgment that the proceeding started from foreign country. Also, the 

issues of recognition and enforcement of foreign judgment of insolvency case, Thailand could 

amend in the Act on the Establishment of and Procedure for Bankruptcy Court B.E. 2542 which 

bases on the reciprocal principle to take balance between the sovereignty.  

 

Keywords: recognition and enforcement of foreign judgments in insolvency cases, cross-border 

insolvency, foreign judgment, insolvency 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 ภายใตสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันสงผลใหเกิดความไมแนนอนในการดําเนิน
ธุรกิจ การคา การลงทุนที่มีลักษณะระหวางประเทศของภาคเอกชน (private sector) ที่นับวันจะมีเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งที่อยูในรูปของปจเจกชน (individual) และบรรษัทขามชาติ (transaction corporations) ประกอบกับ
ในปจจุบันที่โลกไดเริ่มเขาสูยุคแหงความไรพรมแดน เน่ืองจากความเจริญกาวหนาทางดานสังคม เทคโนโลยี 
การสื่อสาร การคมนาคมขนสง ซึ่งนับวาเปนปจจัยอันสําคัญที่ทําใหเกิดการขยายตัวของนิติสัมพันธโดยเฉพาะ
ในระดับเอกชนกับเอกชนที่มีลักษณะเปนนิติสัมพันธขามชาติ ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่นิติสัมพันธระหวาง
เอกชนมักจะจํากัดอยูเพียงภายในดินแดนของรัฐใดรัฐหน่ึงเทาน้ัน ดังที่จะเห็นไดจากการพัฒนาความสัมพันธ
ในทางระหวางประเทศที่มีแนวโนมวาจะประสานความรวมมือในทางระหวางประเทศใหมีความใกลชดิกนัมาก
ย่ิงขึ้น ทั้งในภาคธุรกิจ การคา การลงทุน และในภาคของปจเจกชน โดยสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจนก็คือการ
เพิ่มขึ้นของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีในหลายภูมิภาคของโลก 
 ซึ่งแนนอนวาการดําเนินธุรกิจ การคา การลงทุนของเอกชนหรือบรรษัทขามชาติ ภายใตสภาพการณ
เชนน้ียอมกอใหเกิดความเสี่ยงกับความลมเหลวในการประกอบธุรกิจ อันจะนําไปสูสภาวะหน้ีสินลนพนตัว 
หรือลมละลาย (Insolvency) โดยการลมละลายของเอกชนหรือบริษัทขามชาติที่มีลักษณะระหวางประเทศ
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดและมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการณเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก
ในปจจุบัน ซึ่งปรากฏการณดังกลาวหากไมมีกฎเกณฑที่เหมาะสมเขามาควบคุมแลว ยอมกอใหเกิดผลกระทบ
ไมเพียงแตในระดับปจเจกชนเทาน้ัน ยังสงผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอีกดวย 
 ดังน้ีกฎเกณฑในทางกฎหมายลมละลายที่เกี่ยวดวยการลมละลายขามชาติจึงไดเขามามีบทบาทใน
ฐานะที่เปนกลไกทางกฎหมาย (legal mechanism) ที่มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อชวยในการสรางเสถียรภาพ 
ตลอดจนกอใหเกิดความแนนอนของผลทางกฎหมายในกระบวนการลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศ  
 อยางไรก็ดี แมวาในหลายประเทศจะไดใหความสําคัญกับประเด็นปญหาดังกลาวดวยการตรากฎหมาย
เพื่อใชบังคับกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับการลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศแลวก็ตาม แตในบางประเทศ
ก็มิไดมีการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไว และในบรรดาประเทศที่ไดมีการกําหนดหลักเกณฑในเรือ่งการ
ลมละลายขามชาติดวยกันเอง กฎเกณฑทางกฎหมายในเรื่องน้ีของแตละประเทศก็ยังคงมีความแตกตาง
หลากหลาย ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากความไมสอดคลองกันในเรื่องนิตินโยบายระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งระบบ
กฎหมาย ซึ่งปจจัยตาง ๆ  เหลาน้ีไดมีอิทธิพลตอกฎหมายภายใน (domestic law) ในเรื่องลมละลายของแตละ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับโดยสารัตถะของคดีลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศที่โดยสภาพ
แลวมีกระบวนการที่ซับซอน ทั้งในชั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพย และในชั้นศาล จึงทําใหการสรางความเปน
เอกภาพในทางกฎหมาย (unification of law) ในเรื่องดังกลาวน้ันทําไดยาก 
 ดังน้ี เพื่อสรางความเปนเอกภาพในกระบวนการลมละลายขามชาติ จึงไดมีความพยายามโดย
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (United Nations Commission on 



2 

 

International Trade Law : UNCITRAL) ในการจัดทํากฎหมายตนแบบวาดวยการลมละลายขามชาติ 
(Model Law on Cross-Border Insolvency) ขึ้น เพื่อใหประเทศตาง ๆ ไดนําไปใชเปนกฎหมายตนแบบใน
การจัดทํากฎหมายภายในที่เกี่ยวดวยการลมละลายขามชาติ แตอยางไรก็ดีกฎหมายตนแบบวาดวยการ
ลมละลายขามชาติของ UNCITRAL เองก็ไมมีสภาพบังคับใหประเทศสมาชิกของสหประชาชาติตองนําไปใช
เปนกฎหมายภายใน เพราะกฎหมายตนแบบไมไดมีสถานะเปน “สนธิสัญญา” (convention) จึงทําใหการ
สรางเสถียรภาพในกระบวนการลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศในระดับนานาชาติยังคงเปนไปไดยาก
ในทางปฏิบัติ 
 ในสวนของความรวมมือทางดานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวดวยการลมละลายขามชาติในกลุมภูมิภาค

อาเซียนน้ัน แมวาประเด็นในเรื่องการสรางเสถียรภาพทางกฎหมายภายในภูมิภาคจะไดรับการรับรองไวต้ังแต

เริ่มกอต้ังสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ในป ค.ศ. 1967 แลวก็ตามแตการสราง

ความรวมมือทางกฎหมายที่เกี่ยวดวยการลมละลายขามชาติในระหวางกลุมประเทศสมาชิกก็ไมไดรับการ

พัฒนาใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจัง ถึงแมวาจะไดมีการจัดทําความตกลงในระดับรัฐมนตรีอาเซียน       

วาดวยความรวมมือทางดานกฎหมายขึ้นในป ค.ศ. 1986 (ASEAN Ministerial Understanding on the 

Organizational Arrangement for Cooperation in the Legal Field 1986) และสืบเน่ืองจนถึงการ

ประกาศใชกฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) ในป ค.ศ. 2007 ซึ่งนับวาเปนกรอบในทางกฎหมายของกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเด็นเรื่องความรวมมือทางกฎหมายก็ยังถูกละเลยไมไดรับการรับรองไวในกฎบัตร

อาเซียนอยางชัดแจง ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา ประเด็นในเรื่องความรวมมือทางกฎหมายที่เกี่ยวดวยการ

ลมละลายขามชาติไมไดรับความสนใจจากประเทศสมาชิกมากเทาที่ควร และจนถึงปจจุบัน (ค.ศ. 2013)                 

ไมปรากฏวาอาเซียนไดมีการจัดทําความรวมมือในเรื่องที่เกี่ยวดวยการลมละลายขามชาติในระหวางประเทศ

สมาชิกทั้งที่อยูในรูปของความตกลงในระดับทวิภาคีและพหุภาคีแมเพียงฉบับเดียว  

 เมื่อคํานึงวา ในป ค.ศ. 2015 อาเซียนจะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางบริบูรณ                

การขาดกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อรองรับกับปญหาการลมละลายขามชาติของเอกชนและองคกรธรุกจิ        

ในระหวางสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน ยอมสงผลใหนักธุรกิจ พอคา นักลงทุนระหวางประเทศขาดความเชื่อมั่น

ในการดําเนินกิจกรรมทางการคา การลงทุน อันเปนการบั่นทอนการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งจะกระทบถึง         

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในภาพรวม 

 สําหรับประเทศไทยน้ัน ถึงแมประเทศไทยจะไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลายมาต้ังแต               
ป พ.ศ. 2483 แลวก็ตาม แตประเด็นเรื่องการลมละลายขามชาติภายใตระบบกฎหมายไทยกลับไมไดรับ                  
ความสนใจจากนักนิติศาสตรมากเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจาก นับต้ังแตไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ลมละลายจนถึงปจจุบัน บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศยังไมเคย           
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไขใหทันสมัย สามารถตอบสนองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยาง                         
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการลมละลายขามชาติของไทยมีลักษณะเปนการจํากัด
สิทธิของผูที่เกี่ยวของในคดีลมละลาย ตัวอยางเชน มาตรา 177 วรรค 2 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2481 
บัญญัติวา “การพิทักษทรัพยหรือการลมละลายตามกฎหมายของประเทศอื่น ไมมีผลเกี่ยวกับทรัพยสินของ
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ลูกหน้ีซึ่งอยูในราชอาณาจักร” เปนตน ซึ่งไมสอดคลองกับการพัฒนาของสังคมระหวางประเทศที่เปนยุคแหง
ความไรพรหมแดน (globalization) ที่สินคา บริการ ทรัพยสิน และประชากรสามารถเคลื่อนยายไดอยางเสร ี
 อน่ึง ดังที่ไดกลาวมาแลววา ลักษณะของคดีลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศน้ันมีความซับซอน
ในแงกระบวนการ ตลอดจนมีบุคคลและหนวยงานที่ เข ามาเกี่ ยวของในนิ ติสัมพันธหลายสวน                     
ไมวาจะเปน เจาหน้ี ลูกหน้ี ผูมีสวนไดเสีย ศาลของประเทศที่เริ่มตนกระบวนการ ศาลของตางประเทศ                       
เจาพนักงานพิทักษทรัพย  เจาพนักงานบั งคับค ดี จึ งทํ าใหขอบเขตในการศึกษาประเด็นปญหา                        
เรื่องการลมละลายขามชาติมีขอบเขตที่กวางขวาง ดังน้ีคณะผูวิจัยจึงไดจํากัดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไวแต
เฉพาะประเด็นในเรื่องการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายระหวางสมาชิก    
ในกลุมประเทศอาเซียนเทาน้ัน ซึ่งจะนําไปสูบทสรุปและขอเสนอแนะตอไป 
 
 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1.  เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลมละลายขามชาติที่เกี่ยวดวยการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของ

ศาลตางประเทศในคดีลมละลายของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

2.  เพื่อวิเคราะหถึงแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดี

ลมละลายระหวางสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 

3.  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นในเรื่องการรับรองและบังคับตาม

คําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายของประเทศไทย 

4.  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําความรวมมือทางกฎหมายในประเด็นการรับรองและบังคับตามคําพิพากษา

ของศาลตางประเทศในคดีลมละลายในภูมิภาคอาเซียน 

 

  1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 เน่ืองจากประเด็นในเรื่องการลมละลายขามชาติ มีขอบเขตในการศึกษาที่กวางขวาง ทั้งการศึกษา   

ใน เชิ งพื้ นที่  ซึ่ ง เป นกา รศึ กษาปญหากา รล มละลายข า มชา ติอั น เกิ ดจากกา รทํ า ค ว ามตกลง                              

ระหวางประเทศทั้งที่เปนความตกลงทวิภาคี (Bilateral Agreement) และความตกลงในระดับพหุภาคี                        

(Multilateral Agreement) และการศึกษาในเชิงเน้ือหาที่มีขอบเขตในการศึกษาครอบคลุมในหลายสวน        

ไมวาจะเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับการลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศ เขตอํานาจศาล สิทธิและหนาที่ 

ของผูที่เกี่ยวของในกระบวนการลมละลายขามชาติ การพิทักษทรัพย ฯลฯ 

 ดังน้ี ในงานวิจัยฉบับน้ีคณะผูวิจัยจึงไดจํากัดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไวแตเฉพาะการลมละลาย   

ขามชาติในเรื่องที่เกี่ยวดวยการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลาย 

(Insolvency Matters) โดยมุงศึกษาแตเฉพาะกฎหมายของกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียนเทาน้ัน 
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 1.4 วิธีการศึกษาวิจัย 

 สําหรับวิธีการศึกษาวิจัยในงานวิจัยฉบับน้ี เปนการศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยเอกสารที่ใชในการวิจัยน้ันมีทั้งเอกสารชั้นตนซึ่งไดแกตัวบทกฎหมายวาดวยการลมละลาย   

ขามชาติที่เกี่ยวดวยการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย (Legal Text)    

ของประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียน และเอกสารลําดับรองไดแกตํารา งานวิจัย และบทความทางวิชาการ     

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตลอดจน Website ที่เกี่ยวของ  

 โดยแนวทางในการศึกษาวิจัยน้ัน เปนการศึกษาถึงขอความคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวดวยการรับรอง 

และบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายในกลุมประเทศอาเซียน รวมทั้งการศึกษา              

ในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) ในเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และขอยกเวนในการรับรองและบังคับ

ตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาในแงมุม

ระดับระหวางประเทศ (International Dimension) เพื่อวิเคราะหถึงแนวทางที่เหมาะสมของการจัดทํา           

ความรวมมือในทางระหวางประเทศในประเด็นดังกลาวของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะนําไปสูบทสรุป            

และขอเสนอแนะตอไป  

 

 1.5 สมมุติฐานของการศึกษาวิจัย 

 ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีกฎเกณฑวาดวยการลมละลายขามชาติในสวนที่เกี่ยวกับ                  

การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายภายใตระบบกฎหมายภายใน                      

ซึ่งอาจอยู ในรูปของกฎหมายลายลักษณอักษรและที่ ไมไดอยู ในรูปของกฎหมายลายลักษณอักษร                       

และสามารถพัฒนาไปสูความรวมมือในระดับภูมิภาคได 

 

 1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  เปนการสรางองคความรูในประเด็นเรื่องการลมละลายขามชาติในสวนที่เกี่ยวดวยการรบัรองและบงัคบัตาม

คําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายในภูมิภาคอาเซียน 

2.  ทําใหทราบถึงสภาพปญหา ที่เปนอุปสรรคตอการประสานความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลายในกลุมประเทศอาเซียน                                 

ซึ่งจะนําไปสูการหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดทําความรวมมือทางกฎหมายในประเด็นดังกลาวตอไป 
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3.  ทําใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจนขอจํากัด ในการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาล

ตางประเทศในคดีลมละลายของประเทศตาง ๆ ในกลุมประเทศอาเซียน 

4.  เพื่อใหเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของในประเด็นดังกลาวของประเทศไทย 

5.  เพื่อใหเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําความรวมมือทางกฎหมายในประเด็นการรับรองและบังคับตาม

คําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย ระหวางประเทศสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียน 
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บทท่ี 2 

ขอความคิดพ้ืนฐานวาดวยการลมละลายขามชาติ 

 

2.1 ความหมายของการลมละลายขามชาติ 

 การลมละลายขามชาติ (Cross-Border Insolvency) หรือที่บางทานเรียกวาการลมละลายระหวาง

ประเทศ (International Insolvency)1 เปนกรณีที่ลูกหน้ีที่ เกี่ยวของฝายเดียวหรือมากกวา น้ัน                      

มาจากตางประเทศ หรือทรัพยสินหรือผลประโยชนในทรัพยสินมิ ไดอยูในประเทศใดประเทศหน่ึง               

แต เพียงประ เทศ เดียว  โดยความรับผิดอาจเปนห น้ีที่ เ กี่ ยวขอ งกับคู กร ณีที่ อ ยู ในต า งประ เทศ                             

หรือหน้ีที่เกี่ยวของอาจอยูภายใตกฎหมายของตางประเทศ หรือหน้ีอาจเกิดขึ้นในตางประเทศที่มิใชประเทศ

ของลูกห น้ี2 หรือกลาวอีก นัยหน่ึงการลมละลายขามชา ติเปนสภาวการณซึ่ งลูกหน้ีที่ลมละลาย                            

(มีหน้ีสินลนพนตัว) มีนิติสัมพันธไมวาในทางหน่ึงทางใดกับตางประเทศหรือที่มีองคประกอบตางประเทศ 

(Foreign Element) เขามาเกี่ยวของ เชน ทรัพยสิน หรือเจาหน้ี สถานที่ในการปฏิบัติการชําระหน้ี            

อยูในตางประเทศ เปนตน 

 โดยหากจะพิจารณาถึงความหมายของการลมละลายขามชาติ  อาจแบงการพิจารณาได                            

เปน2 ลักษณะ3 กลาวคือ 

 ในความหมายอยางกวาง การลมละลายขามชาติ หมายถึง ขอเท็จจริงหรือนิติสัมพันธตามกฎหมาย

ลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศ โดยในความหมายอยางกวางน้ี จะรวมถึงขอเท็จจรงิหรอืนิติสมัพนัธตาม

กฎหมายลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศซึ่งเปนไปตามหลักการของกฎหมายระหวางประเทศ                    

แผนกคดีบุคคลบนพื้นฐานของหลักเขตอํานาจรัฐทุกกรณีโดยไมมีขอจํากัด 

 ในความหมายอยางแคบ การลมละลายขามชาติ หมายถึง การลมละลายขามชาติที่ถูกจํากัด

ความหมายโดยกฎหมาย ไมวาจะอยูในรูปของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง เชน อนุสัญญา                  

หรือกฎหมายภายในของรัฐที่ไดกําหนดใหมีความหมายเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง                         

ตามแตเจตนารมของกฎหมายน้ัน ๆ  
                                                             
 1 ลิขิต เทิดชนะกุล, การลมละลายขามชาติ : การสํารวจบทกฎหมายไทยที่เก่ียวของในปจจุบันและแนวโนมการ

พัฒนากฎหมาย, (วิทยานิพนธนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), น. 11. 

 2 Ian F. Fletcher, Insolvency in Private International Law : National and International Approaches, 

2nd ed. (New York : Oxford University Press, 1999), pp. 5-6. 

 3 ลิขิต เทิดชนะกุล, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น. 12. 
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 จากการใหความหมายและลักษณะของการลมละลายขามชาติดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา          

การลมละลายขามชาติน้ันมีความสัมพันธกับกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลอยางใกลชิด                     

เน่ืองจากดวยลักษณะของนิติสัมพันธที่มีองคประกอบตางประเทศ จึงจําเปนอยูเองที่ตองอาศัยกลไก                   

ของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลเขามาชวยในการพิจารณาปญหาบางประการที่เกิดจาก              

การลมละลายขามชาติ เชน ปญหาที่วาศาลใดจะเปนศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีลมละลาย               

ที่มีลักษณะระหวางประเทศ กฎหมายของประเทศใดจะเปนกฎหมายที่ ใชบังคับแกคดีลมละลาย                               

จะนําคําพิพากษาหรือคําสั่ งในคดีลมละลายไปใหศาลตา งประเทศยอมรับและบังคับตามใหได                       

หรือไมมีเงื่อนไขอยางไร ดังน้ีเปนตน4   

 โดยการลมละลายขามชาติดังกลาว น้ัน อาจเกิดขึ้นไดทั้งกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล5                     

สําหรับการลมละลายขามชาติที่พบมากในปจจุบันมักจะเกิดกับ “บรรษัทขามชาติ” (Transnational 

Cooperation) ซึ่งเปนปรากฏการณที่แพรหลายในประชาคมระหวางประเทศ โดยลักษณะขามชาติ             

ของนิติบุคคลประเภทน้ีเกิดจากขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของนิติบุคคลน้ัน ๆ ตกอยูภายใต                          

เขตอํานาจอธิปไตยของรัฐมากกวาหน่ึงรัฐขึ้นไป อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการขยายกิจการขององคกรธรุกจิไป

ยังดินแดนของรัฐอื่นซึ่งมิใชรัฐที่นิติบุคคลน้ันจัดต้ังขึ้น6 

 

2.2 ลักษณะระหวางประเทศของนิติสัมพันธในคดีลมละลาย 

 ในการพิจารณาถึงลักษณะระหวางประเทศของนิติสัมพันธในคดีลมละลายน้ัน จะตองพิจารณาจาก

หลักพื้นฐานวาดวยเขตอํานาจของรัฐ (Jurisdiction of States) ซึ่งตองเชื่อมโยงอยูกับขอความ                         

คิดว าด วยอํ านาจอธิปไตยของรัฐ (Sovereignty) เน่ืองจากรัฐแตละรัฐยอมมีอํานาจอธิปไตย                           

เปนของตนเองในอันที่จะดําเนินกิจการภายในและกิจการภายนอกโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐอื่น              

ทั้งน้ีเปนไปตามหลักความเทาเทียมกันของรัฐ (Principle of the Equality of States) และหลักการ          

ไมแทรกแซงในกิจการภายใน (Principle of Non-interference in Another State’s Domestic Affair) 

                                                             
 4 Rosalind Mason, “Cross-border Insolvency and Legal Transnationalisation”, INSOL International 

Insolvency review, (2012), p. 106.  

 5 ผูสนใจการลมละลายขามชาติของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โปรดดู Ian F. Fletcher, supra note 2, 

Chapter 2 และ Chapter 3 ตามลําดับ 

 6 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, กฎหมายตนแบบของ UNCITRAL เก่ียวกับการลมละลายขามชาติ : ศึกษากรณีการยอมรับ

ถึงผลของคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลตางประเทศ, (วิทยานิพนธนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

, 2544), น. 2. 



8 

 

โดยรัฐทุกรัฐยอมมีอํานาจอธิปไตยอยางบริบูรณภายในดินแดนของตน7 ในการตรากฎหมาย (Prescriptive 

Power) โดยผานกระบวนการนิติบัญญัติ (Legislative) และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย (Enforcement 

Power) โดยผานฝายตุลาการ (Judicial) และฝายบริหาร (Executive) ไดโดยตรงเหนือบุคคล ทรัพยสิน                  

หรือเหตุการณที่ เกิดขึ้นภายในดินแดนของรัฐ8 ทั้ ง น้ีภายใตขอบเขตที่กฎหมายระหวางประเทศ                             

ไดใหการรับรองไว  

 ตามทฤษฎีแลวเขตอํานาจของรัฐมีความแตกตางจากอํานาจอธิปไตยของรัฐ เพราะอํานาจอธิปไตย

ของรัฐเปนอํานาจด้ังเดิมที่เกิดขึ้นพรอมกับความเปนรัฐ มีลักษณะถาวร เด็ดขาด และไมอาจเพิกถอนได 

ในขณะที่เขตอํานาจของรัฐเปนผลมาจากอํานาจอธิปไตยเปนพื้นฐานแตอาจเพิ่มเติมหรือลดลงไดดวยเหตุตาม

กฎหมายระหวางประเทศ9 อาทิ ความตกลงวาดวยภาษีซอน (Double Taxation Agreements: DTA)               

ที่อนุญาตใหรัฐเจาของสัญชาติมีอํานาจเก็บภาษีจากบุคคลที่ไปประกอบกิจการในดินแดนของรัฐคูสัญญา               

ทําใหรัฐที่ไดรับประโยชนจากอนุสัญญาดังกลาวขยายอํานาจรัฐไปยังนอกดินแดนของตนหรอือาณาเขตทีอ่ยู ใน

อํานาจอธิปไตยของตนเอง ในขณะที่อีกรัฐหน่ึงซึ่งยอมสละอํานาจรัฐบางสวนดวยการไมเก็บภาษีเงินไดจาก

บุคคลสัญชาติของรัฐคูสัญญาที่เขามาประกอบกิจการในดินแดนของรัฐตนยังคงมีอํานาจอธิปไตยอยางบรบิรูณ

ในดินแดนของตน เพียงแตถกูจํากัดอํานาจรัฐบางสวนเทาน้ัน หรือกลาวอีกนัยหน่ึง อํานาจอธิปไตยของรัฐมี

ลั ก ษณะ เป นน าม ธ ร ร ม  ในข ณะที่ อํ า น า จ ข อ งรั ฐ มี ลั ก ษณะ เป น รู ป ธ ร ร มม ากกว า ต า ม นั ย น้ี                          

รัฐที่มีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนยอมมีเขตอํานาจรัฐเหนือดินแดนดวย แตรัฐที่มีเขตอํานาจรัฐเหนือดินแดน               

ไมจําเปนเสมอไปวาจะตองมีอํานาจอธิปไตยดวย10 

 ซึ่ งลั กษณะระหว า งประ เทศของนิ ติสัมพันธ ในค ดีล มละลาย น้ัน  หมายถึ ง  ขอ เท็จจริ ง                                 

ที่ทําให นิติสัมพันธในคดีลมละลายของคูกรณีมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายตางประเทศในทางใดทางหน่ึง             

หรือที่เรียกวา “มีองคประกอบตางประเทศ” (Foreign Elements)11 ซึ่งโดยหลักแลวถานิติสัมพันธ            

มีองคประกอบตางประเทศ นิติสัมพันธน้ันก็จะมีลักษณะระหวางประเทศดวย หมายความวา นิติสัมพันธมีจุด

                                                             
 7 พันทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร, คําอธิบายกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล, พิมพครั้งที่ 6, (กรุงเทพฯ 

: วิญูชน, 2548), น. 220.   

 8 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, พิมพครั้งที่ 9, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2554), น. 250.  

 9 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 14. 

 10 Werner Levi, Contemporary International Law : A Concise Introduction, (United States : 

Westview Press/Boulder, Colorado, 1979), p. 129, อางใน ลิขิต เทิดชนะกุล, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น. 24.   

 11 ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, คําอธิบายกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล, พิมพครั้งที่ 3, (สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น.109.  
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เกาะเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยของหลายประเทศ จึงทําใหนิติสัมพันธน้ันไมอาจตกอยูภายใตกฎหมายของ

ประ เทศ ใดป ระ เทศห น่ึ ง แต เพี ย งปร ะ เทศ เ ดียว 12 โดยจุ ด เกา ะ เกี่ ย ว  (Connecting Point)                                   

ที่ทําใหนิติสัมพันธในคดีลมละลาย มีลักษณะระหวางประเทศอาจอยูไดในหลายลักษณะไมวาจะเปน                      

จุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับบุคคล จุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับสถานที่ และจุดเกาะเกี่ยวที่เกิดจากการแสดงเจตนา               

ของคูกรณีในนิติสัมพันธ ซึ่งจะไดพิจารณาเปนลําดับ ดังน้ี 

 2.2.1 จุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวดวยบุคคล 

 สําหรับจุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับตัวบุคคลทีทําใหคดีลมละลายมีลักษณะระหวางประเทศสามารถแบงได

เปน 3 กรณี กลาวคือ สัญชาติ ภูมิลําเนา และถิ่นที่อยู  ในทางนิติศาสตรสัญชาติและภูมิลํา เนา                        

เปนขอความคิดทางกฎหมาย13 

 

 

 

 (1) สัญชาติ (lex patriae) 

 “สัญชาติ” เปนขอความคิดทางนิติศาสตรซึ่งไดเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคพื้นยุโรป ในราวศตวรรษที่ 19 

ภายหลังจากที่แวนแควนตางๆ ไดรวมตัวกันกลายเปนรัฐสมัยใหม (Modern State) ขึ้นแลว14 โดยสัญชาติ 

หมายความถึง สิ่งผูกพันทางการเมืองหรือทางจิตใจที่ผูกมัดบุคคลไวกับรัฐใดรัฐหน่ึง15 สําหรับคําวา “บุคคล” 

ในที่น้ี หมายถึง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งตามหลักของกฎหมายระหวางประเทศ รัฐแตละรัฐยอมมี

อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑการใหสัญชาติ และพิจารณาวาบุคคลใดเปนคนชาติของตน ทัง้น้ีตราบเทาทีไ่ม

ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ16 

                                                             
 12 พันทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที ่7, น. 37. 

 13 ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที ่11, น. 154. 

 14 ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที ่11, น. 155-156. 

 15 กมล สนธิเกษตริน, คําอธิบายกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรรณาการ, 

2539), น. 27.   

 16 Malcolm N. Shaw, International Law, 6th ed. (New York : Cambridge University Press, 2008),              

p. 258. 
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 ที่กลาววาสัญชาติเปนสิ่งผูกพันทางการเมืองที่ผูกมัดบุคคลไวกับรัฐ หมายความวา สัญชาติเปนเครื่อง

ผูกมัดบุคคลไวกับประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากอํานาจอธิปไตยของรัฐ เน่ืองจากในกฎหมายระหวางประเทศถือวารฐั

เปนบุคคลคนหน่ึง รัฐจึงมีสิทธิที่จะใหหรือปฏิเสธการใหสัญชาติแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดก็ไดตามหลักเกณฑที่ได

กําหนดไวในกฎหมายภายใน ตามนัยน้ีจึงถือไดวาสัญชาติเปนสิ่งผูกพันกับอํานาจของรัฐ สวนที่วาสัญชาติเปน

เครื่องผูกพันทางจิตใจที่ผูกมัดบุคคลไวกับรัฐน้ัน หมายความวา สัญชาติ เปนเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นถึง

ความเปนสมาชิกของกลุมชนที่รวมกันเปนประเทศ โดยมีเอกราช ในการปกครองตนเอง ซึ่งความผูกพันที่

สมาชิกมีตอกลุมชนที่เปนแหลงกําเนิดหรือเปนแหลงที่อยูอาศัยของพวกพองที่สืบสายโลหิตมาแตบรรพบุรุษ

เดียวกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน และมีภาษาพูดอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันน้ันเปนความผูกพัน

ทางจิตใจ17  

 สําหรับการใหสัญชาติแกบุคคลธรรมดาน้ัน บุคคลธรรมดาอาจไดสัญชา ติโดยการ เกิด                          

หรือภายหลัง การเกิดก็ได ซึ่งหากเปนการไดใชสัญชาติโดยการเกิด นานาประเทศอาจหลักใดหลักหน่ึง                   

หรือทั้งสองหลักประกอบกันก็ได กลาวคือ หลักสืบสายโลหิต (jus sanguinis) และหลักดินแดน (jus soli) 

ในขณะที่หากเปนการไดสัญชาติภายหลังการเกิดน้ัน อาจไดมาโดยการแปลงสัญชาติ การสมรสการรับบตุรบญุ

ธรรมสวนการพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลสามารถพิจารณาไดจาก  ที่ ต้ังสํ า นักงานแหง ใหญ                     

สถานที่จดทะเบียน และอํานาจในการควบคุมนิติบุคคล18 โดยประเทศในกลุมคอมมอนลอวมักจะอาศัย              

การจดทะเบียน(Register) เปนเกณฑในการพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคล ในขณะที่ประเทศในกลุมภาค            

พื้นยุโรปมักจะอาศัยที่ต้ังของสํานักงานแหงใหญ (Headquarter) เปนเกณฑในการพิจารณาสัญชาติ               

ของนิติบุคคล19 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาในบริบทของการลมละลายขามชาติ สัญชาติทําใหนิติสัมพันธในคดีลมละลาย           

มีลักษณะระหวา งประเทศในแงที่วา  ผูที่ เกี่ยวของ ในคดีลมละลาย ไมว าจะเปน เจาห น้ี ลูกห น้ี                 

หรือผูมีสวนไดเสีย ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีสัญชาติแตกตางกัน ทําใหมีปญหาในเรื่องของ              

การเลือกกฎหมาย (Choice of Law) บังคับแกนิติสัมพันธ เน่ืองจากมีกฎหมายสารบัญญัติของหลายประเทศ

เขามาเกีย่วของกับการผูกนิติสัมพันธน้ัน ๆ20  

 (2) ภูมิลําเนา (lex domicile)  

                                                             
 17 กมล สนธิเกษตริน, อางแลว เชิงอรรถที ่15, น. 27-28. 

 18 ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที ่11, น. 8-9. 

 19 ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที ่11, น. 37-38. 

 20 ชุมพร ปจจุสานนท, “ขอคิดบางประการเก่ียวกับการขัดกันการขัดกันแหงเขตอํานาจศาลของประเทศไทยใน

ทัศนะของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล”, วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ), เลม 1 ปที่ 17, น. 39.  
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 ในทํานองเดียวกันกับสัญชาติ “ภูมิลําเนา” เปนขอความคิดทางนิติศาสตร ซึ่งสันนิษฐานวา             

มีที่มาจากแนวคิดของกฎหมายโรมัน21 ซึ่งจะเห็นไดจากในสุภาษิตกฎหมายโรมันที่วา “ภูมิลําเนาของบุคคล

ไดแกถิ่นที่บุคคลน้ันดําเนินชีวิตปกติของเขา คือถิ่นที่ต้ังบานเรือนกินอยูหลับนอน และเปนถิ่นที่ซึ่ งเขายอม           

ไมโยกยายไปโดยปราศจากเหตุผล และหากเขามีเหตุตองไปยังที่แหลงอื่นเพื่อทําการงานเมื่องานแลวเสร็จ              

เขายอมหวนคืนสูถิ่นที่น้ัน”22 ตามนัยน้ี ภูมิลําเนาจึงหมายถึง ถิ่นอันบุคคลธรรมดามีสถานที่อยูอันเปนแหลง

สําคัญ23 และเมื่อพิจารณาภูมิลําเนาในแงของความสัมพันธระหวางประเทศ ภูมิลําเนายอมหมายถึง                     

ถิ่นที่บุคคลน้ัน มีความผูกพันอยูเน่ืองจากเปนแหลงที่มีผลประโยชนเกี่ยวของอยูในระดับที่นับไดวาสําคัญ

พอที่จะทําใหผูกพันบุคคลไวกับสถานที่น้ัน ๆ ได24 

 อน่ึง เน่ืองจากภูมิลําเนาน้ันเปนขอความคิดทางนิติศาสตร จึงทําใหกฎหมายในเรื่องภูมิลําเนา       

ของแตละประเทศมีความแตกตางกัน ดังที่จะเห็นไดจาก กฎหมายภายในที่เกี่ยวดวยภูมิลําเนาของแตละ

ประเทศไดใหการยอมรับหลักเกณฑในเรื่องภูมิลําเนาที่แตกตางกัน เชน กฎหมายของประเทศเยอรมัน อิตาลี 

เนเธอรแลนด และกลุมประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ใหการยอมรับวาบุคคลธรรมดาอาจมีภูมิลําเนาได

มากกวาหน่ึงแหงในเวลาเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายแพงของฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด และกฎหมายคอม

มอนลอวของอังกฤษไดใหการยอมรับวาบุคคลธรรมดาสามารถมีภูมิลําเนาไดเพียงแหงเดียว25 ซึ่งในปจจุบัน

ภายใตระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษยังไดแบงภูมิลําเนาออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก ภูมิลําเนาเลือก (the 

Domicile of Choice) ภูมิลําเนาด้ังเดิม (the Domicile of Origin) และภูมิลําเนาบังคับ (the Domicile of 

Dependence)26 อีกดวย สงผลใหการพิจารณาภูมิลําเนาของบุคคลเปนไปดวยความยากลําบาก  

 สําหรับภูมิลําเนาของนิติบุคคล ไดแก ถิ่นที่ ต้ังอันเปนสํานักงานแหงใหญ หรือถิ่นอันเปนที่ต้ัง             

ที่ทําการหรือถิ่นที่ไดเลือกเปนภูมิลําเนาเฉพาะการตามขอบังคับหรือตราสารจัดต้ัง27 

                                                             
 21 กิตติศักดิ์ ปรกติ, คําอธิบายวิชากฎหมายแพง : หลักทั่วไป วาดวยบุคคลธรรมดา, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ : 

วิญูชน, 2550), น. 116.  

 22 “unde cum profectus est, peregrinari videtur, auo si rediit peregrinari iam destritit.” อางใน กิตติ

ศักดิ์ ปรกติ, อางแลว เชิงอรรถที่ 21, น. 116.  

23 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 37.. 

 24 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 16. 

 25 ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที ่11, น. 154. 

 26 John O’Brian, Conflict of Laws, 2nd ed. (London : Covendish Publishing Limited, 1999), p. 42. 

และโปรดดู ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที ่11, น. 155.    

 27 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 68.  
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 ซึ่งภูมิลําเนาในฐานะจุดเกาะเกี่ยวที่ทําใหนิติสัมพันธในคดีลมละลายมีลักษณะระหวางประเทศน้ัน 

เน่ืองจากในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ระบบการคมนาคมขนสงประกอบกับการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ  ของโลก สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายอยางเสรีของบุคคล เงินทุน ตลอดจนปจจยัการ

ผลิตตาง ๆ จึงเปนเรื่องปกติที่บุคคลธรรมดาจะเขาไปมีภูมิลําเนาในตางประเทศหรือแมแตบรรษัทขามชาติที่

เปนนิติบุคคลจะขยายกิจการไปต้ังสถานประกอบการยังตางประเทศ ซึ่งเมื่อผูที่เกี่ยวของในคดีลมละลายไมวา

จะเปน เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือผูมีสวนไดเสียในคดีลมละลายมีภูมิลําเนาที่แตกตางกัน จึงสงผลใหนิติสัมพันธในคดี

ลมละลายมีกฎหมายของหลายประเทศเขามาเกี่ยวของ  

 (3) ถิ่นที่อยู (Habitual Residence) 

 “ถิ่นที่อยู” หมายถึง สถานที่ที่บุคคลพักอาศัยหรืออยู ณ ที่แหงใดแหงหน่ึง หรือประเทศใดประเทศ

หน่ึง28 โดยถิ่นที่อยูเปนเรือ่งของขอเท็จจริงในทางกายภาพ จึงไมจําตองอาศัยกฎหมายของประเทศใดประเทศ

หน่ึงมาเปนเกณฑในการกําหนด ในขณะที่ภูมิลําเนาน้ันเปนขอความคิดทางกฎหมาย จึงทาํใหหลกัเกณฑในการ

กําหนดภูมิลําเนาของแตละประเทศมีความแตกตางกันนอกจากน้ีศาสตราจารยนิบัวเยต (Niboyet) อธิบายวา 

ถิ่นที่อยูพิจารณาจากการปรากฏตัวเปนสําคัญย่ิงกวาเจตนาซึ่งพิสูจนไดยาก29 และเมื่อพิจารณาในบริบทของ

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลก็จะพบวา ถิ่นที่อยูมักจะถูกใชเปน “บทสํารอง” ของภูมิลําเนา ใน

กรณีที่ไมอาจหาภูมิลําเนาของบุคคลได ดังจะเห็นไดจากมาตรา 6 วรรค 2 พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกัน

แหงกฎหมาย พ.ศ. 2481 ที่บัญญัติวา “ถาจะตองใชกฎหมายสัญชาติบังคับและบุคคลน้ันมีสัญชาติต้ังแตสอง

สัญชาติขึ้นไปอันไดรับมาคราวเดียวกัน ใหใชกฎหมายสัญชาติของประเทศซึ่งบุคคลน้ันมีภูมิลําเนาอยูบังคับ  

ถาบุคคลน้ันมีภูมิลําเนาอยูในประเทศอื่นนอกจากประเทศซึ่งตนมีสัญชาติสังกัดอยู ใหใชกฎหมายภูมิลําเนาใน

เวลาย่ืนฟองบังคับ ถาภูมิลําเนาของบุคคลน้ันไมปรากฏ ใหใชกฎหมายของประเทศซึ่งบุคคลน้ันมีถิ่นที่อยู

บังคับ” 

 ดังน้ี หากผูที่เกี่ยวของในคดีลมละลายไมวาจะเปน เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือผูที่มีสวนไดเสียมีถิ่นที่อยู                     

คนละประเทศ ยอมทําใหนิติสัมพันธในคดีลมละลายมีลักษณะระหวางประเทศ เน่ืองจากนิติสัมพันธดังกลาว

พัวพันกับกฎหมายของหลายประเทศ 

 

 

 

                                                             
 28 กมล สนธิเกษตริน, อางแลว เชิงอรรถที ่15, น. 29. 

 29 ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที ่11, น. 159. 
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 2.2.2 จุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับสถานที่ 

 สําหรับจุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งทําใหนิติสัมพันธในคดีลมละลายมีลักษณะระหวางประเทศ

น้ันจะยึดโยงอยูกับสถานที่ ซึ่งสามารถแบงการพิจารณาไดดังน้ี 

 (1) สถานที่ประกอบการ (Establishment)30  

 “สถานประกอบการ” หมายถึง สถานที่ซึ่งผูประกอบการใชประกอบกิจการเปนประจําและให

หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใชเปนที่ผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจํา และในกรณีที่ผูประกอบการไมมีสถาน

ประกอบการใหถือวาที่อยูอาศัยของผูประกอบการเปนสถานประกอบการ แตถาผูประกอบการมีที่อยูอาศัย

หลายแหงใหผูประกอบการถือเอาที่อยูอาศัยแหงใดแหงหน่ึงเปนสถานประกอบการ 31 ตามนัยน้ีสถาน

ประกอบการจึงอาจเปนจุดเกาะเกี่ยวที่ทําใหนิติสัมพันธในคดีลมละลายมีลักษณะระหวางประเทศในแงที่วา 

หากเจาหน้ี ลูกหน้ี หรือผูที่มีสวนไดเสียในคดีลมละลายตางมีสถานที่ในการประกอบกิจการ สถานที่ในการเก็บ

หรือผลิตสินคา ต้ังอยูคนละประเทศกัน ยอมทําใหนิติสัมพันธในคดีลมละลายน้ันมีลักษณะระหวางประเทศ 

เพราะมีองคประกอบตางประเทศเขามาเกี่ยวของ 

 (2) การประกอบธุรกิจ (Carrying on Business)  

 ในทํานองเดียวกันกับสถานประกอบการ การดําเนินธุรกิจของผูที่เกี่ยวของในคดีลมละลายสามารถ

เปนจุดเกาะเกี่ยวที่ทําใหนิติสัมพันธในคดีลมละลายมีลักษณะระหวางประเทศได โดยหากเจาหน้ี ลูกหน้ี              

หรือผูที่มีสวนไดเสียในคดีลมละลายเขาไปประกอบธุรกิจในรัฐใดไมวาดวยตนเองหรือตัวแทน ยอมทําใหรัฐ

เจาของดินแดนสามารถอางเขตอํานาจรัฐเหนือดินแดนตอผูที่เขาไปประกอบธุรกิจในดินแดนของรัฐตนได32 

ดังน้ีจึงสงผลใหขอเท็จจริงในนิติสัมพันธในคดีลมละลายเกี่ยวพันกับกฎหมายตางประเทศอันทําใหนิติสัมพันธ

ในคดีลมละลายดังกลาวมีลักษณะระหวางประเทศ  

                                                             
 30 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 18. 

 31 ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (20).   

 32 ลิขิต เทิดชนะกุล, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น. 28.  
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 ซึ่งตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ของไทยเองก็ใชหลักเกณฑดังกลาวเปน                   

จุดเกาะเกี่ยวในการกลาวอางเขตอํานาจรัฐเหนือตัวลูกหน้ีนอกเหนือจากภูมิลําเนา ดังที่จะเห็นไดจาก                

มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติลมละลายดังกลาว33 

 (3) ถิ่นที่ต้ังแหงทรัพยสินของลูกหน้ี 

 ทรัพยสินของลูกหน้ีเปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับการจัดการกระบวนการลมละลายของลูกหน้ี             

ที่มีหน้ีสินลนพนตัว (Insolvent) เน่ืองจากวัตถุประสงคประการหน่ึงของกฎหมายลมละลาย คือ การรวบรวม

ทรัพยสินของลูกหน้ีใหไดมากที่สุด (Maximization of Debtor’s Assets)34 เพื่อนําไปจัดสรรใหแกเจาหน้ี    

โดยหากทรัพยสินของลูกหน้ีไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนต้ังอยูในประเทศที่มิใชประเทศ ซึ่งกระบวนการ

ลมละลายไดเริ่มตนขึ้น ยอมจะทําใหทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายน้ันมีจุดเกาะเกี่ยวกับตางประเทศ                         

ซึ่งจะทําใหคดีลมละลายน้ันมีลักษณะระหวางประเทศ  

 โดยภายใตหลักของกฎหมายระหวางประเทศ รัฐยอมมีเขตอํานาจเหนือทรัพยสินไมวาจะเปน

สังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยที่ต้ังอยูภายในดินแดนของตน ซึ่งทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายนับวา

เปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงตอรัฐในฐานะที่มีเขตอํานาจเหนือทรัพยสินน้ันในอันที่จะไดรับผลกระทบจาก

การลมละลายของลูกหน้ีที่จะมีขึ้น35 ตามนัยน้ีจึงมีปญหาที่นาพิจารณาวา ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย 

(Moveable Property) รัฐใดจะเปนรัฐที่มีเขตอํานาจเหนือสังหาริมทรัพยของลูกหน้ี เน่ืองจากสังหาริมทรัพย

เปนทรัพยที่โดยสภาพแลวสามารถเคลื่อนที่ได 

 ตอประเด็นปญหาดังกลาว เมื่อพิจารณาหลักทั่วไปในเรื่องการใชเขตอํานาจรัฐ ที่วารัฐยอมมี                   

และสามารถใชเขตอํานาจไดอยางบริบูรณเหนือดินแดนของตน ดังน้ีสังหาริมทรัพยอยูในเขตอํานาจของรัฐใด

ในเวลาที่ใชเขตอํานาจรัฐ รัฐน้ันยอมสามารถกลาวอางเขตอํานาจของตนเหนือสังหาริมทรัพยน้ันได                

สวนในกรณีของการลมละลายขามชาติน้ัน ทรัพยสินซึ่งเปนของลูกหน้ีไมวาจะต้ังอยู ณ ที่ใด ควรจะตองไดรับ

การจัดการภายใตกระบวนการลมละลายที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งรัฐที่ไดรับผลกระทบจากกระบวนการ

ลมละลายไดแก รัฐที่มีทรัพยสินของลูกหน้ีต้ังอยู และยอมจะสิ้นสุดลงเมื่อทรัพยสินไดเคลื่อนยายออกจากเขต

                                                             
 33 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 บัญญัติวา “ลูกหน้ีที่มีหน้ีสินลนพนตัวอาจถูกศาลพิพากษาใหลมละลายได

ถาลูกหน้ีน้ันมีภูมิลําเนาอยูในราอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไมวาดวยตนเองหรือโดยตัวแทน ในขณะที่มี

การขอใหลูกหน้ีลมละลายหรือภายในกําหนดเวลาหน่ึงปกอนน้ัน”  

 34 ลิขิต เทิดชนะกุล, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น. 28. 

 35 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 19.   
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อํานาจของรัฐน้ันแลว ดวยเหตุน้ีเขตอํานาจรัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวผานทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพยยอมขึน้อยูกบั

ปรากฏการณในทางขอเท็จจริงซึ่งจะตองพิจารณาเปนรายกรณีไป36 

 2.2.3 จุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับความรับผิดของลูกหน้ี 

 สําหรับจุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับความรับผิดของลูกหน้ีน้ัน เน่ืองจากในบางกรณีความรับผิดของลูกหน้ี

ตองตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายตางประเทศ (Governed by Foreign Law) ซึ่งสงผลให                            

นิติสัมพันธในกฎหมายลมละลายมีองคประกอบตางประเทศอันเปนลักษณะระหวางประเทศของ                  

คดีลมละลาย โดยในการพิจารณาถึงสถานการณที่ทําใหความรับผิดของลูกหน้ีตองตกอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายตา งประเทศ น้ันอาจอาศัยมูลแห งห น้ี เปนเกณฑ ในกา รพิจารณา อัน ไดแก  นิ ติกรรม                           

และนิติเหตุ เน่ืองจากกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลไดกําหนดจุดเกาะเกี่ยวที่มีความใกลชิดตอ                    

นิติสัมพันธไวแตกตางกัน  

 โดยหากเปนกรณีของนิติกรรมน้ัน ซึ่งนิติกรรม ณ ที่น้ีอาจเปนนิติกรรมอะไรก็ไดที่เกี่ยวของกับความ

รับผิดของลูกหน้ีในคดีลมละลาย ไมวาจะเปน สัญญากูยืมเงิน สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ สัญญาเชาทรัพย 

สัญญาค้ําประกัน เปนตน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมาตรา 13 วรรค 1 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหง

กฎหมาย พ.ศ. 248137 ก็จะพบวา กฎหมายขัดกันของไทยไดกําหนดสถานการณที่ทําใหนิติกรรมตองตกอยู

ภายใตบังคับของกฎหมายตางประเทศไว 3 กรณี กลาวคือ 

 กรณีแรก เปนกรณีที่คูสัญญาแสดงเจตนาเลือกกฎหมายของตางประเทศบังคับแกสัญญา                  

ซึ่งโดยหลักของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล คูสัญญามีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกกฎหมาย             

ของตางประเทศเพื่อบังคับแกสัญญาได อันเปนไปตามหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาของคูสัญญา            

(Party Autonomy) หรือ (lex volontalis)38 ซึ่งในการแสดงเจตนาเลือกกฎหมายตางประเทศเพื่อบังคับ           

แกสัญญาดังกลาวอาจเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจง หรือโดยปริยายก็ได  

 กรณีที่สอง ในกรณีที่ไมสามารถหย่ังทราบเจตนาทั้งโดยชัดแจงและโดยปริยายของคูสัญญา           

ไดหากคูสัญญามีสัญชาติอันรวมกัน ก็ใหใชกฎหมายแหงสัญชาติอันรวมกันของคูสัญญาเปนกฎหมาย            

ที่บังคับแกสัญญา 

                                                             
 36 ลิขิต เทิดชนะกุล, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น. 29. 

 37 พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 13 วรรค 1 บัญญัติวา “ปญหาวาจะพึงใช

กฎหมายใดบังคับสําหรับส่ิงซ่ึงเปนสาระสําคัญ หรือผลแหงสัญญาน้ันใหวินิจฉัยตามเจตนาของคูกรณี ในกรณีที่ไมอาจหยั่ง

ทราบเจตนาชัดแจงหรือโดยปริยายได ถาคูสัญญามีสัญชาติอันเดียวกันกฎหมายที่จะใชบังคับ ก็ไดแกกฎหมายสัญชาติอัน

รวมกันแหงคูสัญญา ถาคูสัญญาไมมีสัญชาติอันเดียวกัน ก็ใหใชกฎหมายแหงถิ่นที่สัญญาน้ันไดทําขึ้น”   

 38 ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที ่11, น. 245.  
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 กรณีสุดทาย ถาไมสามารถหย่ังทราบถึงเจตนาทั้งโดยชัดแจงและโดยปริยายของคูสัญญาได                  

และปรากฏขอ เท็จจริ งว า  คู สัญญามีสัญชา ติต า งกันก็ ให ใช กฎหมายแหงถิ่นที่ สัญญาไดทํ าขึ้ น                               

(lex loci contractus) เปนกฎหมายที่บังคับแกสัญญา 

 ในขณะที่หากเปนนิติ เหตุอันไดแก  การจัดการงานนอกสั่ ง  ลาภมิควรได  และมูลละเมิด                   

ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ. 2481 ไดกําหนดใหความรับผิดของลูกหน้ี ในคดี

ลมละลายที่เกิดจากการจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรไดที่มีองคประกอบตางประเทศใหบงัคบัตามกฎหมาย

แหงถิ่นที่ขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหเกิดมูลหน้ีน้ันไดเกิดขึ้น39  

 ในทํานองเดียวกัน หน้ีที่เกิดแตมูลละเมิดน้ัน ตามพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย              

พ.ศ. 2481 ไดกําหนดใหความรับผิดของลูกหน้ีในคดีลมละลายอันเกิดแตมูลละเมิดใหเปนไปตามกฎหมายแหง

ถิ่นที่ขอเท็จจริงซึ่งเปนการละเมิดน้ันไดเกิดขึ้น (lex loci delicti commissi) แตอยางไรก็ดีหากขอเท็จจริง          

ที่เกิดขึ้นในตางประเทศไมเปนการละเมิดตามกฎหมายไทยแลว ศาลไทยก็จะถือวาขอเท็จจริงที่เกิดใน

ตางประเทศดังกลาวไมเปนการละเมิดตามกฎหมายไทยดวย40 ซึ่งการกําหนดจุดเกาะเกี่ยวในลักษณะน้ี                     

เรียกวา “Double Action-ability” อันมีที่มาจากระบบคอมมอนลอวของประเทศอังกฤษ41 

2.3 ทฤษฎีวาดวยผลของกระบวนการลมละลายขามชาติ 

 สําหรับแนวคิดทฤษฎีวาดวยผลของกระบวนการลมละลายขามชาติน้ันสามารถแบงการพิจารณาได

เปน 2 แนวคิดทฤษฎี กลาวคือ ทฤษฎี Territoriality และ ทฤษฎี Universality42 ซึ่งทั้งสองแนวคิดทฤษฎี

ดังกลาวมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง43 ดังจะไดพิจารณาถึงสารัดถะของแตละแนวคิดทฤษฎีเปนลําดับ ดังน้ี 

                                                             
 39 พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 14 บัญญัติวา “หน้ีซ่ึงการจัดการงานนอกส่ัง

หรือลาภมิควรได ใหบังคับตามกฎหมายแหงถิ่นที่ขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหเกิดหน้ีน้ันไดเกิดขึ้น”  

 40 พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 15 บัญญัติวา “หน้ีซ่ึงเกิดจากการละเมิดให

บังคับตามกฎหมายแหงถิ่นที่ขอเท็จจริงซ่ึงทําใหเปนการละเมิดน้ันไดเกิดขึ้น 

 ความในวรรคกอนไมใชแกบรรดาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ซ่ึงไมเปนการละเมิดตามกฎหมายสยาม 

 กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม ฝายที่ตองเสียหายจะเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือทางแกอยางใดไมไดนอกจากที่

กฎหมายสยามยอมใหเรียกรองได”  

 41 ประสิทธ์ิ ปวาวัฒนพานิช, อางแลว เชิงอรรถที ่11, น. 262. 

 42 Ian F. Fletcher, supra note 2, p. 11.  

 43 Michael Bogdan, “International Bankruptcy Law in Scandinavia”, The International and 

Comparative Law Quarterly, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1985), p. 50.  
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 2.3.1 ทฤษฎี Territoriality 

 สํ า หรั บทฤษฎี  Territoriality เป นแนวความคิดที่ ว า งอยู บนพื้ นฐานของ หลั กการ ใช                      

เขตอํานาจรัฐเหนือดินแดน44 โดยแนวคิดน้ีเห็นวา  การลมละลายน้ันควรมีผลเฉพาะตอทรัพยสิน               

ของลูกหน้ีที่ ต้ังอยูในประเทศที่กระบวนการลมละลายไดเริ่มตนขึ้นเทาน้ัน ไมควรมีผลไปถึงทรัพยสิน                 

ของลูกหน้ีที่ต้ังอยูในประเทศอื่นดวย เพราะไมวาอยางไรก็ตามทรัพยสินของลูกหน้ีที่ต้ังอยูในประเทศอื่นก็ยอม

ที่จะตกอยูภายใตกระบวนการลมละลายอยูแลว45 หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคําพิพากษาหรือคําสั่งทั้งหลายในคดี

ลมละลาย เชน คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ี คําพิพากษาใหลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลาย ยอมจํากัดผลการ

บังคับอยูแตเฉพาะภายในดินแดนของประเทศที่ไดมีการเริ่มตนกระบวนการลมละลายเทาน้ัน 

 ภายใตทฤษฎี Territoriality รัฐที่ไดใหการยอมรับทฤษฎีดังกลาวยอมจะไมใหการยอมรับผลของ

กระบวนการลมละลายที่ไดทําโดยศาลตางประเทศ (Rendering Court) สงผลใหในแงของเจาหน้ี             

และผูมีสวนไดเสียในคดีลมละลายที่อยูตางประเทศ (Foreign Creditor) จําเปนที่จะตองเริ่มกระบวนการ

ลมละลายขึ้นใหมในประเทศที่ไมใหการยอมรับผลของกระบวนการลมละลายดังกลาว  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ          

วากฎหมายภายในของประเทศที่จะมีการเริ่มกระบวนการลมละลายขึ้นใหม น้ันไดใหการยอมรับ             

หรือไดมีการกํ าหนดเงื่ อนไขเกี่ยวกับการขอรับชํา ระหน้ีของเจ าห น้ีต างประเทศไวอย าง ไร ดวย                           

ซึ่งโดยสวนใหญประเทศที่ใหการยอมรับทฤษฎี Territoriality มักจะถือวาเจาหน้ีตางประเทศเปนเจาหน้ีอีก

ประเภทหน่ึงแยกตางหากจากเจาหน้ีภายในประเทศ (Local Creditor) และมักจะกําหนดเงื่อนไข                         

ในการขอรับชําระหน้ีไวเปนพิเศษ46  

 ในขณะที่ เ มื่ อพิ จ า ร ณา ในแ ง ข องลู กห น้ี น้ัน  ดั งที่ กล า ว มาแ ล ว ว า ทฤ ษฎี  Territoriality                        

ไดจํากัดขอบเขตการยอมรับผลของคดีลมละลายไวแตเพียงภายในดินแดนของรัฐที่ไดมีการดําเนินกระบวนวิธี

พิจารณาคดีลมละลายเทาน้ัน ดังน้ันลูกหน้ีและทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูในตางประเทศซึ่งกระบวนการ

ลมละลายมิไดเริ่มตนขึ้นจึงไมตกอยูภายใตบังคับของกระบวนการลมละลายดังกลาวโดยศาลที่จะมีเขตอํานาจ

ในการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายตอลูกหน้ีน้ัน จะตองเปนศาลที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหวางลูกหน้ี    

                                                             
 44 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 35.    

 45 Michael Bogdan, supra note 43, p. 50. 

 46 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 36, และโปรดดูพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 

178. 
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กับศาลน้ันอยางเพียงพอ เชน ลูกหน้ีมีถิ่นที่อยู ลูกหน้ีมีการประกอบธุรกิจ หรือลูกหน้ีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท

ในประเทศน้ัน เปนตน47 

 2.3.2 ทฤษฎี Universality  

 สําหรับทฤษฎี Universality เปนแนวคิดที่มีความแตกตางจากทฤษฎี Territoriality อยางสิ้นเชิง    

โดยทฤษฎี Universality เห็นวา การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายน้ันควรมีเพียงหน่ึงเดียว    

(Single Set of Proceeding) โดยประเทศที่เริ่มตนกระบวนการลมละลายอาจเปนประเทศ ที่บุคคลลมละลาย

มีภูมิลําเนาหรือศูนยกลางในการบริหารจัดการในกรณีที่เปนนิติบุคคลก็ได ทั้งน้ีโดยไมคํานึงวาทรัพยสินของ

ลูกหน้ีจะต้ังอยู ณ ที่ใด ในขณะเดียวกันศาลตางประเทศ (ถึงแมจะมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดี) ไมควรเปน

ศาลที่เริ่มตนกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายขึ้นใหม แตควรทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือกระบวนการ

ลมละลายที่เกี่ยวของ เชน ชวยเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูในเขตอํานาจ                 

ของตน48 ชวยปองกันมิใหลูกหน้ีจําหนายจายโอนทรัพยสินไปโดยมิชอบ เปนตน ซึ่งศาสตราจารย Lynn M. 

LoPucki ไดเปรียบเปรยไวอยางนาสนใจวา “ภายใตทฤษฎี Universality น้ีจะมีศาลหน่ึงเปรียบเสมือนเปนผู

บรรเลงดนตรี และศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจะทําหนาที่เปนผูเตนรํา”49  

 ซึ่ ง เมื่ อพิจารณาในแงของ เจ าห น้ีและผู มีส วนได เสียในค ดีลมละลาย ดั งที่ กล า วมาแลว                      

ว า ภายใตทฤษฎี  Universality กา ร ดํ า เ นินกระบวนวิธี พิ จา รณาคดีล มละลายจะมี ลั กษณะ                         

เปนอันห น่ึงอันเดียว (ถึ งแมจะมีหลายกระบวนพิจารณา ) จึ งทํ า ให เจ าห น้ี ไมว าอ ยู ในประเทศ                        

ที่กระบวนการลมละลายไดเริ่มตนขึ้น หรือเจาหน้ีตางประเทศยอมจะไดรับการปฏิบัติที่ เทาเทียมกัน                   

(par conditio creditorum)50 โดยไมตองพิจารณาวาทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายต้ังอยู ณ ที่ใด             

ตามนัย น้ี ไมว าทรัพยสินของลูกห น้ีจะ ต้ั งอยู ในประเทศที่ กระบวนการลมละลายได เ ริ่ มตนขึ้ น                      

หรือต้ังอยูในตางประเทศ ก็สามารถถูกรวบรวมเขาเปนกองทรัพยสินของลูกหน้ีได โดยไมถูกจํากัด                    

ดวยหลักดินแดนในเรื่องเขตอํานาจของรัฐ51 

                                                             
 47 UNCITRAL Yearbook, Cross-border Insolvency: note by the Secretariat (A/CN.9/378/Add.4), Vol. 

XXIV, 1993, p. 249.  

 48 Michael Bogdan, supra note 43, pp. 49-50.  

 49 Lynn M. LoPucki, “Cooperation in International Bankruptcy : A  Post-Universalist Approach”, 

Cornell Law Review, Vol. 84, 696 (1999), p. 699.  

 50  Kent Anderson, “The Cross-Border Insolvency Paradigm : A Defense of the Modified Universal 

Approach Considering the Japanese Experience”, U. Pa. J. Int’l Econ. L., 21, 4. (2000), p. 688. 

 51 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 39,  
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 ในขณะที่หากพิจารณาในแงของลูกหน้ี ทฤษฎี Universality เปนแนวคิดที่สนับสนุนการจัดการ

ทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายอยางมีเอกภาพ เน่ืองจากผลของกระบวนการลมละลายจะไมจํากัดอยูแต

เฉพาะภายในดินแดนของประเทศที่กระบวนการลมละลายไดเริ่มตนขึ้นเทาน้ัน แตยังไดขยายขอบเขตผลของ

กระบวนการลมละลายไปยังตางประเทศดวย ดังน้ีประเทศที่ได ใหการยอมรับทฤษฎี Universality             

สามารถใหการยอมรับผลของกระบวนการลมละลาย เพื่อจัดการทรัพยสินทั้งหลายของลูกหน้ีที่อยูในเขต

อํานาจของตนโดยไมจําตองเริ่มตนกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายขึ้นใหมโดยจุดเกาะเกี่ยวที่แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางตัวลูกหน้ีกับรัฐที่จะยอมรับผลของกระบวนการลมละลายของลูกหน้ีมักจะมีลักษณะ     

ไมเครงครัด52 ซึ่งศาลตางประเทศยอมมีเขตอํานาจที่จะยอมรับผลของกระบวนการลมละลายแมเพยีงวาลกูหน้ี

มีทรัพยสินบางสวนอยูในประเทศตน หรือในกรณีที่ลูกหน้ีเปนบุคคลธรรมดา การที่ลูกหน้ีเพียงปรากฏตัวใน

ดินแดนของรัฐก็ยอมทําใหรัฐมีเขตอํานาจในการยอมรับผลของกระบวนการลมละลายแลว53  

 อน่ึง มีขอสังเกตวา  การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลายภายใตทฤษฎี Universality                          

น้ีจะมีลักษณะเปนแบบคูขนาน (Parallel) ระหวางศาลที่กระบวนการลมละลายไดเริ่มตนขึ้นกับการดําเนิน

กระบวนพิจารณาคดีลมละลายในศาลตางประเทศ ในขณะเดียวกันการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย

ดังกลาวก็มีลักษณะแยกเปนเอกเทศ (Independent) ออกจากกัน54 

 2.3.3 เปรียบเทียบสารัตถะระหวางทฤษฎี Territoriality กับ ทฤษฎี Universality 

 (1) ลักษณะ 

 เมื่ อพิจารณา เปรียบเทียบถึงลักษณะของทฤษฎี Territoriality กับทฤษฎี  Universality                        

ก็จะเห็นไดวา  ทั้ง  2 ทฤษฎีมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ทั้ง น้ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากรากฐาน                 

ทางความคิดที่แตละทฤษฎีไดใหการยอมรับ โดยทฤษฎี Territoriality เปนแนวคิดที่วางอยูบนพื้นฐานของ

หลักการใชเขตอํานาจรัฐเหนือดินแดน (Principle of Territorial Sovereignty) อยางเครงครัด                

โดยผลของกระบวนการลมละลายยอมจะบังคับไดเฉพาะภายในดินแดนของรัฐที่ไดพิจารณาพิพากษา               

คดีลมละลายเทาน้ัน ตามนัยน้ีผลของกระบวนการลมละลายที่ทําโดยศาลตางประเทศจึงไมอาจเขามา          

มีผลในดินแดนของรัฐที่ไดใหการยอมรับทฤษฎี Territoriality ได 

 สวนทฤษฎี Universality เปนแนวคิดที่วางอยูบนพื้นฐานของหลักความรวมมือในทางระหวาง

ประเทศ (International Cooperation) ภายใตทฤษฎีน้ีผลของกระบวนการลมละลายยอมจะไมจํากัด

                                                             
 52 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 38. 

 53 UNCITRAL Yearbook, supra note 47, p. 249. 

 54 Ibid, p. 249.  
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ขอบเขตการบังคับอยูแตเฉพาะภายในดินแดนของประเทศใดประเทศหน่ึงเทาน้ัน หากแตสามารถเขาไปมีผล

ภา ย ใน ดินแ ดนข อ งป ร ะ เทศอื่ น ด ว ย  โดยก ร ะบ ว นก า รล ม ละล ายที่ เกิ ด ขึ้ น ใ นต า งป ร ะ เทศ                    

(ประเทศที่ไดใหการยอมรับผลของกระบวนการลมละลาย) จะทําหนาที่เปนเพียงกลไก ที่ชวยในการจัดการ

ทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูในดินแดนของตน เพื่อรวบรวมเขาสูกองทรัพยสิน ของลูกหน้ีในคดีลมละลาย               

ตามนัยน้ีกระบวนการลมละลายที่เกิดขึ้นไมวา ณ ที่ใดจึงตองมีความสอดคลองกัน (Harmonization)                  

และตกอยูภายใตกระบวนการลมละลายที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ดังน้ีเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว    

จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางรัฐที่ เกี่ยวของซึ่งอาจอยูในรูปของความรวมมือในระดับทวิภาคี              

หรือความรวมมือในระดับพหุภาคีก็ได  

 (2) ผลตอคูกรณีที่เกี่ยวของในคดีลมละลาย 

 เน่ืองจากทฤษฎี Territoriality ไดจํากัดผลของกระบวนการลมละลายที่จะบังคับทรัพยสิน            

ของลูกหน้ีไวแตเฉพาะในดินแดนของรัฐที่ไดมีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย ดังน้ันในกรณีที่ลกูหน้ี

ในคดีลมละลายมีทรัพยสินในตางประเทศ เจาหน้ีหรือผูที่มีสวนไดเสียในคดีลมละลายจึงตองดําเนินกระบวน

พิจารณาคดีลมละลายขึ้นใหมในศาลแหงประเทศที่ลูกหน้ีมีทรัพยสินต้ังอยู (de novo) ซึ่งหากลูกหน้ีมี

ทรัพยสินกระจัดกระจายอยูในหลายประเทศ ยอมกอให เกิดปญหากับเจาหน้ีหรือผูที่มีสวนได เสีย                     

ในคดีลมละลายที่ตองดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลายในหลายประเทศเพื่อบังคับชําระหน้ีเอาจาก

ทรัพยสินของลูกหน้ีที่ต้ังอยูในประเทศน้ัน ๆ  

 ปญหาที่ตามมาคือ เน้ือหาของกฎหมายลมละลายของแตละประเทศน้ันมีความแตกตางกนั ทัง้น้ีขึน้อยู

กับนิตินโยบาย ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมายที่แตละประเทศไดใหการยอมรับ เชน ในเรื่องจํานวนหน้ี

ของลูกหน้ีที่เปนเงื่อนไขในการฟองคดีลมละลาย โดยหากตามพระราชบัญญัติลมละลายของไทย พ.ศ. 2483 

ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดาตองมีหน้ีไมนอยกวา 1,000,000 บาท และหากเปนกรณีของนิติบุคคลตองมีหน้ีไม

นอยกวา 2,000,000 บาท55 ในขณะที่ตาม Cambodia Law on Insolvency 2007 ไดกําหนดเงื่อนไข               

เรื่องจํานวนหน้ีของลูกหน้ีในการฟองคดีลมละลายไววา ลูกหน้ีจะตองมีหน้ีไมนอยกวา 5,000,000 เรียล56       

หรือในบางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศที่ไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว  อาทิ บรูไน 

สิงคโปร ไดมีการนําระบบทรัสตเขามาใชในกระบวนการลมละลายดวย57 ตามนัยน้ีจึงทําใหผูที่เกี่ยวของ           

                                                             
 55 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 9.  

 56 Cambodia Law on Insolvency 2007, Article 7.  

 57 Laws of Brunei, Chapter 67 Bankruptcy, Sec. 23, Bankruptcy Act of Singapore (Revised Edition 

2009), Part IV.   



21 

 

ในคดีลมละลายตองประสบกับความยากลําบากในการดําเนินกระบวนการลมละลายในแตละประเทศ                    

ที่มีทรัพยสินของลูกหน้ีต้ังอยู 

  

(3) ผลตอกระบวนการลมละลาย 

 ดังที่กลาวมาแลววาทฤษฎี Territoriality เปนแนวคิดที่วางอยูบนพื้นฐานของการใชอํานาจอธิปไตย

อยางเครงครัด โดยกระบวนการลมละลายที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของประเทศใดก็ยอมมีผลแตเฉพาะภายใน

ดินแดนของประเทศน้ัน และไมอาจเขามามีผลในประเทศอื่นได ทําใหเจาหน้ีในคดีลมละลายที่ตองการขอรับ

ชําระหน้ีจากทรัพยสินของลูกหน้ีตองดําเนินกระบวนการลมละลายในทุกประเทศที่ปรากฏวามีทรัพยสิน               

ของลูกหน้ี ตามนัยน้ีจะเห็นไดวาการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายจะมีลักษณะเปนเอกเทศแยก

ออกจากกันอยางชัดเจน ผลที่ตามมาคือ อาจกอใหเกิดสถานการณความไมสอดคลองกันในผลของการดําเนิน

กระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายขึ้นได ตัวอยางเชน ศาลของประเทศหน่ึงไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลูกหน้ี

เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการโดยต้ังใหผูบริหารของลูกหน้ีเปนผูดําเนินกิจการตอไปแลว ในขณะที่ศาลของอีก

ประเทศหน่ึงไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลูกหน้ีรายเดียวกันตกเปนบุคคลลมละลายซึ่งสงผลใหตองเลกิกจิการ             

เพื่อเขาสูกระบวนการชําระบัญชี58 ดังน้ีเปนตน  

 นอกจากน้ีผลของกระบวนการลมละลายภายใตทฤษฎี Territoriality ยังทําใหบรรดาเจาหน้ี             

ของลูกหน้ีในคดีลมละลายอาจไดรับการเฉลี่ยหน้ีคืนในจํานวนที่นอยลงกวาจํานวนที่ ตนควรจะไดรับ                      

เน่ืองจากขอจํากัดในผลของกระบวนการลมละลายตามทฤษฎี Territoriality ที่ไดกอใหเกิดการขัดกัน          

ในเรื่องการใชเขตอํานาจรัฐโดยปราศจากการประสานความรวมมือในอันที่จะกอใหเกดิการรองรบักระบวนการ

ลมละลายที่มีลักษณะขามชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงทําใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น ในการดําเนิน

กระบวนการลมละลาย ตลอดจนเสียเวลาในการดําเนินกระบวนการลมละลายที่มีลักษณะซ้าํซอน อกีทัง้ยังอาจ

เปนสาเหตุใหเจาหน้ีบางรายที่ไดรับการชําระหน้ีจากการดําเนินกระบวนการลมละลายในประเทศหน่ึงแลว 

ไดรับชําระหน้ีในมูลหน้ีรายเดียวกันน้ันจากการดําเนินกระบวนการลมละลายในอีกประเทศหน่ึงดวย59  

 ในขณะที่หากเปนกระบวนการลมละลายภายใตทฤษฎี Universality น้ัน ไดกอใหเกิดความเทาเทียม

กันในระหวางบรรดาเจาหน้ีไมวาจะอยูในประเทศที่กระบวนการลมละลายไดเริ่มตนขึ้นหรืออยูในตางประเทศ 

เน่ืองจากกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายจะมีลักษณะเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยศาลของประเทศหน่ึง

สามารถยอมรับผลของกระบวนการลมละลายที่เกิดขึ้นในอีกประเทศหน่ึงได   ทําใหผลของกระบวน                    

                                                             
 58 UNCITRAL Yearbook, Cross-border Insolvency: Report on UNCITRAL-INSOL Colloquium on Cross-

Border Insolvency: note by Secretariat (A/CN.9/398), Vol. XXV 1994, p. 240. 

 59 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 42.  
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การลมละลาย ตลอดจนกระบวนการในการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีภายใตทฤษฎี Universality                        

น้ีมีความเปนเอกภาพ เน่ืองจากไมวาทรัพยสินของลูกหน้ีจะต้ังอยู ณ ที่ใดก็สามารถถูกรวบรวมเขาเปนกอง

ทรัพยสินของลูกหน้ีไดโดยไมถูกจํากัดดวยหลักดินแดน 

 อยางไรก็ดีแมวาทฤษฎี Universality จะมีลักษณะที่เอื้อตอการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดี

ลมละลายขามชาติก็ตาม แตโดยตัวของทฤษฎี Universality เองคอนขางเปนแนวคิดที่เปนอุดมคติ60                   

โดยเปนเรื่องยากที่ประเทศตาง ๆ  จะมีและใชกฎหมายลมละลายที่เหมือนกันหรือฉบับเดียวกัน และถงึแมวาใน

บางประเทศจะไดใหการยอมรับทฤษฎี Universality แตการยอมรับดังกลาวก็เปนการนํามาปรับใชในลักษณะ

ที่ไมเต็มรูปแบบ กลาวคือ ในการบัญญัติกฎหมายของหลายประเทศไดนําหลักการของทฤษฎี Universality    

มาปรับใชเพียงดานเดียว โดยใหผลของกระบวนการลมละลายที่เกิดขึ้นในประเทศตนเกิดผลในวงกวางโดยใหมี

ผลในตางประเทศ เชน ใหผลของคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลายมีผลเหนือทรัพยสิน

ทั้งหมดของลูกหน้ีซึ่งรวมถึงทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูในตางประเทศ แตในขณะเดียวกันไดจํากัดผลของ

กระบวนการลมละลายที่เกิดขึ้นในตางประเทศมิใหเขามามีผลในประเทศของตน61 

 

2.4 ความหมายของการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย 

 2.4.1 การรับรองคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย 

 การรับรองคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลาย (Recognition of Foreign Insolvency 

Judgments) คือ การที่ศาลของประเทศใดประเทศหน่ึงใชอํานาจอธิปไตยทางตุลาการยอมรับคําพิพากษา

รวมถึงกระบวนการตาง ๆ ในคดีลมละลายดวย ไมวาจะเปน การพิทักษทรัพยชั่วคราว การพิทักษทรัพย

เด็ดขาด คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย เปนตน โดยไมมีประเด็นเรื่องการบังคับคดีเขามาเกี่ยวของ หรือกลาวอีกนัย

หน่ึงศาลแหงประเทศที่ไดรับคํารองขอไดใหการยอมรับผลของคําพิพากษาหรือคําสั่งในกระบวนการลมละลาย

ที่ไดทําโดยศาลตางประเทศ 

  

2.4.2 การบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย 

 การบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศตางประเทศในคดีลมละลาย (Enforcement of 

Foreign Insolvency Judgments) คือ การที่ศาลของประเทศหน่ึงไดใชอํานาจอธิปไตยทางตุลาการบังคับคดี

                                                             
 60 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่6, น. 42.  

 61 เพิ่งอาง, น. 43.  
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แกลูกหน้ี หรือทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลายซึ่งอยูภายใตเขต

อํานาจของศาลที่ไดรับการรองขอใหมีการบังคับคดี หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ การนําคําพิพากษาในคดี

ลมละลายที่ไดพิพากษาโดยศาลของประเทศหน่ึงไปรองขอตอศาลในอีกประเทศหน่ึงเพื่อใหมีการบังคับคดี   

แกลูกหน้ีหรือทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลายให 

 

2.5 สถานะของเรื่องการลมละลายขามชาติในกลุมประเทศอาเซียน 

 สําหรับการพิจารณาถึงสถานะของเรื่องการลมละลายขามชาติในกลุมประเทศอาเซียนน้ัน                 

อาจแบงการพิจารณาไดเปน 2 สวนกลาวคือ ในระดับระหวางประเทศ และในระดับกฎหมายภายใน 

 2.5.1 ในระดับระหวางประเทศ 

 เมื่อพิจารณาถึงสถานะของเรื่องการลมละลายขามชาติในระดับระหวางประเทศภายในภูมิภาค

อาเซียนก็จะพบวา แมประเด็นในเรื่องความรวมมือดานกฎหมายภายในภูมิภาคอาเซียนจะเปนประเด็นที่

สมาชิกอาเซียนใหการยอมรับมาเปนเวลานานแลวก็ตาม ดังที่จะเห็นไดจาก ในการประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียนครั้งที่ 7 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1984 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย                  

ที่ประชุมไดมีมติใหมีความรวมมือดานกฎหมายในระหวางประเทศสมาชิกอาเซยีน ซึง่ในอนาคตอาจขยายความ

รวมมือไปถึงการปรับปรุงกฎหมายภายในภูมิภาคใหมีความสอดคลองกัน ทั้งน้ีมติดังกลาวมีพื้นฐานมาจาก

กรอบความตกลงแหงปฏิญญากรุงเทพ ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 (the Bangkok Declaration) 

และปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ ค.ศ. 1976 (the Declaration of 

ASEAN Concord) 

 ตอมาในการประชุมรัฐมนตรีกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1 “Meeting of ASEAN Ministers of Law” 

(MOL) ซึ่งไดจัดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1986 ที่บาหลี อินโดนีเซีย โดยในที่ประชุมดังกลาวไดประกาศกรอบ

ความรวมมือดานกฎหมายระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนไว 3 ดานสําคัญซึ่งไดประกาศเปน “ความเขาใจของ

รัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับการจัดการองคกรดานกฎหมาย” ฉบับลงวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1986                  

(ASEAN Ministerial Understanding on The Organizational Arrangement for Cooperation in the 

Legal Field 1986) ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูลและเอกสารที่ใชในทางกฎหมาย, ความรวมมือในทางตุลาการ

ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และการศึกษาและวิจัยดานกฎหมาย ซึ่งกรอบความรวมมือดังกลาวจะใชเปน

แนวทางในการดําเนินความรวมมือในดานกฎหมายระหวางประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนตอไป62  

                                                             
 62 ASEAN Ministerial Understanding on The Organization Arrangement for Cooperation in the Legal 
Field (1986) Bali, 12 April 1986 state  that:  
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แตอยางไรก็ดีจนกระทั่งถึงปจจุบัน (เดือนมีนาคม 2558) อาเซียนยังไมมกีารจัดทําความตกลงในระดับ

ภูมิภาคที่เกี่ยวกับความรวมมือในกระบวนการลมละลายที่มีลักษณะขามชาติแตอยางใด63อีกทั้งเมื่อพิจารณา           

ในบริบทของกฎหมายตนแบบของ UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติ (UNCITRAL Model Law on 

Cross-Border Insolvency) พบวาในกลุมประเทศอาเซียนคงมีเพียงประเทศฟลิปปนสที่ไดใหการยอมรับ

กฎหมายตนแบบของ UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติ64 และดูเหมือนวาอาเซียนเองจะยังไมให

ความสําคัญกับประเด็นในเรื่องความรวมมือระหวางสมาชิกในกระบวนการลมละลายที่มีลักษณะขามชาติมาก

นัก ดังที่จะเห็นไดจาก แมแตในความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement 2009) ซึ่งมีวัตถุประสงคประการสําคัญเพื่อกอใหเกิดการลงทุนอยางเสรีเพื่อเปาหมาย             

ตอการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมกันสงเสริมใหภูมิภาคเปน                

เขตการลงทุนที่เปนหน่ึงเดียวกัน65 ยังเปดโอกาสใหรัฐภาคีสามารถขัดขวางหรือทําใหการเคลื่อนยาย            

การลมละลายลาชาได ทั้ง น้ีดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และสุจริต โดยเปนไปตามกฎหมาย                   

และขอบังคับของประเทศตน66 

อน่ึงมีขอที่นาสังเกตวา แมจะไมปรากฏความรวมมือในเรื่องการลมละลายขามชาติภายใตการรองรับ

การดําเนินงานของอาเซียนก็ตาม แตจากการศึกษาพบวามีความรวมมือในระดับทวภิาครีะหวางสมาชกิในกลุม

ประเทศอาเซียนบางประเทศในเรื่องการใหความชวยเหลือในกระบวนการลมละลายระหวางกนัในลกัษณะตาง

ตอบแทนระหวางประเทศอาเซียนกับประเทศสิงคโปร โดยภายใตพระราชบัญญัติลมละลาย ค.ศ. 1967 

มาตรา 104 ไดกําหนดใหศาลสูงของมาเลเซียจะตองใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในกระบวนการ

ลมละลายของประเทศสิงคโปรหรือประเทศที่ไดกําหนด67 

                                                                                                                                                                                             
1. That legal cooperation among ASEAN countries shall initially comprise the following three aspects, 
exchange of legal materials, judicial co-operation, and legal education and legal research.         

63 CHAN Sek Keong, “Cross-Border Insolvency Issues Affecting Singapore”, Singapore Academy of 

Law Journal, (2011) p. 415. 

64 Francisco ed. Lim, ESQ., “Toward a More Forward-Looking Insolvency System”, (2013), p. 29.    

65 ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, Article 1 (d) states that : The objective of 
this Agreement is to create a free and open investment regime in ASEAN in order to achieve the end goal 
of economic integration under the AEC in accordance with the AEC Blueprint, through the following:  
(d) joint promotion of the region as an integrated investment area.   

66ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, Article 13 par. 3 (a) states that : 
Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member State may prevent or delay a transfer through the 
equitable, non-discriminatory, and good faith application of its laws and regulations relating to: 
(a) Bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors. 

67 Malaysia Bankruptcy Act 1967, Sec. 104 (1) states that: The High Court and the officers thereof 
shall in all matters of bankruptcy and insolvency act in aid of and be auxiliary to the courts of the 
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ซึ่งจากสภาพการณดังกลาว เปนปจจัยที่ไมเอื้อตอการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

เน่ืองจากไมมีกลไกที่เปนโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย (Legal Infrastructure) เพื่อรองรับการเคลื่อนยาย

อยางเสรีของประชากร เงินทุน ตลอดจนปจจัยการผลิตตาง ๆ ภายในภูมิภาคที่กําลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลา 

อันใกล 

 2.5.2 ในระดับกฎหมายภายใน 

 สําหรับสถานะของเรื่องการลมละลายขามชาติในระดับกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก           

ในกลุมอาเซียนน้ัน แมวาทุกประเทศในอาเซียนจะมีกฎหมายภายในวาดวยการลมละลายก็ตาม 

 

 

ประเทศ ชื่อกฎหมาย 

ประเทศบรูไน Law of Brunei Cap.67 Bankruptcy 1984 

ประเทศกัมพูชา Law on Insolvency 2007 

ประเทศอินโดนีเซีย Law No. 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt 

Payment Obligation 

ประเทศลาว Lao Law on Bankruptcy of Enterprises 1994  

ประเทศมาเลเซีย Malaysia Bankruptcy Act 1967. 

Malaysia Bankruptcy Rule 1969.  

Malaysia Companies Winding- Up Rules 1972. 

Malaysia Company Act 1965. 

ประเทศเมียนมาร Myanmar Insolvency Act 1920 

ประเทศฟลิปปนส Act No. 10142 Providing for the Rehabilitation or Liquidation of 

Financially Distressed Enterprises and Individuals 2009 

                                                                                                                                                                                             
Republic of Singapore or any designated country having jurisdiction in bankruptcy and insolvency so long 
as the law thereof requires its courts to act in aid of and be auxiliary to the courts of Malaysia. See also 
Singapore Bankruptcy Act 1995 (Revised Edition 2009), Sec. 151 (1).  
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ประเทศ ชื่อกฎหมาย 

ประเทศสิงคโปร Singapore Bankruptcy Act 1995 (Revised Edition 2009). 

Singapore Company (Amendment) Act 2017. 

ประเทศไทย พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 

ประเทศเวียดนาม Vietnam Bankruptcy Law 2004  

  

แตอยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวากฎหมายภายในของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนมิได                 

มีการกลาวถึงประเด็นในเรื่องการลมละลายขามชาติแตอยางใด คงมีเพียงบางประเทศเทาน้ันที่ไดมกีารบญัญติั

ประเด็นในเรื่องการลมละลายขามชาติไวอยางชัดแจงในกฎหมายภายในอันไดแก ประเทศเวียดนาม68     

ประเทศมาเลเซีย69 และประเทศสิงคโปร70 สวนประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนไมพบวาไดมีการรับรองในเรื่อง               

การลมละลายขามชาติไวในกฎหมายภายใน ไมวาจะเปน อินโดนีเซีย71 เมียนมาร ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะ

อยาง ย่ิงประเทศไทยซึ่ งไดมีการบัญญัติไวอยางชัดแจงในพระราชบัญญั ติลมละลาย พ.ศ. 2483                    

วาการพิทักษทรัพยหรือการลมละลายตามตามกฎหมายของตางประเทศไมมีผลตอทรัพยสินของลูกหน้ี                     

ที่อยูในประเทศไทย72 

                                                             
68 Act No. 10142 Providing for the Rehabilitation or Liquidation of Financially Distressed 

Enterprises and Individuals 2009, Sec. 138-142.  

69 Malaysia Bankruptcy Act 1967, Sec. 104 (1). 

70Singapore Bankruptcy Act 1995 (Revised Edition 2009), Sec. 151 (1). 
71 The Impact of Jurisdiction Principles and Legal Tradition to Adopt of UNCITRAL Cross-Border 

Insolvency in Japan, South Korea, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, USA and European 

Union, p. 3. Full text available at http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/courses/2012/documents/5140143_2b.pdf 

(last visited 1, July 2014)  

72 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 177 วรรค 2.  
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บทท่ี 3 

การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายในกลุมประเทศอาเซียน 

 สําหรับเรื่องการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายในกลุม              

ประเทศอาเซียนน้ัน ในที่น้ีจะไดแบงการพิจารณาออกเปน 2 สวน กลาวคือ กลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมาย

คอมมอนลอว1 และกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว2 ดังที่จะไดพิจารณาตอไปน้ี 

 

3.1 การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายในกลุมประเทศอาเซียนท่ีใช

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว 

 คณะวิจัยไดวิเคราะหการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย           

ของประเทศมาเล เซียและประเทศสิ งคโปร  เ น่ืองจากประเทศดังกลาวมีความเกี่ยวพันกันดวย                     

การ เปนระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอวและมีความรวมมือกันทางด านการรับรองและบั งคับ                      

ตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศ และการเปนสมาชิกภาพของ The 1958 New York Convention on 

the Recognition and Enforcement of Arbitration Awards3หรือ อนุสัญญาวาดวยการยอมรับนับถือและ

การใชบังคับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ ค.ศ. 1958 ซึ่งเปนขอตกลงระหวางระหวางประเทศ    

ที่เกี่ยวของกับการรับรองและบังคับคําช้ีขาด4ที่จัดทําโดยอนุญาโตตุลาการที่ไดจัดทําจากนอกเขตอํานาจศาล

ของประเทศสมาชิกที่อาจนํามาบังคับใชในเขตอํานาจของศาลที่ถูกรองขอใหมีคําสั่งตามคํารับรองหรือ         

คําพิพากษาน้ันภายใต เ งื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในสนธิสัญญาซึ่ ง อาจมี คํา ช้ีขาดที่ เกี่ ยวกับทรัพยสิ น                     

ที่ต้ังอยูในเขตอํานาจของศาลตางประเทศที่ไมไดเปนถ่ินที่การอนุญาโตตุลาการไดทําข้ึน คูพิพาทฝายที ่ชนะ     

ก็สามารถนําคําช้ีขาดดังกลาวรองขอตอศาลในประเทศที่ทรัพยสินน้ันต้ังอยูใหมีคําพิพากษาตามคําช้ีขาด     

โดยจะตองพิจารณาถึงหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศน้ันๆ ดวย 

 The New York Convention เปนกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศสมาชิกใชเปนแนวทาง             

ในการระงับขอพิพาทที่ เกี่ ยวของกับทางการคาระหว างประเทศ โดยมีขอกําหนดที่ ให คํา ช้ีขาด                   

ของอนุญาโตตุลาการที่ไดกระทําในดินแดนของรัฐใดรัฐหน่ึงที่ไมใชดินแดนของรัฐที่จะมีการรองขอ              
                                                             

1 ประกอบดวย ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย 

2 ประกอบดวย ประเทศเมียนมาร ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศฟลิปปนส ประเทศ

อินโดนีเซีย และประเทศไทย 

3 ตอไปจะเรียกวา The New York Convention 

4 คําชี้ขาดที่ไดทําจากอนุญาโตตุลาการน้ันมีสภาพบังคับเชนเดียวกับคําพิพากษา 
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ใหรับรองหรือบังคับตามคําช้ีขาด รวมถึงอนุสัญญาดังกลาวไดมีการกําหนดเหตุในการปฏิเสธที่จะรับรองหรือ

บังคับตามคํา ช้ีขาด เชน การบกพรองถึงความสามารถของคูสัญญา หรือ  วิธีพิจารณาของคณะ

อนุญาโตตุลาการไมไดเปนไปตามที่ตกลงกันไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ เปนตน5 

ประเทศสิงคโปรเขาเปนสมาชิกของ The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 

ที่ ถื อ ว า เ ป น ก ฎ ห ม า ย ต น แ บ บ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ล ม ล ะ ล า ย ข า ม ช า ติ ใ น ป พ . ศ .  2 5 6 0                      

ในขณะที่ประเทศมาเลเซียยังไมไดเขารวม แตทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธในการใหความชวยเหลือทางการ

ศาลซึ่งกันและกันซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของ The Company Act (พระราชบัญญัติวาดวยบริษัท) และหลัก

กฎหมายคอมมอนลอว6 

3.1.1. การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลายตามหลักกฎหมาย

คอมมอนลอว 

 การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศตามหลักกฎหมายคอมมอนลอวใชหลักปฏิบัติ

ตางตอบแทน (reciprocity) เปนพื้นฐานที่สําคัญในการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศ 

อีกนัยหน่ึงคือประเทศที่มีไดรับการรองขอใหรับรองหรือบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศจะบงัคับใหตาม

คําพิพากษาน้ัน เมื่อประเทศเจาของคํารองหรือคําพิพากษาน้ันไดใหการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของ

ประเทศตนเชนเดียวกัน7 

 วิธีการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศเพื่อใหมีผลในอีกประเทศหน่ึง                      

ไดในระบบคอมมอนลอวนิยมใชอยู 3 วิธี8 ดังน้ี 

1) การนําคําพิพากษาศาลตางประเทศมาจดทะเบียน 

2) การฟองเปนคดีใหมโดยอาศัยคําพิพากษาศาลตางประเทศเปนมูลคดี และ 

3) การใหคําพิพากษาศาลตางประเทศเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี 
                                                             

5 สุปราณี อาจจิตต และ ศ. วิชัย อริยะนันทกะ, “ขอตกลงเก่ียวกับการระงับขอพิพาทในสัญญาพาณิชยระหวาง

ประเทศ: ศึกษาขอพิจารณาระหวางสัญญาอนุญาโตตุลาการและสัญญาเลือกศาล”, http://libdoc.dpu.ac.th/ 

mtext/article/487038.pdf. หนา 240-241. เขาถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561. 

6 PJ Omar, “Cross-Border Jurisdiction and Assistance In Insolvency: The Position In Malaysia and 

Singapore”, PER: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad,(2008), p. 163. 

7 อานนท ศรีบุญโรจน ;Caffry, Bradford A. หนา. 102. 

8 อานนท ศรีบุญโรจน, , คําพิพากษาของศาลในกลุมประเทศอาเซียนจะมีผลในอีกประเทศหน่ึงหรือไม?, (กรุงเทพฯ 

: วิญูชน, 2556) หนา. 105. 
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การรั บรองและบั ง คับตามคําพิพากษาศาลประ เทศในคดีลมละลายของกลุ มประเทศ                          

คอมมอนลอวน้ัน เริ่มตนจากศตวรรษที่ 18 ในการที่ศาลของประเทศอังกฤษใหการรับรองในคําพิพากษาของ

ศาลตางประเทศในคดี Solomon v. Ross9 ที่ศาลอังกฤษมีคําพิพากษาใหสงมอบทรัพยสิน                                 

ที่ ต้ั งอ ยู ในประเทศอั งกฤษตามคําพิพากษาของศาลประเทศเนเธอรแลนดที่พิพากษาใหผู ขาย                       

เปนบุคคลลมละลายและมีทรัพยสินต้ังอยูในประเทศอังกฤษ10 

อยางไรก็ตาม การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลาย                      

น้ันมีอุปสรรคที่กฎหมายลมละลายของแตละประเทศมีความแตกตางกันอยางมาก เน่ืองจากกฎหมาย

ลมละลายถือเปนกฎหมายภายในที่ รั ฏฐา ธิปตยมีอํ านาจในการตรากฎหมายและใชบั ง คับได                              

แต เ น่ืองจากการ เจริญกาวหนาของความสัมพันธระหวางประเทศที่กอให เกิด การคาระหวางกัน                 

ขามประเทศอยางแพรหลาย ที่จะไมสามารถเลี่ยงถึงการฟองรองหรือระงับขอพิพาททางการศาล             

ดัง น้ันเมื่อเปนคดีที่มีความเกี่ยวพันของระหวางประเทศเขามาเกี่ยวของรวมถึงคดีหรือขอพิพาท                        

ที่เกี่ยวของกับการลมละลายขามชาติดวย ดังน้ี ศาลจึงตองหาหลักเกณฑพื้นฐานที่เปนไปในทางเดียวกันเพื ่อ

การบังคับใชตอการลมละลายขามชาติ 

ใน ร ะบ บ กฎห มายคอมมอนลอว มี ก า ร วา ง หลั ก เ กณฑ  2  ห ลั ก เ กณฑ ต อก า ร ปรั บ ใ ช                      

แกการลมละลายขามชาติ ดังน้ี11 

1. หลัก Universalism (หลักความเปนสากล) 

พื้นฐานของหลักความเปนสากลน้ีคือ การพิจารณาพิพากษาเพียงครั้ ง เ ดียวและสามารถ                  

นํามารองขอใหเกิดผลในเขตอํานาจของศาลประเทศอื่นที่มีความเกี่ยวของ หรือที่เรียกกันวา single 

jurisdiction หรือ single proceeding12 กลาวอีกนัยหน่ึง คือ การที่ศาลภายในของประเทศหน่ึงรับรอง

สถานะของ กร ะบ วนล มล ะล ายร ะห ว า งปร ะ เ ทศ ให มี ผล บั ง คับ ใ ช ไ ด ใ น เขตอํ าน าจของ ศาล                      

ซึ่งหลัก Universalism น้ีเปนหลักพื้นฐานที่เกิดข้ึนจากศาลของประเทศอังกฤษต้ังแตศตวรรษที่ 18              

และไดมีใชหลัก Universalism มาอยางตอเน่ืองซึ่งจะพิจารณาไดจากคดี The Cambridge Gas case13       
                                                             

9 Solomon V. Ross 

10 Michael Crystal, “‘The Golden Tread’: Universalism and Assistance in International Insolvency,” 

Jersey & Guernsey Law Review, (2011), p. 1. 

11 Michael Crystal, supra note 10. 

12 Michael Crystal, supra note 10, p. 9. 

13 Cambridge Gas Transportation Corp v. Official Committee of Unsecured Creditors of Navigator 

Holdings plc. 
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ที่บริษัทของประเทศไอลออฟแมน (Isle of Man) เปนบุคคลลมละลายตามการพิจารณาของศาลประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยอาศัยอํานาจการพิจารณาบทที่ 11 แหงประมวลกฎหมายลมละลายแหงสหรัฐอเมริกา 

(Chapter 11 of the US Bankruptcy Code) โดยศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาไดรองขอใหศาล                

ของประเทศไอลออฟแมนใหความชวยเหลือใหกระบวนพิจารณาที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา                      

ในเรื่องแผนของการปรับโครงสรางองคกรตามกระบวนการของบทที่ 11 แหงประมวลกฎหมายลมละลายใหมี

ผลใชบั ง คับไดตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว  โดยคณะองคมนตรี  (The Privy Council)                        

ใชหลัก Universalism และ หลัก Assistance ใหกระบวนการพิจารณาตามบทที่ 11ไดรับการรับรอง                     

และมีบั ง คับ ใช ใน เขตอํ านาจศาลของประเทศไอล ออฟแมนได 14 โดยห น่ึง ใหคณะองคมนตรี                       

Lord Hoffmann ไดกลาวความถึงสําคัญของหลัก Universalism ดังน้ี “กฎหมายคอมมอนลอว                 

ของประเทศอังกฤษมีแนวทางการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเปนธรรมระหวางการรองขอของเจาหน้ี             

และกระบวนการลมละลายที่เปนสากล กระบวนการพิจารณาคดีลมละลายความเปนการพิจารณา                            

ครั้ ง เดียวที่ เจาหน้ีทั้ งหลายมีสิทธิและสามารถเรียกรองได  ไมควรมีใครไดประโยชนเน่ืองจากการ                   

ที่กองทรัพยสินอยูตางเขตอํานาจศาล...”15 

แตอยางไรก็ตามมีฝายที่ไมเห็นดวยกับหลัก Universalism โดยใหเหตุผลที่วาเมื่อทรัพยสินต้ังอยูใน

เขตอํานาจของศาลประเทศใดก็ควรจะตองใหความเคารพตอเขตอํานาจของศาลน้ันๆ ดวยการนํามาฟองเปน

คดีใหม16 ซึ่งอาจจะไมตอบโจทยหรือความกาวหนาของการคาระหวางประเทศที่กาวไปไกลและเลี่ยงถึงการมี

อยูของทรัพยสินในตางประเทศได 

2. หลัก Assistance (หลักการใหความชวยเหลือ) 

หลักการน้ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากหลัก Universalism ที่มีวัตถุประสงคใหกระบวนพิจารณาคดี

ลมละลายที่กระทําเพียงครั้งเดียวในเขตอํานาจศาลหน่ึงมีผลใชบังคับไดทุกเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวของ           

จึงจําเปนจะตองอาศัยหลัก Assistance ขอศาลที่อาจจะเกี่ยวพันเน่ืองจากการมีทรัพยสินของบุคคลลมละลาย

ต้ังอยู17 โดยไมถือวาเปนการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาของศาลที่ไดดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดี เชน 

ในคดีของ Re African Farms18 เปนคดีที่ตัดสินโดยศาลฎีกาของทรานสวาล (Transvaal) ประเทศแอฟริกา 

ซึ่งแอฟริกันฟารมจํากัด (African Farms Ltd.) มีสัญชาติอังกฤษ แตมีทรัพยสินหลัก (essential assets) 
                                                             

14 Michael Crystal, supra note 10, p. 4. 

15 Cambridge Gas, [2008] 1 WLR 852. P.517. 

16 Michael Crystal, supra note 10, p.6. 

17 Michael Crystal, supra note 10, p.8. 

18 Re African Farms Ltd [1906] TS 373. 
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ต้ังอยูที่ทราสวาล ประเทศแอฟริกา โดยมีคําสั่งใหแอฟริกันฟารมจํากัดทําการชําระหน้ีในประเทศอังกฤษ       

แตไมสามารถมีคําสั่งใหเลิกกิจการไดในทรานสวาล เน่ืองจากจํานวนสมาชิกตํ่ากวาที่กําหนดในความหมาย  

ของคําวา “บริ ษัท” ตามความที่บัญญัติไวในกฎหมายของทรานสวาลที่จะมีคําสั่ งใหเลิกกิจการได                              

ซึ่งองคคณะที่พิจารณาคดีน้ีไดใหความชวยเหลือทางการศาลแกประเทศอังกฤษ ซึ่งใหแอฟริกันฟารมสามารถ

เลิกกิจการไดในประเทศอังกฤษ โดยความชวยเหลือของศาลแอฟริกาใต โดยผูพิพากษา Sir James Rose 

Innes ไดเล็งเห็นถึงความบกพรองในบทบัญญัติที่จะกอใหเกิดการเลิกกิจการ19 และไดทําการพิจารณาซึ่งมี

ใจความสําคัญดังน้ี “การชําระบัญชีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่ต้ังอยูในทรานสวาลน้ันใหสิทธิเปนไปตามวิธี

เดียวกันกับที่มีในเขตอํานาจของศาลประเทศอังกฤษ และจะปรับใชกฎหมายภายในในการกําหนดการคุมครอง

เจาหน้ีที่เปนคนในทองถ่ินหรือจะเปนการรับรองที่ประสงคจะใชกฎหมายภายใน”20 

ความชวยเหลือน้ันไมเพียงจํากัดเฉพาะกรณีที่มีทรัพยสินต้ังอยูในเขตอํานาจของศาลที่ไดรับ การรอง

ขอใหมีการรับรองหรือบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศ อาจจะมีความชวยเหลือในดานอื่นๆ โดย

อาศัยหลักการรวมมือกันระหวางเขตอํานาจศาล เชน การนัดเจาของบริษัทที่เปนชาวตางชาติตามที่เจา

พนักงานพิทักษทรัพยของเจาหน้ีที่เปนชาวตางชาติของทรัพยสินที่ต้ังอยูในประเทศอังกฤษรองขอ21 หรือจะ

เปนการสั่งใหมีการตรวจสอบของเจาพนักงานหรือสั่งใหนําเอกสารมาสืบ เปนตน 

ศาลของกฎหมายคอมมอนลอวน้ันจะปฏิเสธการรับรองการบังคับคดีที่ทรัพยสินของลูกหน้ีที่ไดดําเนิน

กระบวนการพิ จ ารณาอ ยูและเจ าห น้ีสามารถ เข าร วมกระบวนการ น้ันเพื่ อขอรับ ชําระห น้ี ได                              

เพราะจะถือวาเปนการซับซอนและเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางเจาหน้ีดวยกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาศาล

จะใหความช วยเหลือในการรับรองของศาลเมื่ อเจ าหน้ี ถูกปฏิเสธการมีส วนรวมหรือการใชสิท ธิ                        

ในกฎหมายภายในอยางแทจริง22 

3.1.2. ประเทศมาเลเซีย 

 เปนหน่ึงในประเทศในไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอวของประเทศอังกฤษ                 

ซึ่งรวมถึงการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการลมละลายดวย ประเทศมาเลเซียไดแยกโครงสรางของ

                                                             
19 Judicial Committee of the Privy Council, JUDGMENT Singularis Holdings Limited (Appellant) v 

PricewaterhouseCoopers (Respondent) From the Court of Appeal of Bermuda, available at 

https://www.jcpc.uk. (last visited at 31 July 2018.) 

20 (1906) TS 373,377. 

21 Bergerem V Marsh [1921] B&CR 195, Re Kooperman [1928] B&CR 189. 

22 อานนท ศรีบุญโรจน, อางแลว เชิงอรรถที่ 8, น.10. 
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การพิจารณาคดีลมละลายออกเปนการลมละลายของบุคคลธรรมดาและการการลมละลายของบริษัท ซึ่งจะ

แตกตางจากระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษที่มีเพียงระบบเดียว23 

การพิจารณาถึงหลักเกณฑในเรื่องการลมละลายของบุคคลธรรมดาจะปรากฏอยูในพระราชบัญญัติ

ลมละลาย ค.ศ. 1967 (the Bankruptcy Act 1967) และ ขอบังคับวาดวยการลมละลาย ค.ศ. 1969             

(the Bankruptcy Rule 1969) และหากเปนการพิจารณาถึงกระบวนการลมละลายของนิติบุคคล          

จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1965 (the Company Act 1965) 

และ ขอบังคับวาดวยการเลิกกิจการของบริษัท ค.ศ. 1972 (the Companies Winding- Up Rules 1972)24 

ประเทศมาเลเซียมีเปาหมายการแกไขพระราชบัญญัติลมละลายใหมีเพียงระบบเดียวเชนเดียวกับ

ประเทศสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด ซึ่งจะตองเริ่มจากการแกไขโครงสรางของการเลิกกิจการหรือ      

การชําระบัญชีของนิติบุคคลใหมีความชัดเจนเสียกอน เน่ืองจากการมีหลักเกณฑในการเริ่มตนมากกวาหน่ึงวิธี

ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติหลายฉบับ25 กระบวนการเริ่มตนการลมละลายของนิติบุคคลแลวน้ันจะตองการ

เริ่มตนจากกระบวนการเลิกกิจการของนิติบุคคล  เพื่อจะทําการชําระบัญชีและนําทรัพยสินที่ไดมา              

ชําระแกบรรดาเจาหน้ีทั้งหลาย ซึ่งตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียสามารถเริ่มตนกระบวนการเลิกกิจการ  

ได 3 วิธี ดังน้ี (1) ความสมัครใจของลูกหน้ี (2) ความสมัครใจของบรรดาเจาหน้ี และ (3) การที่ศาลมีคําสั่ง    

ให เลิกกิจการ 26 ประเด็นที่ สํา คัญอีกประห น่ึงคือ จะนําคําพิพากษาตางประเทศที่ เกี่ ยวของกับ        

กระบวนการลมละลายมาขอใหศาลประเทศมาเลเซียทําการรับรองหรือบังคับตามคําพิพากษาน้ัน จะตองมี

ขอเท็จจริงที่ปรากฏวานิติบุคคลตางประเทศน้ันที่เปนนิติบุคคลตางประเทศที่ไดจดทะเบียนในประเทศ

มาเลเซีย27 

ประเทศมาเลเซียไดทํ าการแกไขพระราชบัญญัติบริ ษัทในป ค .ศ. 2016 และไดประกาศ                  

ใชในป ค.ศ. 2017 ซึ่งก็ไมไดมีการบัญญัติถึงการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดี

                                                             
23 Azrol Abdullah, Gan Chee Keong, Tee Yee Khuan, “Recent Development for Corporate 

Insolvency Law in Malaysia”, Jersey & Guernsey Law Review, (2016), p.33. 

24 Ibid. 

25 Gita Radhakrishna, “Rethinking Insolvency Laws in the Malaysian Context”, (2012), Journal of 

Southern Asian Research, (Vol. 2012 (2012)), Article ID 597752), p.1. 

26
 PJ Omar, “Cross-Border Jurisdiction and Assistance In Insolvency: The Position In Malaysia and 

Singapore”, PER: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, (2008), p. 163. 

27 PJ. Ormar, supra note 26, p.167. 
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ลมละลายแตประการใด รวมถึงประเทศมาเลเซียยังไมไดรับเอากฎหมายตนแบบมาบังคับใชกับการลมละลาย

ขามชาติ 

อยางไรก็ดี ประเทศมาเลเซียมีความรวมมือในการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของตางประเทศ 

ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑพื้นฐานของระบบกฎหมายคอมมอนลอวดังที่ไดอธิบายไปแลวขางตน รวมถึงการมี

ความรวมมือกันระหวางประเทศมาเลเซียและสิงคโปรซึ่ ง ไดปรากฏอยูในบทบัญญัติวาดวยบริ ษัท  

(Companies Ordinance) ของทั้งสองประเทศที่วางหลักเกณฑที่ เกี่ยวของกับกระบวนพิจารณา                        

การเลิกกิจการ หากเปนกรณีที่ไดมีคําสั่งใหเลิกกิจการมาจากเขตอํานาจศาลของประเทศหน่ึงแลวก็จะมีผล

บังคับในอีกเขตอํานาจศาลหน่ึงโดยไมตองมีการรองขอใหเริ่มตนกระบวนการใหม  มาตรการดังกลาว          

วางอยูบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (reciprocity) ที่สามารถทําการรองขอตอศาลที่จะให       

มีการรับรองโดยไมตองกระบวนการฟองรองเปนคดีใหมอีกครั้งหน่ึง  และสามารถทําการอางถึงเอกสารที่ไดรับ

การรับรองโดยมีการลงลายมือช่ือหรือประทับตราจากศาลประเทศหน่ึงมามีผลใชบังคับในอีกประเทศหน่ึงได28  

 คดี Hanjin Shipping Co Ltd29, เปนคดีที่เริ่มตนกระบวนการลมละลายจากประเทศเกาหลี                 

ที่มีคําพิพากษาใหบริษัท Hanjin Shipping ที่เปนบริษัทที่ทําการขนสงตูคอนเทนเนอรที่ใหญที่สุดในโลก   

บริษัทหน่ึงเขาสูกระบวนการพื้นฟูกิจการที่สืบเน่ืองมาจากการมีภาวะหน้ีสินที่มากกวาทรัพยสินที่มีอยู     

ประเทศมาเลเซียเปนประเทศหน่ึงที่มีกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทดังกลาวต้ังอยู แมประเทศมาเลเซียจะ

ไมไดรับเอากฎหมายตนแบบมาปรับใชกับการลมละลายขามชาติอยางประเทศสิงคโปร แตประเทศมาเลเซียก็

ไดรับอิทธิพลจากกฎหมายคอมมอนลอว ซึ่งถาหากมีการนําคําพิพากษาดังกลาวมารองขอตอศาลของ    

ประเทศมาเลเซียใหมีคําสั่งใหคําพิพากษาน้ีมีผลตอทรัพยสินที่ต้ังอยูในประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียอาจ

จําตองนําหลัก Universalism และหลัก Assistance มาปรับใชเพื่อใหคําพิพากษาน้ันมีผลบังคับใชไดใน

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่นักวิชาการในประเทศมาเลเซียเรียกรองใหมีการพัฒนากฎหมาย

ลมละลายขามชาติโดยการรับเอากฎหมายตนแบบมาปรับใชกับการลมละลายขามชาติเชนประเทศสิงคโปร30  

3.1.3. ประเทศสิงคโปร 

 ประเทศสิงคโปรจะใหการรับเอากฎหมาย UNCITRAL Model Law on Cross-Border 

Insolvency31 ในป ค.ศ. 2017 ซึ่ง UNCITRAL Model Law น้ีถือวาเปนกฎหมายตนแบบของกฎหมาย
                                                             

28 PJ. Ormar, supra note 26, p.195. 

29 Tai-Soo Suk v Hanjin Shipping Co Ltd [2016] FCA 1404. 

30 Lee Shin, “A Sea Change: How Hanjin’s Cross-Border Insolvency Dock in Malaysia”, (2016), 

available at http://themalaysialawyer.com. (last visited 30 August 2018) 

31 ตอจะไปเรียกวา “กฎหมายตนแบบ” 
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ลมละลายขามชาติ ซึ่งจะรวมถึงเรื่องการบังคับและรับรองตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในกลุมประเทศ

สมาชิก32 

กอนที่ประเทศสิงคโปรจะใหการรับเอาตัวกฎหมายตนแบบมาปรับใชกับการลมละลายขามชาติน้ัน 

ประเทศสิงคโปร เคยใชหลักTerritoriality (หลัก ดินแดน) กับการลมละลายขามชาติซึ่ งไดบัญญั ติ                              

ไว ในพระราชบัญญัติบริ ษัท ค.ศ. 2006 (Company Act 2006) ซึ่ งผู ถือครองอสังหาริมทรัพย                       

จะตองตกอยูภายใตกฎหมายลมละลายขามชาติของประเทศสิงคโปรโดยไมพิจารณาถึงกฎหมาย                    

ของประเทศอื่นซึ่งการใชหลัก Territorialityน้ี สืบเน่ืองมาจากการไดรับผลประโยชนในหลายๆดาน รวมถึงการ

ที่ศาลของประเทศสิงคโปรไมตองพะวงหรือตองระวังกับการกระบวนการพิจารณาจากตางประเทศ                   

หรือการรับรองคําพิพากษาที่มาจากตางประเทศ ซึ่งทําใหการใชสิทธิในการเรียกรองน้ันงายตอการจัดการ     

และลูกหน้ีที่เปนคนทองถ่ิน (local debtors) จะไดรับผลประโยชนจากการใชหลัก Territoriality น้ี33 

 นักวิชาการหลายๆทานเรียกหลักTerritoriality น้ีวา “หลักของการฉวยโอกาส” (Grab Rule)         

ที่เจาหน้ีที่เปนคนทองถ่ิน (local creditors) เกิดความความเช่ือถือและไววางใจ (legitimate expectation) 

ในการใชนโยบายทองถ่ินในการแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน34 ซึ่งขัดแยงกับการเปนศูนยกลางของเศรษฐกิจของ

โลกซึ่งมีการลงทุนจากสถานบันจากตางประเทศที่อาจกอใหเกิดคดีที่เกี่ยวของกับการลมละลายขามชาติได35 

แตอยางไรก็ดี กฎหมายของประเทศสิงคโปรในหลายๆดานอยูบนพื้นฐานของกฎหมายคอมมอนลอวซึ่งรวมถึง

กฎหมายลมละลายดวย ซึ่งไดใหการรับรองและพิพากษา คําพิพากษาตางประเทศมาต้ังแตศตวรรษที่ 18     

ดังที่กลาวมาแลว 

 ตอมารัฐบาลของประเทศสิงคโปรในการเปลี่ยนแปลงโดยการรับเอากฎหมายตนแบบมาปรับใชกับ

กฎหมายลมละลายขามชาติในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งไดรับรองหลัก Universalism เขามาแทนที่   

หลัก Territorialism การรับเอากฎหมายตนแบบมาใชกับการลมละลายขามชาติของประเทศสิงคโปรน้ัน   

สงผลดีในการลดปญหาเรื่อง “forum shopping” กลาวอีกนัยหน่ึงคือการเลี่ยงที่จะนําขอพิพาทหรือคดี      

ข้ึนสูศาลสิงคโปรแตจะนําคดีไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจอื่นที่ไดผลประโยชนแกรูปคดีกวา ซึ่งเมื่อรับเอากฎหมาย

                                                             
32 เรื่องกฎหมายตนแบบวาดวยการลมละลายขามชาติ (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency) 

จะอธิบายในบทถัดไป 

33 Ryan Halimi, “An Analysis of the Three Major Cross- Border Insolvency Regimes”, International 

Immersion Program Papers of University of Chicago Law School, (2017), available at 

https://chicagounbound.uchicago.edu (last visited on 6 September 2018) p. 3. 
34 Leah Barteld, “Cross- Border Bankruptcy and the Cooperative Solution”, Brigham, Young 

University International Law & Management Review, (Vol. 9 Issue 1 2012), p.27. 

35 Azrol Abdullah, supra note 23, p.5. 
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ตนแบบมาปรับใชแลวน้ันก็สามารถนําคําพิพากษาที่พิจารณาจากศาลตางประเทศมารองขอใหมีการบังคับได

ในประเทศสิงคโปร36 โดยกรรมาธิการของศาลฎีกา (Judicial Commissioner) ไดกลาวถึงกฎหมายลมละลาย

แบบ ด่ัง เ ดิมว า เป นการพัฒนาเฉพาะภายในประ เทศซึ่ งกอ ให เกิ ดผลลัพธที่ ไม แนนอนสําหรับ                            

การลมละลายขามชาติ37 ดังน้ันการรับเอากฎหมายตนแบบมาปรับใชของประเทศสิงคโปรจึงสามารถลดปญหา 

forum shopping ที่เกิดข้ึนได 

ประเทศสิงคโปรไดทําการแกไขกฎหมายภายในซึ่งใชเวลาประมาณ 3ป โดยมีวัตถุประสงค             

ใหกฎหมายลมละลายของประเทศสิงคโปรมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายตนแบบวา

ดวยการลมละลายขามชาติ38และมีการประกาศใชในลําดับถัดมา39 

กฎหมายตนแบบมีวัตถุประสงคหลักเพื่อความโปรงใสของการมีโครงสรางของระบบกฎหมาย          

ที่ เปนโลกาภิ วัตน  สําหรับ  (1)  การ เข า ถึงศาลทอง ถ่ินของ ตัวแทนตางประเทศในคดีลมละลาย                         

(2) ประเด็นในเรื่องของการรับรองคําพิพากษาของศาลตางประเทศ (3) การใหความชวยเหลือในกระบวนการ

พิจารณาคดีลมละลายตางประเทศ และ (4) การใหความรวมมือระหวางศาลที่ลูกหน้ีมีสินทรัพย                      

ต้ังอยูในประเทศน้ันๆ40 

 “ตัวแทนตางประเทศ” (Foreign representative) น้ีเปนการเริ่มตนที่สําคัญของกระบวน            

การลมละลายขามชาติที่อาจนําคําพิพากษาจากกระบวนพิจารณาที่ทําจากศาลหน่ึงมาขอใหศาล                  

ประเทศสิงคโปรทําการรับรองคําพิพากษาเพื่อใหมีสภาพบังคับใหประเทศสิงคโปรได ตามความหมายของ

กฎหมายตนแบบ “ตัวแทนตางประเทศ” อาจเปนบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย41 

 การรับรอบและบังคับตามคําพิพากษาตางประเทศในคดีลมละลายขามชาติของกฎหมายตนแบบน้ัน

ไดแบงการรับรองของกระบวนพิจารณาออกเปน 2 ประเภทคือกระบวนพิจารณาหลักในตางประเทศและการ

                                                             
36 PJ. Ormar, supra note 26, p.18. 

37 Kannan Ramesh, “Cross- Border Insolvencies: A New Paradigm”, available at 

http://www.supremecourt. gov.sg. (last visited 16 August 2018) 

38 The Company (Amendment) Act 2017. 

39 Gita Radhakrishna, supra note 25, p. 1. 

40 Prakash Pillai and Junxiang Koh, “Singapore Implements the UNCITRAL Model Law on Cross- 

Border Insolvency”, (2017), available at http://www.clydeco.com/insight/article. (last visited 12 August 

2018) 

41 Ibid. 
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รับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศฐานเปนกระบวนพิจารณารองในตางประเทศ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ      

หากเปนกระบวนพิจารณาหลักตางประเทศน้ัน ประเทศที่ใหการรับรองมักจะเปนประเทศที่เปนศูนยรวมของ

ผลประโยชนของลูกหน้ี (the center of main interest or COMI)42 ซึ่งตัวกฎหมายตนแบบเองก็มิได        

ใหคําจํากัดความของ COMI หรือเปนแหลงที่ ต้ังของสถานประกอบการ (establishment)43 ของลูกหน้ี 

ในขณะที่หากประเทศที่ใหการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศเปนที่ต้ังของทรัพยสินของลูกหน้ี 

นอกเหนือจากจากประเทศที่มีสถานประกอบการอยู ก็จะถือวาเปนกระบวนพิจารณารองตางประเทศ 

กฎหมายตนแบบไดกําหนดวิธีการและผลที่ตางกันไปของคําพิพากษาที่มาจาก COMI และกระบวนพิจารณา

รอง44 

 ประเทศสิงคโปรยังไดพัฒนาระบบในการชวยเหลือเจาหน้ีตามคําพิพากษา โดยการวางแผนระบบการ

จัดการโครงสรางหน้ีซึ่งสอดคลองกับกฎหมายตนแบบ เชน การผอนผันเวลาในการชําระหน้ีของลูกหน้ี       

ตามคําพิพากษาเพื่อรักษาผลประโยชนรวมกันของเจาหน้ีในระหวางการที่ลูกหน้ีอยูในกระบวนการปรับปรุง

โครงสรางหน้ี และ ขอกําหนดที่ศาลอนุญาตใหมีการชวยเหลือทางการเงินแกลูกหน้ีเพื่อสนับสนุนการจัดทํา

กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหน้ี เปนตน45 

 ในคดีของ Hanjin Shipping Co Ltd โดยตัวแทนตางประเทศไดรองขอใหมีการรับรองคําพิพากษา   

ที่เริ่มตนกระบวนการพิจารณาจากประเทศเกาหลีใหมีผลบังคับตอทรัพยสินที่ต้ังอยูในหลายๆประเทศ          

ซึ่งรวมถึงประเทศสิงคโปรเชนเดียวกัน ที่ถือวาเปน COMI ซึ่งในคดีดังกลาวแม ณ ขณะน้ันประเทศสิงคโปร   

ยังไมไดรับเอากฎหมายตนแบบมาใชบังคับกับการลมละลายขามชาติ ศาลประเทศสิงคโปรไดอางถึง         

หลัก Universalism และ หลัก Assistance ที่เปนพื้นฐานของการใหการรับรองและบังคับตามคําพิพากษา

ศาลตางประเทศที่กฎหมายคอมมอนลอวชวยเหลือให คําพิพากษาน้ันมี  ผลบังคับใชตอทรัพยสิน                

ที่ต้ังอยูในประเทศสิงคโปรได 

หลังจากที่รับเอากฎหมายตนแบบมาปรับใชกับกฎหมายลมละลายขามชาติในป ค .ศ. 2017     

ประเทศสิงคโปรไดมี คําตัดสินแรกในการรับรองกระบวนพิจารณาคดีลมละลายจากตางประเทศ                            

ที่ไดเริ่มตนกระบวนการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา46 ในคดี Zetta Jet Pte Ltd. ที่เปนบริษัท                                

                                                             
42 จากน้ีจะเรียกวา “COMI” 

43 PJ. Ormar, supra note 26, p.18. 

44 อานเพิ่มเติมในบทที่ 4 

45 Bill Jamieson and Jason SU, “Facilitating cross-border insolvency proceeding in Singapore”, 

(2016), available at www.cnplaw.com (last visited 19 August 2018) 

46 Zetta Jet Pte Ltd v The Ship “Dragon Pearl” [2018] FCAFC 99. 
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ของประเทศสิงคโปรที่ไปศาลสูงสุดของประเทศสิงคโปรปฏิเสธที่จะใหการรับรองทุกเรื่องที่ตัวแทนตางประเทศ

ทําการรองขอ ซึ่งประเทศสิงคโปรถือเปน the center of main interest (COMI) แตรับรองเพียงเทาที่       

ไมขัดตอนโยบายสาธารณะ (public policy) ของประเทศสิงคโปร 

 

3.2 การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายในกลุมประเทศอาเซียนท่ีใช

ระบบกฎหมายซีวิลลอว 

 3.2.1 ประเทศลาว 

 สําหรับประเทศลาวน้ัน ในปจจุบันจากการศึกษาพบวามีกฎหมายที่เกี่ยวกับการลมละลาย           

เพียงฉบับเดียว ซึ่ งไดมีการประกาศใชต้ังแตป ค.ศ. 199447 ไดแก  Law on Bankruptcy of                  

Enterprises 1994 โดยภายใตกฎหมายฉบับน้ีมีขอบเขตการใชบัง คับเฉพาะกรณีการลมละลาย                           

ของบริษัทที่ต้ังอยูในประเทศลาวหรือประกอบกิจการในประเทศลาวเทาน้ัน ไมวาจะเปนการประกอบกิจการ

ดวยตนเองหรือโดยตัวแทนก็ตาม48 โดยศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีลมละลายไดแกศาลประชาชน

แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว49  

 ตามกฎหมายลมละลายของลาว ไดแบงกระบวนการลมละลายไว 4 ประการ ประกอบดวย             

การไกลเกลี่ย การเขาควบคุมการจัดการกิจการและกองทรัพยสินโดยคณะกรรมการกํากับดูแลทรัพยสิน 

(Asset Supervisor Committee) การฟนฟูกิจการและการลมละลาย 

 

 สาระสําคัญของกระบวนการลมละลายตามกฎหมายลาว 

                                                             
47 USAID Final Report, “SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL LAW AND INSTITUTIONAL REFORM AND 

TRADE DIAGNOSTIC – LAOS”, 2006, p. 43. 

48 Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 3 states that : This law applies to all enterprises 

which are insolvent and which are located or conduct business in the Lao People's Democratic Republic, 

regardless of whether their activities are conducted by themselves or by a representative. 

49 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, “ความสอดคลองของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ระบบงานและแนวทางปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรม และงานที่เก่ียวของกับระบบงานยุติธรรมของประเทศไทย 

กับกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานที่เก่ียวของกับระบบงานยุติธรรมของประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน”, น. 117.  
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 1. เมื่อศาลรับคําฟองหรือคํารองขอใหบริษัทลมละลายแลว ศาลจะดําเนินการสงสําเนาคําฟองใหแก

ลูกหน้ี โดยลูกหน้ีจะตองย่ืนรายงานเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหน้ีภายในระยะเวลา 15 วันนับแตไดรับ

สําเนาคําฟอง50 

 2. หลังจากที่ไดมีการฟองคดีแลว ลูกหน้ีมีสิทธิที่จะรองขอใหมีการแตงต้ังผูไกลเกลี่ย เพื่อดําเนินการ

ไกลเกลี่ยได โดยการไกลเกลี่ยดังกลาวจะตองทําเปนการลับ ผูไกลเกลี่ยมีหนาที่ไกลเกลี่ยระหวางเจาหน้ีกับ

ลูกหน้ีเพื่อปรับกําหนดระยะเวลาในการชําระหน้ี หรือจํานวนหน้ี และมีคํารองขอใหศาลยกฟองในคดี

ลมละลาย51 หากเจาหน้ีและลูกหน้ีสามารถไกลเกลี่ยกันได และลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามขอตกลงไกลเกลี่ย 

(Memorandum of Mediation) ได ลูกหน้ีก็สามารถดําเนินกิจการตอไปไดและคํารองขอใหลมละลายก็จะถูก

ยกเลิก แตหากการไกลเกลี่ยไมประสบความสําเร็จ หรือลูกหน้ี ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงได ศาลจะ

กําหนดระยะเวลาใหกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง และแตงต้ังองคคณะเพื่อพิจารณาคดีลมละลาย             

รวมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลทรัพยสิน52 

 โดยคณะกรรมการกํากับ ดูแลทรัพยสิน ประกอบดวย เจ าพนักงานศาลประจําจั งห วัด                            

เปนประธาน ผูแทนเจาหน้ี ผูแทนลูกหน้ี ผูแทนสหภาพการคาระดับจังหวัดหรือเทศบาล ผูแทนลูกจางของ

ลูกหน้ี และผูแทนสถาบันการเงิน53 ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลทรัพยสินจะตองดําเนินการจัดทํา                    

บัญชีทรัพยสิน ตรวจสอบและกํากับดูแลทรัพยสินของลูกหน้ี จัดทําบัญชีเจาหน้ีและจํานวนเงินที่จะไดรับ          

ชําระหน้ี ประกาศระยะเวลาใหเจาหน้ีที่มีสิทธิย่ืนคําขอรับชําระหน้ี รวมทั้งนัดประชุมเจาหน้ีเพื่อพิจารณา

แผนการฟนฟูกิจการและกระบวนการดําเนินธุรกิจที่ลูกหน้ีเสนอ54 

 3. กรณีที่ศาลไดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลทรัพยสิน ลูกหน้ีสามารถประกอบธุรกิจตอไปได ทั้งน้ี

ภายใตการดูแลของศาลและคณะกรรมการกํากับดูแลทรัพยสิน55 

 อน่ึง เมื่อที่ประชุมเจาหน้ีพิจารณาแผนการฟนฟูกิจการและกระบวนการดําเนินธุรกิจที่ลูกหน้ี                

ไดเสนอแลว ที่ประชุมเจาหน้ีอาจมีมติและเสนอตอศาลใหฟนฟูกิจการ ทั้งน้ีหากลูกหน้ีไมสามารถปฏิบัติตาม

                                                             
50 Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 10 par. 2.  

51 Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 12. 

52 Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 13.  

53 Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 15. 

54 Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 18, 20. 

55 Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 16. 
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แผนฟนฟูกิจการได  ศาลมีอํ านาจสั่ ง ใหลูกห น้ีลมละลายได 56,  ใหขายกิจการ หรือใหลมละลาย                             

และชําระบัญชีก็ได57  

 4. เมื่อศาลไดพิพากษาใหลมละลายและชําระบัญชีแลว ภายใน 10 วันนับแตคําพิพากษาถึงที่สุด   

ศาลจะประกาศคําพิพากษาใหลมละลายตอสื่อเปนเวลา 3 วันติดตอกันและสงสําเนาคําพิพากษา             

ใหแก เจ าพนักงานบังคับคดี เจาหน้ี ลูกหน้ี สถาบันการเงิน สหภาพการคา นายทะเบียนบริษัท                           

สภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรม58 และศาลดําเนินการแตงต้ังผูชําระบัญชี 

 อน่ึงมีขอที่นาสังเกตวา ภายใตระบบกฎหมายของประเทศลาวน้ัน กฎหมายลมละลายมีขอบเขต    

การใชบังคับเฉพาะการลมละลายของบริษัทที่เปนนิติบุคคลเทาน้ัน โดยหาไดครอบคลุมถึงการลมละลายของ       

บุคลธรรมดวยไม  

 ส วนประ เ ด็นการล มละลายข ามชา ติ น้ัน  จ ากการ ศึกษาพบว าภายใต ร ะบบกฎหมาย                              

ของประเทศลาวมิไดมีการกลาวถึงการลมละลายขามชาติไวแตอย าง ใดประกอบกับในปจจุบัน                      

ประเทศลาวยังไมไดมีการนํากฎหมายตนแบบของ UNCITRAL วาด วยการลมละลายขามชาติ                      

(UNCITRA Model Law on Cross-Border Insolvency) มาปรับใชแตอยางใด59 จึงอาจกลาวไดวาประเด็น

ในเรื่องลมละลายขามชาติน้ันกฎหมายลาวยังมีความไมชัดเจนทั้งในแงของบทบัญญัติแหงกฎหมาย    

ตลอดจนทางปฏิบัติของศาลภายใน60 

 สําหรับเรื่องการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลายน้ัน               

ในปจจุบันประเทศลาวยังไมมีการบัญญัติหลักเกณฑในเรื่องการรับรองและบังคับตามคําพิพากษา               

ของศาลตางประเทศในคดีลมละลายไวเปนการเฉพาะ แตอยางไรก็ดีพบวาประเทศลาวไดใหการยอมรับและ

บังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีแพงและพาณิชย โดยศาลลาวจะใหการยอมรับ และบังคับ

ตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีแพงและพาณิชยใหก็ตอเมื่อคําพิพากษาน้ันมาจากศาลแหงประเทศซึ่ง

                                                             
56 Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 32. 

57  Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 24.  

58 Law on Bankruptcy of Enterprises 1994, Article 42. 

59 Insolvency Law of Laos, p. 5. Full text available at http://www.led.go.th/led_asean/ 

pdf/insolvency-laos.pdf (last visit 27, June 2014) 

60
 Terry Reid, “Insolvency Law in Law”, in Roman Tomasic, Insolvency Law in East Asia, (England : 

Ashgate Publishing Limited, 2006), p. 288.  
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เปนภาคีแหงอนุสัญญาในเรื่องดังกลาวและประเทศลาวลงนามหรือเปนภาคีอยูดวย61 โดยไมจําตองฟองเปนคดี

ใหม หากแตตองดําเนินการโดยผานสถานทูต สถานกงสุล หรือหนวยงาน ซึ่งเปนตัวแทนของประเทศลาว      

ที่อยูในประเทศที่ไดทําคําพิพากษา เพื่อใหสถานทูต สถานกงสุล หรือหนวยงานดังกลาวย่ืนคํารองตอศาล

ประชาชนลาวที่มีเขตอํานาจใหการรับรองและบังคับตอไป62 

3.2.2 ประเทศกัมพูชา 

สําหรับประเด็นในเรื่องการลมละลายภายใตระบบกฎหมายของกัมพูชาน้ัน ประเทศกัมพูชา           

ไดประกาศใชกฎหมายลมละลายเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 200763 กลาวคือ Law on Insolvency 2007                                  

โดยปจจุบันประเทศกัมพูชายังมิไดมีการต้ังศาลลมละลายไวเปนการเฉพาะ ดังน้ันศาลที่มีเขตอํานาจ            

ในการพิจารณาคดีลมละลายจึงไดแกศาลจงหวัด (Provincial Court) หรือศาลแขวง (Municipal Court)64 

โดยขอบเขตการใชบังคับของกฎหมายฉบับดังกลาวจะใชบังคับกับการลมละลายของทั้งบุคคลธรรมดา       

และนิติบุคคล65 

 ภายใตกฎหมายกัมพูชาไดมีการกําหนดรูปแบบกระบวนวิธีพิจารณาในคดีลมละลายไว 2 ลักษณะ 

กลาวคือ แผนและคําขอประนอมหน้ี และ กระบวนการลมละลาย ซึ่งในการเลือกกระบวนวิธีพิจารณาวา      

จะอาศัยแนวทางใดน้ันข้ึนอยูกับหลายปจจัย อาทิ หากลูกหน้ีที่เปนบริษัทย่ืนคําขอประนอมหน้ีก็จะอาศัย    

การประนอมหน้ี แตหากลูกหน้ีไมประสงคที่จะย่ืนคําขอประนอมหน้ีก็จะอาศัยการพิจารณาคดีลมละลาย66 

เปนตน 

                                                             
61 Law on Civil Procedure of Lao (Amend 2004), Article 127.  

62 อานนท ศรีบุญโรจน, “คําพิพากษาของศาลในกลุมประเทศอาเซียนจะมีผลในอีกประเทศหน่ึงหรือไม?”, 

(กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2556), น. 93. 

63 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, “ความสอดคลองของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ระบบงานและแนวทางปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรม และงานที่เก่ียวของกับระบบงานยุติธรรมของประเทศไทย 

กับกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานที่เก่ียวของกับระบบงานยุติธรรมของประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน”, น. 19. 

64 Insolvency Law of Cambodia, p. 1. Full text available at http://www.led.go.th/led_asean/ 

pdf/insolvency-cambodia.pdf (last visited 27, June 2014) See also, The Code of Civil Procedure of 

Cambodia 2007, Book 1, Chapter 1, Section I Jurisdiction. 

65 Law on Insolvency 2007, Article 4 states that : The technical terms used in this Law, shall have 

the following meanings:  (10) “Debtor” means any natural or legal person who is insolvent.   

66 Insolvency Law of Cambodia, p. 1. Full text available at http://www.led.go.th/led_asean/ 

pdf/insolvency-indonesia.pdf (last visited 27, June 2014)  
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สาระสําคัญของกระบวนการลมละลายตามกฎหมายกัมพูชา 

 1. แผนและคําขอประนอมหน้ี โดยแผนหรือคําขอประนอมหน้ีลูกหน้ีจะตองย่ืนกอนการประชุมเจาหน้ี

อยางนอย 7 วัน67 และจะพิจารณาแผนหรือคําขอประนอมหน้ีและลงมติในการประชุมเจาหน้ีครั้งแรก68      

ซึ่งในการประชุมเจาหน้ีครั้งแรกน้ัน เจาพนักงานพิทักษทรัพย (Administrator) ตองรายงานถึงสถานะภาพ

ทางธุรกิจของบริษัทลูกหน้ี และประเมินถึงโอกาสรักษาธุรกิจของลูกหน้ีไวทั้งหมดหรือแตบางสวน รวมทั้งแผน

หรือคําขอประนอมหน้ีวาเปนหระโยชนกับเจาหน้ีทั้งหลายหรือไม69 โดยในการลงมติใหการรับรองแผนจะแบง

เจาหน้ีออกเปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย เจาหน้ีมีประกัน เจาหน้ีไมมีประกัน และเจาหน้ีภาษีอากร70 

 ในการรับรองแผนน้ันจะตองไดรับความเห็นชอบโดยมติของเจาหน้ีทั้งสามกลุมทั้งสามกลุม           

และมีจํานวนหน้ีเทากับสามในสี่ของเจาหน้ีทั้งหมดที่เขาประชุม หรือมติของเจาหน้ีกลุมใดกลุมหน่ึง             

และมีจํานวนหน้ีเทากับสามในสี่ของจํานวนทั้งหมดของเจาที่ที่เขาประชุม71 โดยหากที่ประชุมเจาหน้ีเห็นชอบ

กับแผนดังกลาว ภายใน 7 วัน เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองดําเนินการายงานตอศาลเปนลายลักษณอักษร

เพื่อใหศาลพิจารณาใหความเห็นชอบแผน ซึ่งในการพิจารณาใหความเห็นชอบกับแผนของศาลน้ัน ศาลจะตอง

พิจารณาวา การลงมติในที่ประชุมเจาหน้ีเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม, แผนเปนไปเพื่อประโยชน     

ของเจาหน้ีทั้งหลายหรือไม ฯลฯ72 

 โดยในการพิจารณาวาจะเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบกับแผนของศาลน้ัน ศาลจะตองพิจารณาให

แลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตวันทีเ่จาพนักงานพิทักษทรัพยไดเสนอแผนตอศาล73 ซึ่งหากศาลไมเห็นชอบดวย

แผนศาลจะพิพากษาใหลูกหน้ีลมละลาย แตหากศาลเห็นชอบดวย แผนแผนกน้ันก็จะมีผลบังคับ                         

และผูกพันเจาหน้ี 

                                                             
67 Law on Insolvency 2007, Article 40, 44. 

68 Law on Insolvency 2007, Article 53 par. 2. 

69 Law on Insolvency 2007, Article 52. 

70 Law on Insolvency 2007, Article 45 par. 1.  

71 Law on Insolvency 2007, Article 45 par. 2. 

72 Law on Insolvency 2007, Article 47 par. 2. 

73 Law on Insolvency 2007, Article 47 par. 4.  
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 2. กระบวนการลมละลาย โดยลูกหน้ีจะถูกฟองเปนคดีลมละลายไดน้ัน ลูกหน้ีจะตองมีหน้ี             

ไมนอยกวา 5,000,000 เรียล74 โดยภายใตกฎหมายกัมพูชา การฟองคดีลมละลายอาจทําโดยเจาหน้ี ลูกหน้ี 

ประธานบริษัท (Direct of Companies) หรือพนักงานอัยการก็ได75 เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวา                       

มี เ งื่ อน ไขคร บ ถ วน ตามที่ กฎห ม ายกํ าห นด  ศาลก็ จ ะมี คํ า สั่ ง รั บ คํ าฟ อ ง ไ ว พิ จ า รณา  แต ง ต้ั ง                          

เจาพนักงานพิทักษทรัพย รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการนัดประชุมเจาหน้ีโดยจะตองใหระยะเวลา            

ไมนอยกวา 30 วัน แตไมเกิน 60 วันนับแตวันเริ่มพิจารณาคดี76 โดยคําพิพากษาในคดีลมละลาย                          

ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Official Gazette) และหนังสือพิมพของกัมพูชา77  

 อน่ึง นับต้ังแตเริ่มกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายจนกระทั้งยกเลิกกระบวนวิธีพิจารณาคดี หามมิให

บรรดาเจาหน้ีกระทําการใด ๆ กับลูกหน้ีและทรัพยสินของลูกหน้ีกอนที่ศาลจะมีคําสั่งใหชําระบัญชี                    

และจําหนายทรัพยสินของลูกหน้ี 

 สวนประเด็นการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในคดีลมละลายน้ัน      

ประเทศกัมพูชามิไดมีการบัญญัติ ถึงการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศ                              

ในคดีลมละลายโดยตรง อีกทั้งยังไมปรากฏประเด็นที่เกี่ยวดวยการลมละลายขามชาติภายใตระบบกฎหมาย

ของกัมพูชาแตอยางใด แตอยางไรก็ดีพบวาศาลกัมพูชาไดใหการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษา             

ของศาลตางประเทศในคดีแพงและพาณิชย ภายใตเงื่อนไขที่วา ศาลทําทําคําพิพากษาจะตองใหการยอมรับ

และบังคับตามคําพิพากษาของศาลกัมพูชาเปนการตอบแทน78 นอกจากน้ีภายใตกฎหมายอนุญาโตตุลาการ

ของกัมพูชายังไดใหกําหนดใหศาลกัมพูชาตองรับรองและบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ 

เ น่ืองจากกัมพูชาเปนภาคอนุสัญญากรุง นิวยอรกว าด วยการรับรองและบัง คับตามคํา ช้ีขาดของ   

อนุญาโตตุลาการตางประเทศ ค.ศ. 195879 ตามนัยน้ีหากเปนคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวดวย      

การลมละลาย ศาลกัมพูชาจึงตองใหการยอมรับและบังคับตามให 

 3.2.3 ประเทศเวียดนาม 

                                                             
74 Law on Insolvency 2007, Article 7 par. 1.  

75 Law on Insolvency 2007, Article 8 par. 1. 

76 Law on Insolvency 2007, Article 13 par. 1. 

77 Law on Insolvency 2007, Article 61 par. 2.  

78 The code of Civil Procedure of Cambodia 2007, Article 199. 

79 Insolvency Law of Cambodia, p. 5. 
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 สําหรับประเทศเวียดนามน้ัน ในปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลมละลาย 2 ฉบับ กลาวคือ 

Bankruptcy Law ค.ศ. 2014 ซึ่งเปนกฎหมายที่ตราข้ึนเพื่อใชแทน Bankruptcy Law 2004 โดยมีผลใช

บังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2015 สําหรับ Bankruptcy Law น้ัน เปนกฎหมายที่กําหนดกฎเกณฑการฟอง

คดีลมละลาย การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลาย การจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีในระหวางการฟอง

คดีลมลาย รวมทั้งกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี80 และ Law on Enterprises ค.ศ. 2005                       

ซึ่งเปนกฎหมายที่วาดวยการจัดต้ังองคกรธุรกิจ การดําเนินการและการจํากัดความรับผิดของบริษัท      

ผู จัดการบริ ษัท หุนสวน  ฯลฯ 81 โดยในการฟอ งคดีลมละลายน้ันจะตอ งฟองตอศาลเศรษฐกิ จ                             

(The Economic Court) ซึ่งเปนศาลช้ันตนที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา               

ขอพิพาทระหวางบริษัทกับผูถือหุน คดีลมละลาย การยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศ 

และการบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ ซึ่งศาลน้ีจะต้ังอยูในทุกจังหวัด82  

 มีขอที่นาสังเกตวา ตามกฎหมายของเวียดนามการลมละลายจะมีไดแตเฉพาะนิติบุคคลเทาน้ัน     

บุคคลธรรมดาไมอาจถูกฟองเปนคดีลมละลายได83 

 ภายใตกฎหมายลมละลายของเวียดนามบุคคลที่สามารถฟองคดีลมละลายได  ประกอบดวย เจาหน้ี

ทั้งที่มีประกันและไมมีประกัน ลูกจางของบริษัท และตัวบริษัทเอง84 โดยตามกฎหมายลมละลายของเวียดนาม 

อาจแบงข้ันตอนการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายได 6 ข้ันตอน ไดแก การย่ืนคํารองขอ             

ให ล ม ล ะล าย ,  ก า ร เ ริ่ ม ต น ก ร ะบวนก าร ล ม ละล าย ,  แต ง ต้ั ง เ จ าพ นั ก ง านจั ด กา ร ท รั พ ย สิ น                       

(Asset Management Officer), จัดทําบัญชีเจาหน้ี (Creditors’ List), ประชุมเจาหน้ี และการทําคําพิพากษา  

  

                                                             
80 Bankruptcy Law of Vietnam 2015, Article 1 stated that : This Law regulates the procedure for 

submitting, receiving petitions and initiating bankruptcy process; the asset liabilities and measures for 

asset preservation during bankruptcy settlement; procedure for business operation recovery; the 

declaration of bankruptcy and implementation of Decisions on the declaration of bankruptcy.     
81 Law on Enterprises of Vietnam 2005, Article 1 stated that : This Law provides for the 

establishment, management organization and operation of limited liability companies, shareholding 
companies, partnerships and private enterprises in all economic sectors (hereinafter referred to as 
enterprises); provides for corporate groups.   

82 Insolvency Law of Vietnam p. 1. Fulltext Available at http://www.led.go.th/led_asean 

/pdf/insolvency-vietnam.pdf (last visited 27, June 2014)   

83 Bankruptcy Law of Vietnam 2015, Article 2.  

84 Vietnam Legal Update : New Law on Bankruptcy to Take Effect in January. Fulltext available at 

http://www.vietnamlaws.com/vlu/dec_2014.pdf (last visited 19, July 2015) 
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สาระสําคัญของกระบวนการลมละลายตามกฎหมายเวียดนาม 

 1. การย่ืนคํารองขอใหมละลาย โดยภายหลังจากที่ศาลไดรับคํารองขอแลว ภายใน 3 วันนับแตได

รับคํารอง ศาลจะตองดําเนินการจัดใหมีการเจรจาโดยการรองขอของเจาหน้ี ซึ่งการเจรจาดังกลาวมี

วัตถุประสงคเพื่อเจรจาวาลูกหนีสามารถชําระหน้ีที่คางชําระอยูไดหรือไม หากลูกหน้ีสามารถชําระหน้ีที่คาง

ชําระอยูได ศาลก็จะยกคํารองขอ โดยการเจรจาดังกลาวจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 20 

วัน หากคูกรณีไมสามารถตกลงกันไดหรือไมสามารถเริ่มตนเจรจาไดภายในระยะเวลา 20 วัน หรือเกินกวา

ระยะเวลาตามที่กําหนด ศาลเวียดนามจะเริ่มตนกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย85 

 2. การเริ่มตนกระบวนการลมละลาย ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ             

ศาลจะตองมีคําสั่งวางจะรับหรือไมรับคํารองขอใหลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลาย86 โดยคําสั่งรับคํารองขอจะตอง

ประกาศในหนังสือพิมพทองถ่ินที่สํานักงานแหงใหญของลูกหน้ีต้ังอยู นอกจากน้ียังจะตองสงคําสั่งรับคํารองขอ

ใหแกผูรอง ลูกหน้ี สํานักงานบังคับคดี หนวยงานที่มีหนาที่ในการรับจดทะเบียนธุรกิจซึ่งสํานักงานแหงใหญ

ของผูที่ผูกรองต้ังอยู87 หลังจากน้ันศาลจะไดดําเนินการแตงต้ังผูจัดการทรัพยสินของลูกหน้ี88 ซึ่งจะทําหนาที่

เปนคนกลางระหวางศาล ลูกหน้ีและเจาหน้ี โดยจะทําหนาที่ในการจัดการและรวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ี 

ตลอดจนดําเนินการตามคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการชําระบัญชีของลูกหน้ี89  

 จริงอยูวา แมโดยหลักการแลวลูกหน้ีสามารถดําเนินกิจการของตนได แตก็มีกิจการบางอยาง           

ที่ ก ฎห มาย เ วี ยดนาม ได กํ าห นด ให ลู กห น้ี ต อ งบ อกกล า ว ไป ยั ง ผู จั ด กา รท รั พย สิ น ก อน เส มอ                                

เช น การทํ าสัญญากู ยื ม เ งิน  การจํ านองทรัพย สิน  การจํ า นํ า การจํ าหนายจ ายโอนทรัพย สิ น                                 

หรือการเชาทรัพยสิน เปนตน90 

 โดยในสวนของกระบวนการลมละลายที่มีลักษณะขามชาติน้ัน กฎหมายเวียดนามไดวางอยูบนพื้นฐาน

ของหลักการปฏิบัติตางตอบแทน (reciprocity) ตลอดจนความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยว ดวยความรวมมือ

                                                             
85 Bankruptcy Law of Vietnam 2015, Article 37.  

86 Bankruptcy Law of Vietnam 2015, Article 42. 

87 Bankruptcy Law of Vietnam 2015, Article 43.  

88
 Bankruptcy Law of Vietnam 2015, Article 45.  

89
 Vietnam Legal Update: New Law on Bankruptcy to Take Effect in January. Fulltext available at 

http://www.vietnamlaws.com/vlu/dec_2014.pdf (last visited 19, July 2015)   

90
 Bankruptcy Law of Vietnam 2015, Article 49.   
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ทางกระบวนการยุติธรรม (judicial assistance treaty)91 ซึ่งในกฎหมายลมละลายของเวียดนาม ค.ศ. 2015 

เองมิไดกําหนดกระบวนการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาหรือกระบวนการลมละลายของตางประเทศ    

ไวเปนการเฉพาะ หากแตเพียงกําหนดไวอยางกวาง ๆ วาผลของคําพิพากษาหรือกระบวนการลมละลายของ

ตางประเทศจะมีผลในเวียดนามไดน้ันตองสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวดวยความรวมมือ

ทางศาลซึ่งเวียดนามเปนภาคีหรือกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของกับความรวมมือในทางกระบวนการยุติธรรม      

ระหวางประเทศ92 

 ซึ่ งหากพิจารณาถึงประเ ด็นในเรื่ อง เ งื่ อนไขการรับรองและบั ง คับตามคําพิพากษาของ                              

ศาลตางประเทศแลว ประเทศเวียดนามไดบัญญัติเรื่องดังกลาวไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ค.ศ. 2004 โดยคําพิพากษาของศาลตางประเทศที่จะสามารถบังคับและมีผลในประเทศเวียดนาม                 

ไดน้ันตองเปนไปตามเงื่อนไขดังน้ี93 

 - ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีตองเปนศาลที่มีเขตอํานาจ 

- คําพิพากษาน้ันตองมีผลและสามารถบังคับไดในประเทศที่ไดทําคําพิพากษา 

 - ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหรือผูแทนของลูกหน้ีไดรับโอกาสใหเขาตอสูคดีอยางเต็มที่ 

 - คําพิพากษาน้ันตองไมขาดอายุความในการบังคับคดีตามกฎหมายของประเทศที่ ไดทํ า                  

คําพิพากษาหรือตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

 - การรับรองหรือบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศเชนวาน้ันจะไมเปนการขัดตอหลักการอนั

เปนพื้นฐานของกฎหมายเวียดนาม (fundamental principles of the Vietnamese law)   

 

 3.2.4 ประเทศไทย 

 สําหรับประเทศไทยน้ัน ภายใตพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 คอนขางชัดเจน วากฎหมายไทย

ปฏิเสธกระบวนการลมละลายที่ไดดําเนินการโดยศาลตางประเทศ โดยมาตรา 177 บัญญัติวา “การพิทักษ

ทรัพยหรือการลมละลายตามพระราชบัญญั ตินี้มีผลเ ก่ียวกับทรัพยสินของลูกหนี้ตลอดและ               

เฉพาะแตในราชอาณาจักร 

                                                             
91

 Bankruptcy Law of Vietnam 2015, Article 117.  

92 Bankruptcy Law of Vietnam 2015, Article 118.  

93 Civil Procedural Code of Vietnam 2004, Article 356.  



49 

 

 การพิทักษทรัพยหรือการลมละลายตามกฎหมายของประเทศอ่ืนไมมีผลเก่ียวกับทรัพยสินของ

ลูกหนี้ท่ีอยูในราชอาณาจักร” 

 จากบทบัญญัติในมาตรา177 วรรคแรก จะเห็นไดวา กฎหมายไทยไดกําหนดขอบเขต                   

การมีผลของการลมละลายซึ่ งได เกิดข้ึนภายใตกฎหมายไทยใหมีผลแต เฉพาะทรัพยสินของลูกหน้ี                      

ที่อยูในราชอาณาจักร ตามนัยหน้ีหากลูกหน้ีมีทรัพยสินอยูในตางประเทศเจาพนักงานพิทักษทรัพย                

ก็ไมอาจนําเขามารวมอยูในกองทรัพยสินของลูกหน้ีได ถึงแมวาพระราชบัญญัติลมละลายเองจะไดก็กําหนด

ขอยกเวนในการนําทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยู ในตางประเทศเขามารวมไวในกองทรัพยสินไดโดย                       

ตองไดรับความยินยอมจากเจาหน้ีซึ่งอยูในตางประเทศก็ตาม94 หากแตการดําเนินการดังกลาวก็อาจเปนเรื่องที่

ยากในทางปฏิบั ติ  เ น่ืองจากเจาหน้ีของลูกหน้ีที่อ ยู ในตางประเทศอาจไมตองการที่จะสละสิท ธิ                         

ในการบังคับทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูในตางประเทศและนําทรัพยสินเขามารวมอยูในกองทรัพยสิน           

ของลูกหน้ีในประเทศไทยแลวเขามาขอรับชําระหน้ีตามกระบวนการลมละลายตามกฎหมายไทย                  

ซึ่งอาจไดรับชําระหน้ีนอยกวาที่ตนจะบังคับทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูในตางประเทศ 

 นอกจาก น้ีมาตรา 177 วรรคสอง ยัง ไดกํ าหนดตอ ไปว า  ผลของการพิทักษทรัพย                                    

หรือการลมละลายที่ที่ไดดําเนินการตามกฎหมายของตางประเทศยอมจะไมมีผลตอทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูใน

ปร ะ เ ทศ ไทย  โ ดยหาก เ จ า ห น้ีต า ง ป ร ะ เ ทศต อ ง กา ร ที่ จ ะ ขอรั บ ชํ า ร ะห น้ี ต ามกฎห มาย ไทย                       

ตองย่ืนของรับชําระหน้ีในคดีลมละลายดังที่ไดกําหนดไวในมาตรา 178 วา “เจาหนี้ตางประเทศซึ่งมีภูมิลําเนา

อยูนอกราชอาณาจักรจะขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายได ตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้

 (1) ตองพิสูจนวา เจาหนี้ในประเทศไทยก็มีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายตามกฎหมายและ

ในศาลแหงประเทศของตนได ในทํานองเดียวกัน 

 (2) ตองแถลงวา ตนไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับทรัพยสินหรือสวนแบงจากทรัพยสินของลูกหนี้คน

เดียวกันนั้นนอกราชอาณาจักรเปนจํานวนเทาใดหรือไมและถามี ตนยอมสงทรัพยสินหรือสวนแบงจาก

ทรัพยสินของลูกหนี้ดังกลาวแลวมารวมในกองทรัพยสินของลูกหนี้ในราชอาณาจักร” 

 ตามนัยของมาตรา 178 น้ี มีขอที่นาสังเกตวา การที่เจาหน้ีจะสามารถใชสิทธิตามมาตราน้ีไดน้ันตอง

ไดมีการดําเนินกระบวนการลมละลายอยูแลว มิฉะน้ันแลว เจาหน้ีที่อยูในตางประเทศก็ตองมาฟองเปนคดีใหม

ในประเทศไทยเพื่อที่จะบังคับทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูในประเทศไทย ซึ่งเปนเรื่องที่ยุงยาก ตองเสียคาใชจาย

เปนจํานวนมาก และตองอาศัยระยะเวลา ดวยเหตุน้ีจึงอาจเปนการสรางภาระใหกับเจาหน้ีในการที่จะบังคับ

เอาจากทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูในประเทศไทย  

                                                             
94 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 178 (2).  
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บทท่ี 4 

การรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายตามกฎหมายตนแบบของ 

UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติ 

 

4.1. กฎหมายตนแบบ UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติ 

 4.1.1. ความเปนมา 
การขยายตัวของการคาและการลงทุนอยางตอเน่ืองเปนผลที่กอใหเกิดการลมละลายขามชาติเพิ่มขึ้น

ตามมา  ประกอบ กับบ ทบัญญั ติข องกฎหมายภาย ในแ ต ละประ เทศ มี ลั ก ษณะที่ ไม เพี ย งพอ                      
และแตกตางกันออกไปยอมสงผลเสียตอการแกปญหาการลมละลายขามชาติ หากไรกฎหมาย                   
ที่มีระบบการจัดการปญหาดานการลมละลายขามชาติอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมอยางสูงสุด               
ไมสามารถในการปกปองคุมครองทรัพยสินของลูกหน้ีที่ เปนบุคคลลมละลายและขาดประสิทธิภาพ               
ในการจัดการแบงทรัพยสินของลูกหน้ีใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกบรรดาเจาหน้ี จะสงผลกระทบ            
อยางรุนแรงตอความมีเสถียรภาพทางการเงินของธุรกิจโลก รวมถึงการขาดการประเมินความเสี่ยง              
ที่จะเกิดขึ้นพรอมทั้ งแนวทางการแกปญหาเกี่ยวกับคดีลมละลายขามชาติ ก็อาจสงผลการลงทุน               
ในทางระหวางประเทศในดานตางๆ เชน สภาพคลองของการลงทุนธุรกิจในทางระหวางประเทศ                  
และระบบการหมุนเวียนทางดานการเงิน เปนตน1 

วัตถุประสงคของกระบวนการลมละลายของนิติบุคคล มีดังตอไปน้ี 
1. เพื่อฟนฟูกิจการของลูกหน้ีที่สามารถดําเนินกิจการตอไปใหไดกลับมามีกําไร 
2. เพื่อชําระหน้ีแกเจาหน้ีใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
3. เพื่อสรางระบบที่เปนธรรมและเทาเทียมสําหรับการชําระหน้ีตามลําดับการไดรับชําระหน้ีของ

เจาหน้ี 
4. เพื่อจัดหากลไกในการแกปญหาความลมเหลวหรือความผิดพลาดในบริษัทของลูกหน้ี2 
แนวทางการแกปญหาการลมละลายข ามชาติ น้ัน อาจจะแนวทางตามกฎหมายภายใน                       

และแนวทางตามกฎหมายะระหวางประเทศ หรือจะใชทั้งสองแนวทางประกอบกัน อยางไรก็ตาม                
หากใชแนวทางตามกฎหมายภายใน จะตองคํานึงถึงหลักการขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับกฎหมายระหวาง
ประเทศดวยแนวทางตามกฎหมายภายในสําหรับการแก ไขปญหาการลมละลายขามชา ติ น้ัน                        

                                                             
1 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, กฎหมายตนแบบของ UNCITRAL เก่ียวกับการลมละลายขามชาติ : ศึกษากรณีการยอมรับ

ถึงผลของคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลตางประเทศ, (วิทยานิพนธนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

, 2544), น. 81. 

2 Arjya B. Majumdar, “The UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS- BORDER INSOLVENCY”, available at 

http://www.indialawjournal.org/archives/volume2/issue_1/article_by_Aryja.html. (last visited 6 September 

2018). 
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กฎหมายที่จะนํามาปรับใชกับการลมละลายขามชาติควรเปนกฎหมายที่ไดรับการปรับปรุง แกไข พัฒนาให
สอดคลองกับกฎเกณฑตามแนวทางระหวางประเทศเทศ เชน กฎหมายตนแบบของ UNCITRAL เกี่ยวกับการ
ลมละลายขามชาติ (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency) 

กฎหมายตนแบบของ UNCITRAL เกี่ยวกับการลมละลายขามชาติ3 เมื่ อปพ.ศ. 25404                
ไดรับการยอมรับใหเปนกฎหมายตนแบบ (Model Law) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการระงับขอพิพาทคดี
ลมละลายขามชาติของประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ โดยมุงใหมีกระบวนการและวธิพีจิารณาไปในทศิทาง
เดียวกัน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการคดีลมละลายขามชาติ (Cross-Border Insolvency cases) 
และกอใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายทุกชาติ ซึ่งหมายความรวมถึงคดีที่ลูกหน้ีที่มีหน้ีสินลนพนตัวมทีรพัยสนิ
อยูในประเทศมากกวาหน่ึงประเทศ หรือ กรณีในเจาหน้ีบางรายมิไดอยูในประเทศที่กระบวนการพิจารณาคดี
ลมละลายไดเริ่มขึ้น5 

กฎหมายลมละลายขามชาติอาจเขามามีบทบาทสําคัญ หากเกิดความสัมพันธที่ เกี่ยวโยงกัน           
ในลักษณะ ดังตอไปน้ี เชน 

 กรณีที่การรวมตัวของบริษัทเกิดจากคูสัญญาที่มาจากหลายๆประเทศ 

 กรณีที่บริษัทอาจเปนเจาของหรือมีผลประโยชนในทรัพยสินในตางประเทศ 

 กรณีที่นิติสัมพันธที่ลูกหน้ีเกี่ยวของดวยเกิดในหลายๆประเทศ 

 กรณีที่มีการกระทําเกิดขึ้นนอกประเทศและตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายตางประเทศ หรือ 

 กรณีที่กิจกรรมของลูกหน้ี เชน กระบวนพิจารณาคดีลมละลายเกิดขึ้นในในศาลมากกวาหน่ึงศาล
ขึ้นไป เปนตน6 

ในป ค.ศ. 1995 UNCITRAL7 ผลักดันกฎหมายตนแบบน้ีสูกุลมปฏิบัติการแหงกฎหมายลมละลาย 
(Working Group on Insolvency Law) โดยความรวมมือกับสมาคมผูปฏิบัติการเกี่ยวกับการลมละลาย
ระหวางประเทศ (International Association of Insolvency Practitioners (INSOL)) และสมาคม            
เนติบัณฑิตยสภาระหวางประเทศทางดานกฎหมายธุรกิจ (Business Law on the International Bar 
Association) โดยการประชุมครั้งที่ 30 ของ UNCITRAL ณ กรุงเวียนนา พ.ศ. 2540 ผลของมติที่ประชุมเปน
อักฉันทใหรับกฎหมายตนแบบ ซึ่งมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกจํานวน 36 ประเทศและตัวแทนจากประเทศผู
สังเกตการณ 40 ประเทศ และองคการระหวางประเทศ 13 องคกร เขารวมการประชุมครั้งน้ีดวย                 
หลังจากน้ัน สมัชชาใหญ (General Assembly) ขององคกรสหประชาชาติไดใหการรับรองกฎหมายตนแบบ
ดังกลาว 
                                                             

3 เม่ือกลาวถึงจะเรียกวา “กฎหมายตนแบบ”. 

4 ตามมติของสมัชชาใหญที่ 52/158 แหงองคการสหประชาชาติ (United Nations) เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 

2540. 

5 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.82. 

6 Arjya B. Majumdar, supra note 2. 

7 ถูกจัดตั้งขึ้นโดยที่ประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ โดยมติที่ประชุม ค.ศ. 2005 ซ่ึงมีภารกิจหลักในการ

ผลิต สงเสริม และพัฒนา กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับการคาระหวางประเทศใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
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กฎหมายตนแบบน้ี จะแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกภาพของกฎหมายลมละลายโดยประเทศสมาชิก
สามารถนําตัวกฎหมายแมแบบไปปรับใชใหรับและสอดคลองกับกฎหมายลมละลายภายในประเทศของตน 
เพื่อจะลดปญหาที่เกิดจากการลมละลายขามชาติที่ เปนผลสืบเน่ืองโดยตรงมาจากการเปดการคาเสรี            
เชน กรณีของสหภาพยุโรปนําตัวกฎหมายแมบทมาปรับใช เน่ืองจากอนุสัญญาวาดวยกระบวนพิจารณาคดี
ลมละลายของสหภาพยุโรป ค.ศ. 1995 (Convention on Insolvency Proceedings of the European 
Union 1995) มีผลบังคับใชเพียงประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) ใหสามารถมีผลครอบคลุม       
ถึงปญหาของการลมละลายขามชาติที่อนุสัญญาน้ีไมมีผลครอบคลุม8 
 กฎหมายตนแบบฉบับน้ีมีหลักการที่ผสมความคิดระหวางทฤษฎี Territoriality ที่เปนกระบวนการ    
ที่จํากัดผลของทรัพยสินของลูกหน้ีเพียงแคเทาที่อยูในเขตอํานาจศาลที่พิจารณาตัดสินคดีเทา น้ัน              
และทฤษฎี Universality ที่กระบวนการลมละลายจะสงผลตอทรัพยสินของลูกหน้ีทั้งหมดโดยไมคํานึงวา
ทรัพยสินน้ันจะต้ังอยู ณ ที่ใดหรือไมวาจะอยูนอกเขตอํานาจศาลที่พิจารณาตัดสินคดีเขาไวดวยกัน โดยมุงเนน
กระบวนการพิจารณาคดีที่เปนสากลและเกิดผลในลักษณะที่ไมจํากัดเฉพาะเขตอํานาจศาลที่พิจารณาคดี            
ตามแนวคิดทฤษฎี Universality แตยังเคารพตอเขตอํานาจศาลที่ทําการพิจารณาคดีตามแนวคิดทฤษฎี           
ของ Territoriality9 รวมถึงกระบวนการรับรองและบังคับตาม   คําพิพากษาในคดีลมละลายของศาล
ตางประเทศน้ัน แตละประเทศยังคงไวซึ่งดุลยพินิจในระดับหน่ึงวาจะมีผลมากนอยเพียงใด มักจะขึ้นกับ
แนวนโยบายแหงรัฐ (public policy) ที่เปนขออางที่หลายๆประเทศยกขึ้นเพื่อปฏิเสธการรับรองและบังคับ
ตามกระบวนพิจารณาคดีลมละลายจากตางประเทศ10 

4.1.2. วัตถุประสงค 
การรางกฎหมายตนแบบ UNCITRAL วาดวยกฎหมายลมละลาย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการลมละลายขามชาติมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ11 
1) ความรวมมือระหวางศาลและหนวยงานของรัฐ และรัฐตางประเทศที่เกี่ยวกับ             

คดีลมละลายขามชาติ 
2) เสถียรภาพสําหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการคาและการลงทุน 
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินการคดีลมละลายขามชาติ โดยมุงรักษาผลประโยชน

ของเจาหน้ีทั้งหลาย และบุคคลอื่นๆที่มีความเกี่ยวของ รวมถึงตัวลูกหน้ีเองดวย 
4) การจัดการทรัพยสินของลูกหน้ี และ 

                                                             
8 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.86. 

9 ลิขิต เทิดชนะกุล, การลมละลายขามชาติ : การสํารวจบทกฎหมายไทยที่เก่ียวของในปจจุบันและแนวโนมการ

พัฒนากฎหมาย, (วิทยานิพนธนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), น. 91. 

10 UNCITRAL, Working paper submitted on the Working Group on Insolvency Law at its eighteenth 

session: Possible issues to judicial cooperation and access ad recognition in cases for cross-border 

insolvency (A/CN.9/WG.V/WP.42), Yearbook of the UNCITRAL, 1996, Vol. XXVII] par.38. 

11 สวนันท สุวรรณโกดา “รางกฎหมายตนแบบของ UNCITRAL เก่ียวกับการลมละลายขามชาติ” วรสารดุลพาห, 

(มกราคม-มิถุนายน 2542), น. 5. 
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5) การใหความชวยเหลือแกธุรกิจที่ประสบปญหาทางการเงิน เพื่อเปนการแกปญหาที่
ตนเหตุกอนที่ธุรกิจน้ันจะจําตองเขาสูกระบวนการลมลาย ซึ่งเปนการรักษาการจางงาน 

เพื่ อ ใหบรรลุวัตถุประสงค ดังกล า ว การร า งกฎหมายจึ งมุ งกํ าหนดโครงสร า งกฎหมาย                    
ที่มีศักยภาพในการแกปญหาใหตรงจุด โดยเฉพาะทางดานการเงินของลูกหน้ี ใหหนวยงานราชการ               
และองคกรที่ทําหนาที่ในการออกกฎหมายของประเทศตางๆ ยึดเปนตนแบบในการจัดทํากฎหมาย                    
หรือใชในการตรวจสอบความครอบคลุมและเพียงพอของกฎหมายที่มีอยู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                      
และความคลองตัวในการแกปญหาทางการเงินของลูกหน้ี รวมถึงการรักษาผลประโยชนของฝายตางๆ                 
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับปญหาทางดานการเงิน ซึ่งน่ันก็คือ เจาหน้ีและผูที่มีสวนไดเสียในธุรกิจของลูกหน้ี            
แมอยางไรก็ตาม ในเชิงปฏิบัติยังประสบปญหาที่ระบบกฎหมายของประเทศตางๆ ที่มีวิธีการดําเนินการที่
แตกตา งกั นออกไป  แตทุกประเทศมี ความมุ ง หวั งและเห็นพองต องกันว า กฎหมายลมละลาย                
จะตองเปนสวนเติมเต็มและไมขัดแยงกบัหลักกฎหมายอื่นๆ ที่นํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณาการลมละลาย 
เชน หลักการปฏิบัติตอสัญญา การยกเลิกการทําธุรกรรม การปฏิบัติตอเจาหน้ีมีปะกันเปนตนการรางกฎหมาย
ฉบับน้ีใหความสําคัญกับกระบวนการลมละลายซึ่งครอบคลุมต้ังแตเขาสูกระบวนการภายใตกฎหมายลมละลาย
และการดําเนินการภายตามกฎหมายไมวาจะเปนลูกหน้ีที่เปนบุคคลธรรมดาหรือจะเปนลูกหน้ีที่เปนนิติบุคคล 
โดยมุงเนนกับการฟนฟูกิจการ  อยางไรก็ตาม การรางกฎหมาย ฉบับดังกลาวมิไดมีสวนที่กลาวถึง               
การลมละลายของบุคคลที่ไมไดดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ผูบริโภค การรางกฎหมายตนแบบ 
UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติยังใหความสําคัญกับเครื่องมือตางๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ         
ของการดําเนินการลมละลายเชน หลักการในเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางระหวางลกูหน้ี
และเจาหน้ี ซึ่งหลักการดังกลาวเปนการกระทําโดยสมัครใจมิไดมีการบัญญัติเปนลายลักษณอักษร                   
และอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายลมละลาย แตอยางใด12 
 กฎหมายลมละลายมีสวนชวยในการเสริมสรางและเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยสงเสริม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรางของธุรกิจใหรองรับประเด็นการรวมตัวของระบบ
การเงิ นภายในประเทศระบบการเงินระหวา งประเทศได  โดยการสอดสอ งการ ดํา เนินธุ รกิ จ                            
และสงเสริมธุรกิจที่สามารถดํารงอยูได รวมถึงการใหการชวยเหลือในการแกปญหาเกี่ยวกับธุรกิจ                       
ที่ไมสามารดําเนินตอไปได ซึ่งการดําเนินการน้ันจะตองมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนเรื่องการปดกิจการและการ
โอนทรัพยสินของธุรกิจ รวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการเริ่มตนทําธุรกิจใหม และการฟนฟูกิจการ 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของการใหสินเชื่อ ทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ13 

กฎหมายลมละลายจําตองสรางแรงจูงใจในการสรางมูลคาของทรัพยสินใหสูงที่สุดเพื่อจูงใจใหบุคคล        
ที่เกี่ยวของเขาสูกระบวนการลมละลาย เน่ืองจากเปนการลดภาระของการมีหน้ีสินลนพนตัวของลูกหน้ีในการ   
ที่จะสามารถแบงทรัพยสินชําระหน้ีแกเจาหน้ีโดยรวมไดมากย่ิงขึ้น การกระทําดังกลาวจะชวยปญหาความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการลมละลาย เชน การยกเลิกการเพิกถอนนิติกรรมที่ผานมา ซึ่งเปนการใหความ
เชื่อมั่นแกเจาหน้ีทั้งหลายวา จะไดรับการปฏิบัติโดยความเทาเทียมเปนธรรม โดยกฎหมายลมละลายจะตองมี

                                                             
12 คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission on 

International Trade Law), “แนวทางการรางกฎหมายลมละลาย UNCITRAL”, กรุงเทพ: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, 
2548. น. 28. 

13 Ibid. 
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การจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) แกบรรดาเจาหน้ีที่มีสิทธิตาม
กฎหมายกลุมเดียวกัน โดยไดรับสวนแบงในการชําระหน้ีตามลําดับหน้ีและสวนไดเสียในหน้ีของตนอยางเปน
ธรรม และเปนการเพิ่มมูลคาของทรัพยสินของลูกหน้ีโดยกายเอามูลคาทรัพยสินกลับมาเพื่อผลประโยชน          
แกเจาหน้ีทั้งหลายและจําตองมีหลักเกณฑในสวนของการดูแลทรัพยสินในคดีลมละลายเพื่อทําการจัดสรร          
แกบรรดาเจาหน้ีในการรักษาและขัดขวางไมใหลูกหน้ีนําทรัพยสินออกจําหนาย จาย แจก ซึ่งเปนการสง
ผลกระทบที่รายแรงแกกองทรัพยสินของลูกหน้ีที่จะทําใหบรรดาเจาหน้ีไดรับการชําระหน้ีลดลง หรือจะเปน
เรื่องการสรางความสมดุลระหวางระยะเวลาการชําระบัญชีที่รวดเร็วกับความใชความพยายามในการฟนฟู
กิจการในระยะยาว ที่อาจกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกเจาหน้ี ซึ่งเจาหน้ีมีประกันสวนมากมักจะเลือกวิธีการชําระ
บัญชี สวนเจาหน้ีไมมีประกันและลูกหน้ีทางเลือกมักจะมุงเนนไปยังวิธีการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีซึ่งกอใหเกิด
สิทธิในการไดรับชําระหน้ีที่มีมูลคาที่มากกวา ดังน้ัน การรักษาความสมดุลดังกลาว จะสงผลตอการออก
นโยบายตางๆทางสังคมที่สงผลกระทบโดยตรงแกบรรดาเจาหน้ีทั้งหลายไมวาจะเปนเจาหน้ีมีประกันหรือ
เจาหน้ีไมมีประกัน เชน การออกนโยบายใหการสนับสนุนการพัฒนาชนชั้นผูประกอบการและการจางแรงงาน 
ทั้งน้ี กฎหมายลมละลายจะพิจารณาความเปนไปไดของการฟนฟูกิจการลูกหน้ีใหเปนทางเลือกมากกวามุง
ชําระบัญชี ซึ่งเจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีมากกวากรณีการชําระบัญชี และเพิ่มคุณคาของลูกหน้ีตอสังคม เจาหน้ี
อาจเพิ่มพูนมูลคาใหมากย่ิงขึ้นโดยการยอมใหลูกหน้ี ดําเนินกิจการตอไป โดยอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีทาง
เศรษฐกิจที่วาหากใหธุรกิจดําเนินตอไป อาจไดมูลคาที่สูงกวาการแยกจําหนายธุรกิจดังกลาวออกเปนสวนๆ14  

กฎหมายลมละลายจําตองบัญญัติกระบวนการที่หลากหลายเพื่อรองรับรูปแบบของกระบวนการให
สอดคลองกับสภาวการณที่จะมีวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการแกปญหาทางดานการเงินของลูกหน้ี           
และกอใหเกิดความเชื่อมั่นวากระบวนการลมละลายจะไมถูกนําไปใชในทางที่ไมถูกตอง ไมวาจะโดยเจาหน้ี   
หรือลูกหน้ี ปญหาการลมละลายควรมีกระบวนการที่สามารถเอื้อใหมีการจัดการ และแกไขไดอยางเปน
ระเบียบ รวดเร็ว ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกระบวนการทางกฎหมายและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก         
การสะดุดหยุดลงของธุรกิจและกิจกรรมของลูกหน้ีอาจสงผลอยางรายแรงตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได 
ในสวนของการแกปญหาทางดานการเงินของลูกหน้ี จะตองดําเนินการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ       
โดยจะตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บรักษา          
และเอาคืนซึ่งทรัพยสินของลูกหน้ีและกฎหมายลมละลายจะตองมีความโปรงใสและสามารถคาดการณได      
ที่จะทําใหผูที่อาจจะใหกูและบรรดาเจาหน้ีเขาใจถึงกระบวนการลมละลายและสามารถประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นแกตนหากเกิดการลมละลายขึ้น ซึ่งกอใหเกิดความมั่นใจและเขาใจเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น        
แกสถาบันทางการเงินตางๆในการจะใหกูและทําใหมีการลงทุนที่อาจเพิ่มมากขึ้น15 

กฎหมายลมละลายจะตองมีการประสานงานในทางระหวางประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวก                   
ในการบริหารจัดการกรณีที่มีกระบวนการลมละลายเกิดขึ้นในตางประเทศ กฎหมายลมละลาย               
ควรมีบทบัญญัติที่รอบรับการลมละลายขามชาติ16 

                                                             
14 Ibid. 

15 ibid. 

16 Ibid.  
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กฎหมายตนแบบ UNCITRAL มุงหวังใหประเทศตางๆนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการบญัญติักฎหมาย
ลมละลายภายในประเทศของตน ซึ่งตัวกฎหมายตนแบบน้ันมีลักษณะที่เปดกวาง ใหแตละประเทศสามารถ
ปรับบทบัญญัติที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศไดโดยไมจาํเปนจะตองอยูในรปูของ
สนธิสัญญาหรือขอตกลงในทางระหวางประเทศแตอยางใด รวมถึงไมจําเปนจะตองแสดงความประสงค           
ในการจะนํากฎหมายตนแบบไปปรับใชแตอย างใด  และนานาประเทศสามารถดัดแปลง แกไข                     
หรือตัดบทบัญญัติบางประการไดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของตนได ซึ่งจะมีลักษณะ             
ที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิงกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ ที่หากรัฐภาคีไมยอมรับหรือมีเจตนาจะเปลีย่นแปลงสิง่
ที่บัญญัติไวในสนธิสัญญาจักตองทําเปนขอสงวน (reservation) เพื่อแสดงออกอยางชัดแจงวาตนไมยอมรับ
หรือเจตนาจะเปลี่ยนแปลงอะไรในการจะเขารวมหรือแสดงตนเขาผูกพันกับสนธิสัญญาดังกลาว17                 
กฎหมายตนแบบ มีความยืดหยุนมากในการที่จะสงเสริมใหนานาประเทศนํากฎหมายเปนตนแบบเพือ่ลดสภาพ
ปญหาของการลมละลายอยางแทจริง โดยถือวา เปนกฎหมายที่ชวยลดปญหาความไม เทา เทียม                  
และความขัดแยงระหวางกฎหมายภายในของประเทศตางๆ โดยเฉพาะปญหาดานเขตอํานาจศาล               
(court jurisdiction)18 อยางไรก็ตาม แมกฎหมายตนแบบจะมีความยืดหยุนสําหับการนําไปปรับใช             
กับกฎหมายภายในก็ตาม นานาประเทศควรคํานึงถึงเอกภาพของหลักกฎหมายตนแบบเพื่อเกิดศักยภาพใน
การตีความกฎหมายทั้งในระบบกฎหมายภายในและระบบกฎหมายสากลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน                 
เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่แทจริงในการสรางเอกภาพสําหรับการลมละลายขามชาติ19 

การที่กฎหมายตนแบบ UNCITRAL วางหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการรับรองกระบวนพิจารณา
ตางประเทศ สืบเน่ืองจากลักษณะของคดีลมละลายขามชาติน้ัน ตองอาศัยกระบวนการที่ลดขั้นตอนตางๆ 
เพื่อใหสะดวก รวดเร็ว และอํานายความสะดวกในการปกปอง รักษา คุมครองทรัพยสินของลูกหน้ีใหไดมาก
ที่สุด เพื่อใหบรรดาเจาหน้ีทั้งหลายไดรับชําระหน้ีมากที่สุด โดยจัดสรรบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน20 
กฎหมายตนแบบวางหลักเกณฑแบบกวางๆที่มุงใหประเทศที่รับรอง กฎหมายตนแบบน้ีสามารถนําไปปรับใช
โดยใหสอดคลองกับกฎหมายภายในของประเทศน้ันๆ ไดเชน การกําหนดใหการดําเนินกระบวนการรองขอให
ศาลตางประเทศรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ัน จะตองดําเนินการโดยผูแทนตางประเทศ โดยจะตอง
มีเอกสารในการแสดงที่มาอยางชัดเจน รวมถึงเอกสารที่จะใชในการประกอบการพิจารณารับรองกระบวน
พิจารณาน้ันก็ไมตองทําใหสอดคลองกับกระบวนการทางกฎหมายของประเทศที่รับหลักการ เพียงแตใหศาล           
ในประเทศที่รับรองการพิจารณาตางประเทศน้ันใชดุลยพินิจรับรองเอกสารน้ันไดเลย เปนตน21 

 

                                                             
17 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น.96. 

18 Philip I. Blumberg, The Multinational Challenge to Corporation Law, Oxford: Oxford University 

Press, (1993), p.117. 

19 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น.96. 

20 United Nations Commission on International Trade Law, “UNCITRAL Model Law on Cross-

Border Insolvency: The Judicial Perspective”, 2012. 

21 Article 15 of UNCITRAL Model Law 
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4.1.3. ขอบเขตของกฎหมายตนแบบ UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติ 

ขอบเขตของการบังคับใชกฎหมายตนแบบดังกลาวปรากฏอยูในมาตรา 1 แหงกฎหมายตนแบบของ 
UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติ ซึ่งบัญญัติวา  
“(1) กฎหมายฉบับน้ีใหใชบังคับในกรณีที่ 

(ก) มีการขอความชวยเหลือในรัฐน้ีโดยศาลตางประเทศ หรือผูแทนตางประเทศเกี่ยวกับกระบวน
พิจารณาตางประเทศ หรือ 

(ข) มีการขอความชวยเหลือในรัฐตางประเทศ เกี่ยวกับการพิจารณาภายใต(ระบุกฎหมายของรัฐที่
บัญญัติกฎหมายน้ีเกี่ยวกับการลมละลาย) หรือ 

(ค) มีกระบวนพิจาณาตางประเทศ และกระบวนพิจารณาภายใต (ระบุกฎหมายของรัฐที่บัญญัติ
กฎหมายน้ีเกี่ยวกับการลมละลาย) เกี่ยวกับลูกหน้ีรายเดียวกันดําเนินอยูในเวลาเดียวกัน หรือ 

(ง) เจาหน้ีหรือผูมีสวนไดเสียอื่นๆในรัฐตางประเทศ มีสวนไดเสียในการรองขอใหมีการเริ่มกระบวน
พิจารณา หรือการรองขอเขารวมในกระบวนพิจารณาภายใต (ระบุกฎหมายของรัฐที่บัญญัติ
กฎหมายน้ีเกี่ยวกับการลมละลาย) 

(2) กฎหมายน้ีไมใชบังคับแกกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวเน่ืองกับ (ระบุประเภทของนิติบุคคล เชน ธนาคาร หรือ
บริษัทประกันภัย ซึ่งอยูภายใตบังคับของกระบวนการลมละลายแบบพิเศษในรัฐน้ี และรัฐน้ีตองการแยก           
นิติบุคคลดังกลาวออกจากการใชบังคับกฎหมายน้ี) 
 แตกฎหมายตนแบบจะตองคํา นึงถึงกระบวนการพิจารณาขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายใน              
ของแตละประเทศดวย โดยเฉพาะในสวนที่ เกี่ ยวของกับระบบการจัดการทรัพยสินของลูกห น้ี              
รวมถึงกระบวนการย่ืนคําขอรับชําระหน้ีของเจาหน้ีทั้งหลายที่จะดําเนินการโดยศาลหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
ซึ่ ง แต ล ะประ เทศอาจจะมี ค ว ามแตกต า งกั น ออก  โดยกฎห มายตนแบบแล ะนานาประ เทศ                   
จะตองยอมรับและปฏิบัติตาม22 
 

4.1.4. หลักเกณฑการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศของกฎหมายตนแบบ 

UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติ 

กฎหมายตนแบบแบงออกเปน 5 สวน ซึ่ งในสวนแรกเปนบททั่วไปที่วางพื้นฐานเกี่ยวกับ               
การรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ โดยมีการใหความหมายขอคําวา “กระบวนพิจารณาลมละลาย
ตา งประเทศ” และ “ตัวแทนตา งประเทศ” และใหความกระจาง ระหวา งความแตกตา งของ                   
กระบวนพิจารณาหลักและกระบวนพิจารณารองตางประเทศ ซึ่งหากเปนกระบวนพิจารณาหลักตางประเทศ
น้ันจะหมายความถึงประเทศที่ลูกหน้ีมีศูนยกลางของผลประโยชน (the center of main interest)           
และหากเปนความเกี่ยวของในประการอื่นๆจะถือวาเปนกระบวนพิจารณารองตางประเทศ 

ส วนที่ ส อง  บัญญั ติถึ ง กา ร เริ่ มต นกระบวนการร อ งขอต อศ าลต า งประ เทศ ให รั บ รอง                   
กระบวนพิจารณาตางประเทศที่ไมไดเริ่มตนในประเทศน้ันๆของผูแทนตางประเทศและบรรดาเจาหน้ีทั้งหลาย 

                                                             
22 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.98. 
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โดยจะตองดําเนินการผานผูแทนตางประเทศ ที่ตองไดรับการแตงต้ังตามหลักเกณฑที่ไดระบุไวในกฎหมาย
ตนแบบ รวมถึงหนาที่ตางๆของผูแทนตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการรองขอใหรับรองโดยแสดงใหเห็น   
ถึงจุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวของกับศาลที่รองขอใหรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศดวย 

สวนที่สาม บัญญัติถึงการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศและการใหความคุมครอง             
เมื่อศาลมีคําสั่งรับคํารองของผูแทนตางประเทศหรือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งรับรองกระบวนพิจารณา
ตางประเทศน้ัน อาจกอใหเกิดความคุมครองทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับลูกหน้ี เจาหน้ีและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ       
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่สอดคลองกับวัตถุประสงคพื้นฐานของกฎหมายลมละลายที่มุงรักษาทรัพยสินของลูกหน้ี
เพื่อใหบรรดาเจาหน้ีไดรับชําระหน้ีมากที่สุดอยางเทาเทียมและเปนธรรม ดังน้ันการคุมครองที่กลาวถึง 
หมายความถึงการคุมครองทรัพยสินของลูกหน้ีน้ันเอง โดยมีทั้งที่เกิดโดยอัตโนมัติหรือโดยการรองขอ            
รวมถึงการที่จะสามารถขอขยายระยะเวลาในการคุมครองน้ันได แมการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ
น้ันจะมีเสร็จสิ้นแลวก็ตาม 

สวนที่สี่ บัญญัติเกี่ยวกับความรวมมือกับศาลตางประเทศและผูแทนตางประเทศ ที่จะตองทําการ
สื่อสารและรวมมือกันโดยอาจผานทางตัวแทนตางประเทศ ซึ่งจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับรูปแบบ              
ของความรวมมือของศาลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายตนแบบ 

และสวนสุดทาย บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาซอน ซึ่งเกี่ยวของกับความรวมมือและประสาน
ระหวางศาลในประเทศตางๆ กรณีที่มีการพิจารณาที่เกี่ยวของกับประเด็นเดียวกันเกิดขึ้นในศาลตางประเทศ          
ที่มากกวา 1 ศาล 

 
4.1.4.1. สถานะและผลของกระบวนพิจารณาคดีลมละลายขามชาติ 

 เมื่อกระบวนพิจารณาคดีลมละลายที่มีความสัมพันธในทางระหวางประเทศเริ่มขึ้น ความสัมพันธ
ในทางระหวางประเทศในที่น้ีหมายความรวมถึง กระบวนพิจารณาที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศตางๆมากกวา
หน่ึงประเทศ ไมวาจะเปนกรณีของทรัพยสินของลูกหน้ี หรือจะเปนตัวของลูกหน้ีเอง จึงจําเปนจะตองมี
กระบวนพิจารณาคดีน้ันไปปรากฏ เพื่อจะไปดําเนินการในสวนอื่นสวนใดตอในประเทศที่มีความเกี่ยวของกับ
คดีลมละลายขามชาติน้ัน โดยขั้นตอนจะเริ่มจากผูแทนตางประเทศย่ืนคํารองขอ อาจะเปนในศาลของประเทศ
ที่รับหลักการ เพื่อใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งรับรองกระบวนพิจารณาคดีลมละลายตางประเทศ ซึ่งจะแบง         
การรับรองกระบวนพิจารณาออกเปนสองลักษณะ คือ การรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศในฐานะ
กระบวนพิจารณาหลักตางประเทศ และในฐานะของกระบวนพิจารณารองตางประเทศ23 
 
  (1) กระบวนพิจารณาหลักตางประเทศ (Foreign Main Proceeding) 

กระบวนพิจารณาลักษณะน้ีจะมุงเนนที่ผลประโยชนของลูกหน้ีเปนศูนยกลาง (Debtor’s center of 
main interests) ซึ่งปรากฏอยูใน Article 2 (b) แหงกฎหมายตนแบบ ที่บัญญัติวา “foreign main 
proceeding means a foreign proceeding taking place in the State where the debtor has the 
center of its main interests.” ซึ่งจะเริ่มตนการดําเนินการรับรองกระบวนพิจารณาหลักโดยผูแทน
ตางประเทศทําคํารองขอแถลงขอเท็จจริงพรอมทั้งนําเสนอพยานและหลักฐานที่วากระบวนพิจารณาไดเริม่ตน
ขึ้นในประเทศที่เปนศูนยกลางของผลประโยชนหลักของลูกหน้ีตอศาลในประเทศที่ไดรับหลักการ จากน้ัน   

                                                             
23 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.23. 
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เมื่อศาลในประเทศที่รับหลักการไดทําการพิจารณาแลววา กระบวนการพิจารณาคดีลมละลายตางประเทศได
เกิดขึ้นในประเทศที่เปนศูนยกลางของผลประโยชนหลักของลูกหน้ีตามที่ผูแทนตางประเทศไดเสนอตอศาลน้ัน
เปนความจริง ศาลน้ันจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ัน ในฐานะ 
“กระบวนพิจารณาหลักตางประเทศ” (foreign main proceeding )24 ซึ่งปรากฎอยูใน Article 17 (2) (a) 
บัญญัติวา “The foreign proceeding shall be recognized: (a) As a foreign main proceeding if it is 
taking place in the State where the debtor has the center of its main interests.” 
 Article 20 (1) (a) (b) (c)25 จะบัญญัติถึงผลตามกฎหมายที่สืบเน่ืองมาจากการรับรองกระบวน
พิจารณาหลักตางประเทศ ซึ่งไดแก 

(1) ใหระงับการฟองคดี หรือระงับการดําเนินคดีตอไป หรือไดระงับการเริ่มกระบวนพิจารณา         
หรือระงับการดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป เกี่ยวกับทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ หรือภาระผูกพันของ
ลูกหน้ี 

(2) ใหระงับการบังคับคดีสําหรับทรัพยสินลูกหน้ี และ 
(3) ใหระงับสิทธิในการโอน การกอภาระผูกพัน หรือการจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่นของลูกหน้ี 
ลักษณะพิเศษอีกประการหน่ึงที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ      

ในฐานะที่เปนกระบวนพิจารณาหลักตางประเทศคือ ขอสันนิษฐานที่วาลูกหน้ีเปนบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัว    
ในกรณีที่ไมปรากฏหลักฐานเปนอยางอื่น ซึ่งจะมีผลตอทุกประเทศที่มีจุดเกาะเกี่ยวในคดีลมละลายตางประเทศ
น้ีที่เกิดขึ้น26 ตาม Article 31 แหงกฎหมายตนแบบ27 
 

(2) กระบวนพิจารณารองตางประเทศ (Foreign Non-main Proceeding) 
 กระบวนพิจารณารองตางประเทศสามารถเกิดขึ้นในประเทศที่ลูกหน้ีมีสถานประกอบการ             
อยู  โดยผูแทนตางประเทศทําการรองขอตอศาลในประเทศที่รับหลักการ โดยผูแทนต างประเทศ               
                                                             

24 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.24. 

25 Article 20 (1) states that (1) Upon recognition of a foreign proceeding that is a foreign main 

proceeding, 

(a) Commencement or continuation of individual actions or individual proceedings concerning 

the debtor’s assets, rights, obligations or liabilities is stayed: 

(b) Execution against the debtor’s assets is stayed and 

(c) The right to transfer, encumber or otherwise dispose of any assets of t he debtor is 

suspended.” 

26 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.101. 

27 Article 31 states that “In the absence of evidence to the contrary, recognition of a foreign main 

proceeding is, for the purpose of commencing a proceeding under [identify laws of the enacting State 

relating to insolvency,] proof that the debtor is insolvent.” 
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จะตองทําคํารองขอตอศาล รวมถึงแนบพยานหลักฐานเพื่อแสดงใหเห็นวากระบวนพิจารณาตางประเทศไดเริม่
ขึ้น ณ ประเทศที่ลูกหน้ีมีสถานประกอบการต้ังอยู28 เมื่อศาลพิจารณาไดความจริงตามที่ผูแทนตางประเทศรอง
ขอแลว  ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคํ าสั่ ง ให รับรองกร ะบวนพิจารณาตา งประเทศในฐานะที่ เปน                 
“กระบวนพิจารณารองตางประเทศ” ดังปรากฏใน Article 17 (2) (b)29 
 กระบวนพิจารณารองตางประเทศจะมีความแตกตางดานการไดรับความคุมครองกับกระบวน
พิจารณาหลักตางประเทศตรงที่ กระบวนพิจาณารองตางประเทศจะไมไดรับความคุมครองโดยอัตโนมัติทันที
เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งรับของกระบวนพิจารณา แตผูแทนตางประเทศจะตองทําคํารองขอใหศาล      
ที่มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งรับหลักการใหมีคําสั่งคุมครอง เฉพาะกรณีเพื่อการปกปองรกัษาทรพัยสนิของลกูหน้ี
เทาที่จําเปนหรือเพื่อผลประโยชนของเจาหน้ีเทาน้ัน โดยศาลจะอนุญาตใหไมก็ไดเปนไปตามขอเท็จจริง              
และพยานหลักฐานที่ผูแทนตางประเทศนําเสนอตอศาล ตามความที่ปรากฏใน Article 21 (1)30  
 

4.1.4.2. การรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ 
กฎหมายตนแบบมีเจตนาใหปรับใชโดยเฉพาะกับกระบวนการลมละลายที่มีการรวมมือกันระหวาง

ศาลมากกวาหน่ึงประเทศขึ้นไป โดยผานกลไกของตัวแทนตางประเทศเพื่อมุงรักษาผลประโยชนของบรรดา
เจาหน้ีทั้งหลายที่จะไดรับชําระหน้ีมากที่สุด โดยกระบวนการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ันอยูบน
พื้นฐานของการสมัครใจ (voluntary) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับกระบวนการชําระน้ี จากทรัพยสินของลูกหน้ี     
หรืออาจเกี่ยวของกับกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี เปนตน กฎหมายตนแบบยังมีเจตนารมณในการ
ควบคุมปองกันสถานการณที่เกี่ยวของกับการกระทําใดๆที่เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ีโดยอาศัยอํานาจของ
ศาลในการคุมครองปองกันดังกลาว31 

การที่ประเทศใดประเทศหน่ึงจะรับรองกระบวนพิจารณาจากตางประเทศน้ันจะตองปรากฎ
ขอเท็จจริงอันเปนจุดเกาะเกี่ยวในประเทศน้ันเสียกอน จึงจะกอใหเกิดสิทธิในการทําคํารองขอจากผูแทน
ตางประเทศใหมีการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ันได แมวาการพิจารณาน้ันจะไมไดเกิด                
ในเขตอํานาจศาลของประเทศที่จะใหการรับรองน้ันก็ตาม ซึ่งเรียกกระบวนการน้ันวา “การรับรองกระบวน
พิจารณาตางประเทศ” (recognition of a foreign proceeding)32 ซึ่งในกฎหมายตนแบบไดกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศใน Article 15-17 โดยสามารถจําแนกได ดังน้ี 
                                                             

28 Ibid. 

29 Article 17 (2) states “The foreign proceeding shall be recognized:  

(b) as a foreign non- main proceeding if the debtor has an establishment within the 

meaning of article 2 (f) in the foreign State.” 

30 Article 21 (1) states “Upon the recognition of a foreign proceeding, whether main or non- main, 

where necessary to protect the assets of the debtor or the interests of the creditors, the court, may at 

the request of the foreign representative, grant and appropriate relief …” 

31 United Nations Commission on International Trade Law, อางแลว เชิงอรรถที่ 20. 

32 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.103. 
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(1) การเขาสูกระบวนการรับรองโดยผูแทนตางประเทศ 

 กฎหมายตนแบบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนแลอํานวยความสะดวกใหผูแทนตางประเทศ
สามารถเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลตางประเทศได โดยลดขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะการที่จะตอง     
ทํา เปนลายลักษณอักษร ซึ่ งถือไดวา เปนการปฏิบั ติของกระบวนการที่ เปนคดีลมละลายขามชาติ                   
เพื่อใหกระบวนการสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว  

ประเด็นตอมาจะตองพิจารณาตอไปวา ใครที่มีอํานาจหนาที่ในการย่ืนคํารองขอตอศาลตางประเทศให
พิจารณารับกระบวนพิจารณาตางประเทศ ตามกฎหมายตนแบบกําหนดใหมี “ตัวแทนตางประเทศ” (Foreign 
representative) ซึ่งตาม Article 2 ไดใหความหมายวา ผูแทนตางประเทศ หมายถึง บุคคล หรือหนวยงาน 
รวมทั้งบุคคลที่ถูกแตงต้ังขึ้นชั่วคราวที่ไดรับมอบอํานาจในกระบวนพิจารณาตางประเทศใหจดัการเกีย่วกบัการ
ฟนฟูกิจการ หรือการชําระบัญชี ของทรัพยสินหรือกิจการของลูกหน้ี หรือใหกระทําการในฐานะผูแทนของ
กระบวนพิจารณาตางประเทศ ดังน้ัน การจะดําเนินการใดๆเพื่อใหศาลตางประเทศรับรองกระบวนพิจารณา
คดีลมละลายขามชาติน้ัน จะตองดําเนินการโดยผูแทนตางประเทศเทาน้ัน  

กฎหมายตนแบบไมไดระบุถึงแนวทางในการแตงต้ังผูแทนตางประเทศและคุณสมบัติของผูแทน
ตางประเทศแตอยางใด รวมถึงไมจําเปนตองดําเนินพิธีการตางประเทศใดๆ เชน ทางการทูต หรอืทางการกงสลุ 
ซึ่งเปนไปตามการใหบรรลุวัตถุประสงคของคดีลมละลายขามชาติ กฎหมายตนแบบเพียงแตระบุไววาจะตอง 
ทํา เปนลายลักษณอักษรเพื่อนําไปย่ืนตอศาลที่ขอใหมีการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ                
โดยศาลตางประเทศน้ันจะใชเอกสารที่ย่ืนในการประกอบพิจารณา33 

หลักเกณฑที่นาสนใจอีกประการหน่ึงเกี่ยวกับผูแทนตางประเทศคือ สามารถไดรับการแตงต้ัง
เพียงชั่วคราวหรือระหวางกาลได และลูกหน้ีเองก็สามารถเปนผูแทนตางประเทศไดหากไดรับการแตงต้ัง           
หรือไดรับมอบอํานาจใหบริหาร/จัดการ ซึ่งภาษาอังกฤษใชคําวา “debtor in possession (DIP)” ซึ่งการให
ลูกหน้ีเปนผูจัดการเองน้ันมีผลดีอยางมากกับกระบวนการลมละลาย โดยเฉพาะในกระบวนการฟนฟูกิจการ
ลูกหน้ีซึ่งถือวาลูกหน้ีน้ันเขาใจกิจการของตัวเองมากที่สุด และถือเปนแรงจูงใจอยางหน่ึงใหหลุดพนจาก
กระบวนการลมละลายโดยเร็ว  

กลาวโดยสรุปคือ เมื่อตองการเขาสูกระบวนการรับรองของศาลตางประเทศน้ัน จะตองดําเนินการโดย
ผูแทนตางประเทศซึ่งจะตองมาจากการแตงต้ังหรือมอบหมายใหสามารถกระทําไดโดยอาศัยหลักเกณฑตามที่
ระบุไวในกฎหมายแมบทเพื่อเปนการสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินการ ซึ่งผูแทนตางประเทศน้ันจะเปนใคร
ก็ไดที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงอาจเปนตัวลูกหน้ีเองที่มีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยสินของตนเอง             
หรือ DIP 

 
(2) การย่ืนคําขอและขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการรับรอง 

การที่จะใหศาลประเทศใดประเทศหน่ึงรับรองการพิจารณาคดีที่ เกิดขึ้นในอีกศาลหน่ึงน้ัน                
จะตองดําเนินการผานผูแทนตางประเทศดังที่กลาวมาแลวขางตน โดยผูแทนตางประเทศจะตองกลาวอางถงึจดุ
เกาะเกี่ยววามีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวของกับประเทศที่จะใหการรับรองการพิจารณาคดีอยางไร34 โดยการย่ืน
                                                             

33 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.103 

34 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น.108. 
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คํารองขอตอศาลตางประเทศที่ยอมรับหลักการแลว จะตองมีเอกสารในการประกอบการพิจารณา               
ซึ่งสามารถแยกได ดังน้ี 

 
กรณีท่ี 1 กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว ตามความที่ปรากฏใน Article 15 (2) (a) ดังน้ี 
“A certified copy of the decision commencing the foreign proceeding and appointing 

the foreign representative” 
จากตัวบทดังกลาวสามารถสรุปไดวา เอกสารจะตองประกอบดวยสําเนาของการรับรอคําพิพากษา

และสําเนาคําสั่งในการรับรองการแตงต้ังผูแทนตางประเทศ 
กรณีท่ี  2  กรณีที่ ศ าล ในประเทศหน่ึ งกํ าลั ง ดํ า เ นินกระบวนพิจ ารณาคดีลมละลายอ ยู                   

ตามความที่ปรากฏใน Article 15 (2) (b) ดังน้ี 
“A certified from the foreign court affirmative the existence of the foreign proceeding 

and of the appointment of the foreign representative” 
จากตัวบทสามารถสรุปไดวา เอกสารจะตองประกอบดวยหนังสือรับรองจากศาลตางประเทศที่ยืนยัน

กระบวนการที่ดําเนินอยูในศาลตางประเทศ และยืนยันการแตงต้ังผูแทนตางประเทศ 
กร ณี ท่ี  3  ก ร ณีที่ ไม ได เอ กส า รตาม  2  ข อ ข า งต นแ ต มี เ อกสา รอื่ นที่ ใ ช ใ นก า ร ยืน ยั น                        

ตามความที่ปรากฏใน Article 15 (2) (c) ดังน้ี 
“In the absence of evidence referred to in subparagraphs (a) and (b), may other 

evidence acceptable to the court of the existence of the foreign proceeding and of the 
appointment of the foreign representative.” 

จากตัวบทดังกลาวสามารถสรุปไดวา อาจใชหลักฐานอื่นๆในการประกอบเพื่อรับรองกระบวน
พิจารณาที่ดําเนินอยูในศาลตางประเทศและการแตงต้ังผูแทนตางประเทศ 

เปนที่นาสังเกตวาเอกสารที่ผูแทนตางประเทศย่ืนตอศาลในประเทศที่รับหลักการน้ันมิจําเปนตองผาน
ขั้นตอนการรับรองเอกสารใดๆ รวมถึงกระบวนการรับรองใหถูกตองตามกฎหมาย เพราะศาลในประเทศที่รับ
หลักการมีอํานาจต้ังขอสันนิษฐานตาม Article 16 (2)35 วาเอกสารที่ผูแทนตางประเทศย่ืนน้ันเปนเอกสารที่
ถูกตองตามขอเท็จจริงแมจะไมไดมีการผานกระบวนการรับรองอยางถูกตองตามกฎหมายก็ตาม แตอยางไรกดี็ 
ศาลที่รับหลักการอาจมีคําสั่งใหทําการแปลเอกสารดังกลาวใหเปนภาษาราชการเพื่อความสะดวกในการ
พิจารณาคดี36 

 
 
 
 

(3) หนาที่ของผูแทนตางประเทศ 

                                                             
35 Article 16 (2) บัญญัติวา The court is entitled to presume that documents submitted in support 

of the application for recognition are authentic, whether or not they have been legalized. 

36 Ibid. 
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1. หนาที่ในการแถลงขอมูลอันเกี่ยวของกับการขอรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ โดยเฉพาะใน
สวนของขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกหน้ี เพื่อใหศาลใชเปนขอมูลในการที่จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตอกระบวน
พิจารณา 

2. หนาทีในการแปลเอกสารที่จะย่ืนตอประเทศที่รับหลักการดวยภาษาราชการของประเทศ            
ที่รับหลักการน้ัน 

หากมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้นนับแตวันที่ผูแทนตางประเทศย่ืนคํารอง ผูแทนตางประเทศจะตอง
แจงศาลในประเทศที่รับหลักการใหทราบทันที คือ 

3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม Article 18 (a)37 กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงอันเปนสาระสําคัญของ
กระบวนการพิจารณาที่มีการรับรองหรือสถานะของผูแทนตางประเทศ เชน การสิ้นสภาพของผูแทน
ตางประเทศคนเดิม และตองการแตงต้ังคนใหมเพื่อดําเนินการแทน เปนตน 

4. กรณีที่ลูกหน้ีรายเดียวกันมีกระบวนพิจารณาในตางประเทศอื่นดวย ใหผูแทนตางประเทศ แจงแก
ศาลประเทศที่รับหลักการใหทราบ เพื่อใหศาลตางประเทศที่รับหลักการน้ันประสานความรวมมอืตามแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีของการมีการพิจารณาตางประเทศซอนเกิดขึ้น38 ซึ่งกําหนดแนวทางไวใน Article 30 แหง
กฎหมายตนแบบ 

 
4.1.4.3. คําพิพากษาหรือ คําสั่งรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ 
เมื่อศาลมีคําสั่งรับคํารองขอผูแทนตางประเทศไมวาจะเปนกระบวนพิจารณาหลักตางประเทศหรือ

กระบวนพิจารณารองตางประเทศน้ัน ศาลตางประเทศที่รับหลักการจะมีอํานาจตางๆตามที่ไดกําหนดไวใน 
Article 17 (1) (d) ซึ่งใหศาลมีอํานาจตามที่บัญญัติไวใน Article 4 ที่เกี่ยวของกับอํานาจใจการปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศและการใหความรวมมือ ประสานงานกับศาลตางประเทศ
อื่นๆ3940 

 
 (1) หลักเกณฑการรับรอง 
องคประกอบที่ศาลในประเทศที่รับหลักการใชประกอบการพิจารณาใหการรับรองกระบวนการ

พิจารณาตางประเทศ มีดังที่บัญญัติไวใน Article 17 (1) ซึ่งบัญญัติวา 
“1. Subject to article 6, a foreign proceeding shall be recognized if: 

                                                             
37 Article 18 (a) บัญญัติวา Any substantial language change in the status of the recognized foreign 

proceeding or the status of the foreign representative’s appointment. 

38 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.110. 

39 Article 17 (1) (d) บัญญัติวา The application has been submitted to the court referred to in article 

4 

40 Article 4 บัญญัติวา The functions referred to in this Law relating to recognition of foreign 

proceeding and cooperation with foreign courts shall be performed by [specify the court, courts, authority 

or authorities competent to perform those functions in the enacting State]. 



65 

 

(a) The foreign proceeding is proceeding within the meaning of article 2 (a); 
(b) The foreign representative applying for recognition is a person or body 

within the meaning of article 2 (d); 
(c) The application meets the requirements of article 15 (2); and 
(d) The application has been submitted to the court referred to in article 4. 

ซึ่งสามารถสรุปได ดังไปน้ี 
1. ศาลในประเทศที่ รับหลักการจะใหการรับรองตอกระบวนพิจารณาตางประเทศ                

ที่เกี่ยวของกับการลมละลายที่มีผลทําใหทรัพยสินและกิจการของลูกหน้ีทีต่กอยูภายใตการควบคมุดูแลของศาล
ในประเทศที่รับหลักการ โดยคํานึงถึงกระบวนการลมละลายขามชาติที่เกี่ยวของกับลูกหน้ี เปนศูนยกลาง 

2. ศาลในประเทศที่รับหลักการจะพิจารณาจากเอกสารที่ผูแทนตางประเทศย่ืนเพื่อประกอบ          
คําขอวาถูกตองครบถวนหรือไม 

3. ศาลในประเทศที่รับหลักการจะพิจารณาอํานาจของผูแทนตางประเทศวาเปนบุคคล              
หรือหนวยงาน จากประเทศที่เริ่มตนกระบวนพิจารณาใหจัดการเกี่ยวกับกระบวนการลมละลายขามชาติ  

4. ประการที่สําคัญที่สุด คือกรณีศาลในประเทศที่รับหลักการจะพิจารณาถึงคําขอของผูแทน
ตางประเทศวาขัดกับกฎหมายภายในหรือนโยบายแหงรัฐ (public policy)41 ซึ่งหมายความรวมถึงขดัตอความ
สงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีดวย หากคําขอของผูแทนตางประเทศขัดกับนโยบายแหงรัฐ ศาลประเทศทีร่บั
หลักการสามารถปฏิเสธกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ันได42  

การขัดตอนโยบายแหงรัฐโดยชัดแจง (public policy) น้ันถือเปนขอยกเวนที่สําคัญในการที่ศาล
ตางประเทศจะปฏิเสธการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ หากกระบวนพิจารณาน้ันขัดกับนโยบายแหง
รัฐโดยชัดแจ งของประเทศที่ถูกรองขอใหรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศเปนที่น าสัง เกต                      
วาในกฎหมายตนแบบไมไดใหคําจัดกัดความของคําวานโยบายแหงรัฐ อันเน่ืองมาจากนโยบายแหงรัฐน้ันถือ
เปนกฎหมายภายในของแตละรัฐซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละรัฐ ซึ่งอาจจะใหคําจํากัดความที่
แตกตางกันไป43  

อยางไรก็ตาม ในสวนของการปรับใชนโยบายแหงรัฐเพื่อเปนขอยกเวนของบริบทในกฎหมายตนแบบ
น้ัน มีความสําคัญในการจะตองแบงลักษณะการปรับใชใหชัดเจนระหวางการปรับใชนโยบาย แหงรฐักบักจิการ
ภายใน และการปรับใชกับความรวมมืออันมีองคประกอบระหวางประเทศเกี่ยวของอยู ซึ่งโดยปกติแลว         
การปรับใชนโยบายแหงรัฐกับความสัมพันธในทางระหวางประเทศน้ันจะมีลักษณะที่ เขมงวดกวา                 
เน่ืองจากเปนสิ่ งที่กระทบตออํานาจอธิปไตยแหงรัฐ 44 หากมองถึงความเปนจริงแลว ความรวมมือ           
ในทางระหวางประเทศเชนการลมละลายขามชาติน้ัน ควรตีความในลักษณะที่กวาง  เพื่อผลประโยชน            
ที่จะบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายตนแบบน้ี 
                                                             

41 Article 6 บัญญัติวา Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action 

governed by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of this State. 

42 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.112. 

43 United Nations Commission on International Trade Law, supra note 20. 

44 United Nations Commission on International Trade Law, supra note 20. 
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การพิจารณาถึงการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ันถือเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษฃซึ่งเมื่อ
พิจารณาตาม Article 17 (3) บัญญัติวา “An application for recognition of a foreign proceeding 
shall be decided upon at the earliest possible time”.  

จะเห็นไดวาการพิจารณาคดีลักษณะน้ีจะตองอาศัยความรวดเร็วเพื่อประโยชนของเจาหน้ี               
คือ การปกปองรักษาและรวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีเปนสําคัญ  

ศาลในประเทศที่ ใหการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ันสามารถทําการรับรอง                  
ไดเปน 2 ลักษณะ คือ การรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศฐานเปนกระบวนพิจารณา หลักในตางประเทศ
และการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศฐานเปนกระบวนพิจารณารองในตางประเทศ ซึ่งไดกลาวมาแลว
ในสวนของสถานะของกระบวนพิจารณาคดีลมละลายระหวางประเทศ ซึ่งหากเปนกระบวนพิจารณาหลัก
ตางประเทศน้ัน ประเทศที่ใหการรับรองมักจะเปนประเทศที่เปนศูนยรวมของผลประโยชนของลูกหน้ี (the 
center of main interest)45 หรือเปนแหลงที่ต้ังของสถานประกอบการ (establishment)46 ของลูกหน้ี 
ในขณะที่หากประเทศที่ใหการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศเปนที่ต้ังของทรัพยสินของลูกหน้ี 
นอกเหนือจากจากประเทศที่มีสถานประกอบการอยู ก็จะถือวาเปนกระบวนพิจารณารองตางประเทศ47 

 
 (2) การเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เมื่อศาลในประเทศที่รับหลักการไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งสําหรับการรับรองกระบวนพิจารณา

ตางประเทศแลว หากเกิดเหตุบางอยางขึ้นในภายหลัง ไมวาจะปรากฏตอศาลเองหรือมีบุคคลที่เกี่ยวของกลาว
อางในสวนที่เกี่ยวกับการรับรองกระบวนพิจารณาที่ศาลใหการรับรอง จะไมสงผลกระทบใดๆ ตอคําพิพากษา
หรือคําสั่งที่ศาลในประเทศที่รับรองไดทําไปแลวกอนหนาน้ัน ซึ่งเปนไป  ตามความที่ปรากฏใน Article 17 (4) 
คือ “The provisions of article 15,16, 17 and 18 do not prevent modification or termination of 
recognition if it is shown that the grounds for granting it were fully or partially lacking or 
have ceased to exist”.  

กลาวโดยสรุปแลว การที่ศาลในประเทศที่รับหลักการจะทําการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ
น้ัน จะตองประกอบดวยองคประกอบ ดังตอไปน้ี 

1. เปนกระบวนพิจารณาตางประเทศที่มีจุด เกาะเกี่ ยวกับประเทศที่รับหลักการน้ัน            
และกระบวนพิจารณาน้ันจะตองเกี่ยวของกับกระบวนลมละลายขามชาติที่มีผลทําใหทรัพยสิน                   
และกิจการของลูกหน้ี 

2. การดําเนินการรองขอจะตองดําเนินการโดยตัวแทนตางประเทศ ที่ไดรับการแตงต้ัง        
โดยมุงในวัตถุประสงคเพื่อการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการลมละลายขามชาติ 

3. ผูแทนตางประเทศจะตองย่ืนเอกสารครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในการย่ืนคํารองขอ 

                                                             
45 ในกฎหมายตนแบบไมใหคําจํากัดความของศูนยกลางของผลประโยชนของลูกหน้ีไว  

46 Article 2 ของกฎหมายตนแบบใหจํากัดความของคําวา สถานประกอบการ หรือ establishment วาหมายถึง 

สถานที่ประกอบกิจการที่ลูกหน้ีใชเพื่อกระทํากิจกรรมทางการคาชนิดที่ไมตองเคล่ือนยาย โดยวิธีการและดวยสินคา หรือ

บริการตามปกติวิสัย 

47 United Nations Commission on International Trade Law, supra note 20. 
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4. การย่ืนคํารองขอของผูแทนตางประเทศจะตองเปนไปตามกฎหมายภายในของประเทศที่รับ
หลักการ รวมถึงการมีอํานาจในการปฏิเสธไมรับคํารองขอของผูแทนตางประเทศ หากคํารองขอน้ันขัดกับ
นโยบายของรัฐในประเทศที่จะใหการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ันอยางชัดแจง 

 
4.1.4.4. การใหความคุมครองตอกระบวนพิจารณาตางประเทศ 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของคดีลมละลายขามชาติที่มีลักษณะเพื่อปกปอ ง                   

และคุมครองทรัพยสินและกิจการของลูกหน้ี เพื่อใหเจาหน้ีไดรับชําระหน้ีมากที่สุด จึงทําใหการดําเนิน
กระบวนการในคดีลมละลายขามชาติตองดําเนินการเปนกรณีพิเศษและรวดเร็ว เมื่อศาลมีรับคํารอง           
จากผูแทนตางประเทศในการรับรองกระบวนพิจารตางประเทศแลว รวมถึงภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งหรือคํา
พิพากษาใหรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ัน กอใหเกิดความคุมครองหรือเหตุหยุดชะงัก (freeze) แก
ทรัพยสินตางๆของลูกหน้ี48 อันเน่ืองมาจากในระหวางการพิจารณาคดี อาจมีการกระทําใดๆที่สงผลใหเกิดผล
กระทบตอวัตถุประสงคของการดําเนินการได จึงเปนที่มาของการรองขอตอศาลใหเกิดความคุมครองตอ
ทรัพยสินเพื่อบรรเทาความเสียหายทีมีขึ้นในระหวางการพิจารณาหรือภายหลัง ที่มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งไป
แลว  

ซึ่งในประเด็นน้ี ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2487 แกไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2547 
ของประเทศไทยเอง ก็ไดมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการคุมครองชั่วคราวกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหลูกหน้ีลมละลาย หรือเปนคําสั่งภายหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแลวเชนกัน เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคในการ
ปกปองรักษาทรัพยสินหรือกิจการของลูกหน้ีที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอการไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ี49 

 
(1) การใหความคุมครองชั่วคราว 
การขอคุมครองชั่วคราวน้ี ผูแทนตางประเทศสามารถย่ืนคํารองขอไดต้ังแตเมื่อผูแทนระหวางประเทศ

ย่ืนคํารองขอใหศาลในประเทศรับหลักการรับรองกระบวนพิจารณา จนถึงขณะเวลาที่ศาล ในประเทศที่รับ
หลักการมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามคําขอน้ัน ศาลในประเทศที่รับหลักการอาจพิจารณาและมีคําสั่งใหการ
คุมครองชั่วคราวหรือระหวางการพิจารณาได โดยอาศัยหลักเกณฑดังที่ไดบัญญัติไวใน Article 19 (1) ดังน้ี 

“From the time of filling an application for recognition until the application is 
decided upon, the court may, at the request of the foreign representative, where relief is 
urgently needed to protect the assets of the debtor or the interests of the creditors, grant 
relief of a provisional nature, including: 

(a) Staying execution against the debtor’s assets; 
(b) Entrusting the administration or realization of all or part of the debtor’s 

assets located in this State to the foreign representative or another person designated by 
the court, in order to protect the value of assets that, by their nature or because of other 
circumstances, are perishable, susceptible to devaluation or otherwise in jeopardy; 

                                                             
48 United Nations Commission on International Trade Law, supra note 20. 

49 พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2487 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2547  
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(c) Any relief mentioned in article 21 (1) (c) (d) and (g)” 
 
สรุปไดวา ผูแทนตางประเทศสามารถทําคํารองเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวได เมื่อ 
1. กรณีที่ตองการคุมครองเปนการเรงดวน 
2. จะตองมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองปกปองรักษาทรัพยสินของลูกหน้ี หรือผลประโยชนของ

เจาหน้ี และ 
3. ไมขัดตอหลักเกณฑใดๆของกฎหมายภายในประเทศที่รับหลักการ 
ขอสังเกตอีกประการหน่ึงคือ การเริ่มตนกระบวนการคุมครองชั่วคราวจะตองย่ืนคํารองโดยผูแทน

ตางประเทศ ศาลในประเทศที่รับหลักการไมสามารถใชดุลยพินิจออกคําสั่งคุมครองชั่วคราวโดยลําพังและการ
ออกคําสั่งใหมีการคุมครองชั่วคราวของศาลในประเทศที่รับหลักการน้ันถือเปนดุลยพินิจ (discretion)                 
โดยจะออกคําสั่งอนุญาตใหมีการคุมครองชั่วคราวเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนและปกปองทรัพยสิน 
รวมถึงผลประโยชนของลูกหน้ี  

จากที่กลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปไดวา ผูแทนระหวางประเทศสามารถรองขอใหเกิดความ
คุมครองชั่วคราวไดน้ัน จะตองเปนการคุมครองที่ เกิดขึ้นในระหวางการพิจารณาคดีและจะสิ้นสุด                      
การคุมครองน้ันเมื่อศาลในประเทศที่รับหลักการมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เวนแต เปนไปตามขอยกเวน          
ที่ปรากฎใน Article 19 (3)50  
 

(2) การใหความคุมครองเมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ 
การคุมครองประเภทน้ีอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อศาลในประเทศที่รับหลักการมีคําพิพากษา               

หรือคําสั่งใหรับรองกระบวนการพิจารณาตางประเทศที่ ย่ืนโดยผูแทนตางประเทศ หรืออาจเกิดขึ้น                     
เมื่อไดรับการรองขอจากผูแทนตางประเทศ และอาจเปนกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหคุมครองตอเน่ืองไปจากการทีไ่ดมี
การคุมครองอยูกอนหนาแลว ซึ่งสามารถจําแนกการคุมครองออกเปน 2 กลุมคือ การคุมครองตัวลูกหน้ี             
และการคุมครองเจาหน้ีและผูมีสวนไดเสีย 

 
(2.1.) การคุมครองลูกหน้ี 

การคุมครองลูกหน้ีเปนผลมาจากความจําเปนในการรวบรวม เก็บรักษาคุมครองทรัพยสิน            
ของลูกหน้ี เพื่อจะนํามาจัดสรรแบงปนใหแกบรรดาเจาหน้ีทั้งหลายเพื่อใหไดรับชําระหน้ีมากที่สุด                    
โดยเทาเทียมกัน กลาวอีกนัยหน่ึงคือ การใหความคุมครองใดๆแกลูกหน้ีน้ัน เปนการคุมครองทรัพยสิน           
ของลูกหน้ีเพื่อผลประโยชนแกเจาหน้ีน่ันเอง51 

การคุมครองลูกหน้ีสามารถเกิดได 2 ทางคือ  
1. โดยผลของการรับรอง 

                                                             
50 Article 19 (3) บัญญัติวา Unless extended under article 21 (1) (f), the relief granted under this 

article terminates when the application for recognition is decided upon. 

51 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.121. 
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เมื่อศาลในประเทศที่รับหลักการมีคําพิพากษาหรือคําสั่งรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ           
ซึ่งการคุมครองลูกหน้ีอาจมีขึ้นโดยอัตโนมัติ แตเฉพาะในการที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งรบัรองกระบวนพจิารณา
ในฐานะที่เปนกระบวนพิจารณาหลักตางประเทศเทาน้ัน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่ปรากฏอยูใน Article 20 
(1) ซึ่งเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับผลของการรับรองพิจารณาหลักตางประเทศเทาน้ัน52 

Article 20 (1) บัญญัติวา 
“1. Upon recognition of a foreign proceeding that is a foreign main proceeding, 

(a) Commencement or continuation of individual actions or individual 
proceedings concerning the debtor’s assets, rights, obligations or liabilities is stayed 

(b) Execution against the debtor’s assets is stay; and 
(c) The right to transfer, encumber or otherwise dispose of any assets of the 

debtor is suspended” 
ผลที่อาจเกิดโดยอัตโนมัติเมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศใน

ฐานะที่ เปนกระบวนพิจารณาหลักตาม Article 20 (1) เพื่อปกปองรักษาทรัพยสินของลูกหน้ี               
สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. การระงับกระบวนการฟองรองทั้งหลายที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ หรือภาระติดพนัของ
ลูกหน้ี  และ 

2. การระงับการบังคับคดีที่เกี่ยวของกับทรัพยสินของลูกหน้ี 
อยางไรก็ตาม มีขอจํากัดเกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินของลูกหน้ี ที่วางหลักเกณฑไวใน Article 

20 (2) (3) และ (4) ดังน้ี 
“2. The scope, and the modification or termination, of the stay and suspension 

referred to in paragraph 1 of this article are subject to [refer to any provisions of law of the 
enacting State relating to insolvency that apply to exceptions, limitations, modifications or 
termination in respect of the stay and suspension referred to in paragraph 1 of this article]. 

3. Paragraph 1 (a) of this article does not affect the right to commence individual 
actions or proceedings to the extent necessary to preserve a claim against the debtor. 

4. Paragraph 1 of this article does not affect the right to request the 
commencement of a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to 
insolvency] or the right to file claims in such a proceeding.” 

สามารถสรุปได ดังน้ี 
1. ความคุมครองตอลูกหน้ีน้ันจะตองเปนไปตามภายใตกฎหมายภายในของประเทศที่รับ

หลักการ ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง แกไขหรือยกเลิกเกิดขึ้น 
2. ความคุมครองตอลูกหน้ีน้ันจะไมกระทบตอสิทธิในตัวของลูกหน้ีที่จะใชสทิธใินการฟองรองคดี 

หรือการเริ่มพิจารณาใดๆ ตามสมควรเพื่อรักษาสิทธิในตัวของลูกหน้ีเอง 

                                                             
52 Article 20 is about “Effects of recognition of a foreign main proceeding” 
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3. ความคุมครองตอลูกหน้ีน้ันไมกระทบตอสิทธิที่จะใหมีการรองขอใหมีการเริ่มกระบวนการ
พิจารณาตามกฎหมายของประเทศที่รับหลักการ หรือกฎหมายลมละลายของประเทศที่รับหลักการ                       
หรือสิทธิในการจะย่ืนขอรับชําระหน้ีในกระบวนพิจารณาน้ันดวย 

 
2. โดยการรองขอ 
ในสวนของกรณีที่ลูกหน้ีไมไดรับความคุมครองซึ่งอาจเปนกรณีที่นอกเหนือจากศาลในประเทศ              

ที่รับหลักการไมไดมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหคุมครองโดยอัตโนมัติ หรืออาจเปนกรณีของการที่ศาลในที่
ประเทศที่รับรองกระบวนพิจารณาในฐานะที่เปนกระบวนพิจารณารองตางประเทศผูแทนตางประเทศ         
ยอมสามารถมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลได แตจะตองเปนเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนตอการปกปองรกัษาทรพัยสนิ
ของลูกหน้ี โดยศาลจะใชดุลยพินิจ (discretion) โดยพิจารณาจากความจําเปนและจะตองเปนเฉพาะกรณี          
ที่ทรัพยสินที่รองขอใหไดรับความคุมครองน้ันเกี่ยวของกับกระบวนพิจารณาของศาลในประเทศที่รับหลักการ
ดวย เปนไปตามหลักเกณฑตาม Article 2153 ดังน้ี 

1. ความคุมครองที่เกี่ยวของกับกระบวนพิจารณาคดีที่ เกี่ยวกับทรัพยสิน สิทธิ หนาที่               
หรือภาระติดพันของลูกหน้ี รวมถึงการบังคับคดีทรัพยสินของลูกหน้ี  

2. การใหผูแทนตางประเทศหรือบุคคลอื่นที่ศาลแตงต้ัง ดูแลการจัดการหรือการจําหนาย
ทรัพยสินของลูกหน้ีไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ที่อยูในประเทศที่รับหลักการ 

3. การขอขยายระยะเวลาการใหความคุมครองที่ตอเน่ืองจากการคุมครองชั่วคราว 
4. การใหความคุมครองใดๆ ที่เปนไปตามกฎหมายภายในของประเทศที่รับหลักการ 

 
(2.2) การคุมครองเจาหน้ีและผูมีสวนไดเสีย 

เจาหน้ีและผูมีสวนไดเสียถือวาเปนบุคคลที่สําคัญในกระบวนการลมละลายเน่ืองจากการคุมครอง
ทรัพยสินทั้งหลายของลูกหน้ีน้ัน มีเพื่อนํามาชําระหน้ีแกบรรดาเจาหน้ีเพื่อใหไดรับชําระหน้ีมากที่สุดและเปน
ธรรมที่สุด ดังน้ันหากมีการกระทําใดที่จะกระทบตอสิทธิหรือผลประโยชนของเจาหน้ีหรือผูมีสวนไดเสีย       
ศาลก็ควรที่จะใหความคุมครอง ซึ่งอาจเปนการไดรับความคุมครองโดยอัตโนมัติจากศาลซึ่งถือวาเปนการไดรบั
ความคุมครองโดยผลของกฎหมาย หรืออาจจะเปนการไดรับความคุมครองโดยการรองขอโดยผูแทน
ตางประเทศ54 

 
1. โดยผลของกฎหมาย 
เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ งรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ัน ความคุมครอง             

ดังที่ไดวางหลักเกณฑไวใน Article 20 จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ คือ การที่ลูกหน้ีจะถูกระงับสิทธิใดๆ           
อันเกี่ยวของกับทรัพยสิน โดยไมสามารถทําการโอน จําหนาย หรือกอใหเกิดภาระติดพันแกทรัพยสินได55 ซึ่ง

                                                             
53 Article 21 แหงกฎหมายตนแบบ 

54 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.125. 

55 Article 20 แหงกฎหมายตนแบบ 
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การคุมครองโดยผลของกฎหมายน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันจํานวนทรัพยสินที่บรรดาเจาหน้ีจะไดรบัชาํระหน้ี
ลดลง หากลูกหน้ีทําการใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพยสินของตน 

 
2. โดยการรองขอ 
กรณีเชนเดียวกับในสวนของความคุมครองลูกหน้ีที่นอกเหนือจากที่ศาลในประเทศที่รับรองกระบวน

พิจารณามีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหไดรับความคุมครองโดยอัตโนมัติ หากเปนกรณีที่จําเปนตอเจาหน้ีและผูมี
สวนไดเสียอันเกี่ยวของกับทรัพยสินแลว หากศาลพิจารณาถึงความจําเปนและความเกี่ยวโยงของทรัพยสิน  
และกระบวนพิจารณาตางประเทศของศาลน้ัน ศาลในประเทศที่รับหลักการอาจใชดุลยพินิจมีคําสั่งอนุญาต56 
 

4.1.4.5. ผลของการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ 
  ในฐานะที่เปนกระบวนพิจารณาคดีลมละลายขามชาติที่มีองคประกอบระหวางประเทศเกี่ยวพันอยู 
อาจทําใหเกิดการรับรองกระบวนพิจารณาในประเทศตางๆที่รับหลักการไดไมวาจะในฐานะกระบวนพิจารณา
หลักตางประเทศหรือกระบวนพิจารณารองตางประเทศ ซึ่งอาจทําใหเกิดกระบวนพิจารณาที่ซับซอนเกิดขึน้ได 
ที่ทําใหผลในการตัดสินของศาลประเทศหน่ึงไปมีผลในศาลอีกประเทศหน่ึงไดโดยอาศัยการประสานงาน             
และความรวมมือกันของศาลในประเทศตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน57 

                                                             
56 Article 21 แหงกฎหมายตนแบบ 

57 มนุเชษฐ โรจนศิริบุตร, อางแลว เชิงอรรถที ่1, น.128. 
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4.2. บทบัญญัติวาดวยกระบวนการลมละลายของสหภาพยุโรป (The European Insolvency 
Regulation) (EIR)  

เน่ืองมาจากกระบวนการลมละลายขามชาติถือเปนประเด็นในกฎหมายเอกชนในทางระหวางประเทศ
ของประเทศตางๆ สําหรับสหภาพยุโรปก็เชนเดียวกันที่ไดเล็งเห็นความสําคัญของกระบวนการลมละลาย            
ขามชาติ จึงไดมีการจัดทํากฎเกณฑที่เกี่ยวของกับกฎหมายลมละลายของสหภาพยุโรป ใหเปนรูปธรรม            
มีกฎเกณฑที่ชัดเจนและไมกํากวมเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลและกฎหมายที่จะใชบังคับหากเกิดกรณีกระบวนการ
ลมละลายขามชาติภายในสหภาพยุโรป ซึ่งเปนแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บทบัญญัติฉบับน้ี
มุงเนนการรับรองและบังคับคําพิพากษาในกระบวนการลมละลายระหวางประเทศที่เริ่มกระบวนการ         
ภายในกลุมประเทศของสหภาพยุโรป แตอยางไรก็ตามสําหรับกระบวนการลมละลายระหวางประเทศที่ได
เริ่มตนในประเทศที่อยูนอกกลุมสหภาพยุโรปน้ัน จะไมตกอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติน้ี แตจะเปนไปตาม
กฎหมายเอกชนในทางระหวางประเทศของแตละประเทศวาบัญญัติเอาไวเชนไร58 

บทบัญญัติวาดวยการลมละลายของสหภาพยุโรป หรือ The European Insolvency Regulation 
(EIR) น้ันมีวัตถุประสงค ดังน้ี59 

1. เพื่อแกปญหาการเลือกศาลของคูความเพื่อประสงคตอผลประโยชนที่จะเกิดแกตนเองหรือที่
เรียกกันวา Forum Shopping ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎหมายเอกชนในทางระหวางประเทศที่วา 
ไมวานําขอพิพาทขึ้นศาลในโลกผลตัดสินในการเลือกใชกฎหมายในการบังคับกับขอพิพาทยอมตรงกัน 
เชนเดียวกันกับ EIR ที่วาการเริ่มตนกระบวนการลมละลายไมวาเกิดขึ้นในประเทศใด ของสหภาพยุโรป           
อาจสามารถนําไปรองขอใหศาลตางประเทศในสหภาพรับรองหรือบังคับตามคําพิพากษาน้ันได                              
เวนแตเขาขอเวนซึ่งขัดกับหลักกฎหมายภายในของประเทศน้ันๆ60 

2. เพื่อมีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการลมละลายขามชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ61 
3. เพื่อวางระบบการจัดการรวมกันสําหรับหลักเกณฑที่มีความแตกตางของประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปที่เกี่ยวของกับกระบวนการลมละลาย 
โดยทั่วไปแลว การรับรองกระบวนพิจารณาคดีลมละลายที่มีองคประกอบระหวางประเทศ             

หากจะใหประเทศใดประเทศหน่ึง ในสหภาพยุโรปรับรอง กระบวนพิจารณาคดีลมละลายน้ัน                      
จะตองมีจุดเกาะเกี่ยวซึ่งเปนหลักเกณฑพื้นฐานที่สอดคลองกับกฎหมายเอกชนในทางระหวางประเทศกับ
ประเทศน้ันเสียกอนจึงจะทําใหศาลมีอํานาจในการพิจารณารับรองกระบวนการพิจารณาคดีตางประเทศน้ันได 
หลักเกณฑขั้นพื้นฐานอีกประการหน่ึงคือ นโยบายของรัฐ (public policy) ที่ประเทศในสหภาพยุโรปสามารถ
ปฏิเสธการรับรองกระบวนพิจารณาที่ขัดกับนโยบายของรัฐได และประเทศในสหภาพยุโรปจะรับพิจารณา             
เพื่อออกคําสั่งหรือคําพิพากษาเพื่อรับรองกระบวนพิจารณาคดีตางประเทศเมื่อมีความเชื่อมโยงหรือสอดคลอง

                                                             
58 Insolvency 3 A.20 

59 European Commission Justice, “European Insolvency Regulation (EIR): Council Regulation (EC) 

No. 1346/2000 on Insolvency Proceedings” 

60 อารัมภบท 4 ของ The European Insolvency Regulation. 

61 อารัมภบท 8 ของ The European Insolvency Regulation. 
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กับกฎหมายภายในของประเทศน้ันๆ และลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือประเทศที่ไดรับการรองขอ             
ใหมีการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ันจะตองเปนที่ต้ังหลักของทรัพยสินหรือเปนที่ดําเนินกิจการ
หลักของลูกหน้ี และการรับรองกระบวนการน้ันจะไมกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมเสมอภาคตอบรรดา
เจาหน้ีทั้งหลายอีกดวย62 

ในบางประเทศของสหภาพยุโรปนํากฎของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาปรับใชใน การพิจารณา
รับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ ซึ่งอาจเปนกรณีที่มีเงื่อนไขที่ตองปรากฏกอนที่ศาล ในตางประเทศ          
จะพิจารณาเพื่อรับรองหรือมีคําพิพากษาในกระบวนพิจารณาตางประเทศ  เชนการแปลเอกสาร                 
เพื่ออํานวยความสะดวกแกศาลตางประเทศ เปนตน การพิจารณาตัดสินคดีตางประเทศจะตองสิ้นสุด            
และเปนที่สุด เพื่อแกปญหาการพิจารณาซอนและการขัดกันของคําพิพากษาหรือคําสั่ง กลาวอีกนัยหน่ึง               
คือไมสามารถนําขอพิพาทในเรื่องเดิมไปรองขอใหศาลในประเทศ ที่มีจุดเกาะเกี่ยวไมวาดานใดๆ                   
ทําการพิจารณาใหมอีกครั้ง ซึ่งจะถือวาเปนการพิจารณาที่ซ้ําซอนซึ่งจะทําไดเพียงนําคําพิพากษาหรือคํารอง
เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีตางประเทศไปรองขอใหมีการรับรองในศาลในประเทศที่มีความเกี่ยวของ              
โดยศาลตางประเทศในสหภาพยุโรปจะพิจารณา   การรับรองกระบวนพิจารณาหรือคําพิพากษาศาล
ตางประเทศที่เริ่มตนในกลุมประเทศในสหภาพยุโรปหรือไมน้ัน จะพิจารณาจากบทบัญญัติวาดวยกระบวนการ
ลมละลายของสหภาพยุโรปเสมือนเปนกฎหมายภายในของประเทศน้ัน รวมถึงการใหความรวมมือกันกับ
ประเทศตางๆที่เกี่ยวของในการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ แตหากเปนการที่ขัดกับนโยบายแหงรัฐ
หรือการพิจารณาที่ไมเปนธรรมตอเจาหน้ีทั้งหลายแลว ประเทศที่จะใหการรับรองก็สามารถปฏิเสธ            
การรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ันได63 

ขอบเขตการบังคับใชบทบัญญัติวาดวยกระบวนการลมละลายของสหภาพยุโรป64 
EIR อยูบนพื้นฐานของหลักเกณฑของกฎหมายเอกชนในทางระหวางประเทศในเรื่องเขตอาํนาจในการ

พิจารณาคดีตางประเทศ ซึ่งจะตองมีองคประกอบทางระหวางประเทศเขามาเกี่ยวของทางใดทางหน่ึง                   
กับประเทศที่จะใหการรับรองหรือบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศน้ันและหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ          
การรับรองกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายที่เริ่มตนในประเทศอื่นหรือจะเปนการรวมมือกันของกระบวน
พิจารณาหลักและกระบวนพิจารณารอง และบทบัญญัติน้ีหาใชการรวมกันของกฎหมายลมละลายใหเปนฉบบั
เดียวกันทั้งสหภาพยุโรปไม แตถือเปนบทบัญญัติ ที่ เกี่ยวของกับความรวมมือกันของประเทศตางๆ                          
ในสหภาพยุโรปที่มีความเกี่ยวโยงในกระบวนการลมละลายขามชาติ ที่อาจเกิดผลกระทบตอหลายๆประเทศ 
โดยมุงประสงคใหสามารถรวบรวมรักษาปกปองทรัพยสินของลูกหน้ีใหไดมากที่สุด เพื่อผลประโยชน                  
ของบรรดาเจาหน้ีทั้งหลาย65 

                                                             
62 Ibid. 

63 Ibid. 

64 The European Insolvency Regulation ตอจากน้ีจะเรียกวา EIR 

65 European Commission Justice, “European Insolvency Regulation (EIR): Council Regulation (EC) 

No. 1346/2000 on Insolvency Proceedings” 
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EIR ใชบังคับกับทุกประเทศในสหภาพยุโรป ยกเวน ประเทศเดนมารคประเดียว โดยจะมุงเนนเฉพาะ
กระบวนพิจารณาหลักที่เปนศูนยกลางของทรัพยสินของลูกหน้ี (The center of main interests)                     
ที่ต้ังอยูในสหภาพยุโรป66 โดย EIR ใหความหมายของศูนยกลางทรัพยสินของนิติบุคคลวาเปนถิ่นที่มี                
การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท67 ซึ่งถือวาเปนขอสันนิษฐานที่ไมอาจหักลางได (rebuttable presumption)                
และในสวนของศูนยกลางของทรัพยสินสําหรับบุคคลธรรมดาคือ ภูมิลําเนาของบุคคลน้ัน68 

EIR ในสวนที่เกี่ยวของกับการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย
ระหวางประเทศในสหภาพยุโรปน้ัน อยูในบทที่ 2 และบทที่ 7 ซึ่งบทที่ 2 น้ัน EIR นํากฎหมายตนแบบมา              
ปรับใชเพื่อใหสอดคลองกับสหภาพยุโรป แตในเฉพาะกรณีที่การเริ่มตนกระบวนพิจารณากระบวนลมละลาย
น้ันไดเริ่มตนขึ้นภายในกลุมประเทศสหภาพยุโรป หากเริ่มตนจากประเทศนอกสหภาพยุโรปน้ัน จะนําใน              
บทที่ 7 มาพิจารณาบังคับใชกับกระบวนพิจารณาตางประเทศน้ัน 

 
5.2.2. บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศของ 

EIR 
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา EIR จะแบงการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาออกเปน 2 สวน                 

คือ บทที่ 2 จะเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชสําหรับการเริ่มตนกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายในประเทศของ
สหภาพยุโรป ในขณะที่บทที่ 7 จะเกี่ยวกับเกณฑที่ใชกับกระบวนพิจารณาคดีที่ไดเริ่มตนกระบวนการนอก  
กลุมประเทศสหภาพยุโรป69  

 
 5.2.2.1. บทท่ี 2: การรับรองกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย 
บัญญัติอยูใน Article 16-26 ซึ่งหลักเกณฑโดยมากแลวก็จะคลายคลึงกับกฎหมายตนแบบที่ไดรับรอง

มาปรับใช แตในบทน้ีจะบังคับใชเฉพาะการเริ่มกระบวนพิจารณาในกลุมประเทศสมาชิก (สหภาพยุโรป) 
เทาน้ัน ซึ่งปรากฏอยูใน Article 16 (2) อยางไรก็ตาม การจะดําเนินการรองขอใหศาลในตางประเทศรับรอง
กระบวนพิจารณาน้ันจะตองไดรับความยินยอมจากบรรดาเจาหน้ีทั้งหลายดวย7071 รวมถึงการบัญญัติ          

                                                             
66 อารัมภบท 14 ของ The European Insolvency Regulation. 

67 Article 3 (1) ของ The European Insolvency Regulation. 

68 Ibid. 

69 Alexander Klauser, “The Approach of the European Insolvency Regulation”, (2013), available at 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/insolvency-2013-papers. html. (last visited 7 

July 2016). 

70 Article 17 (2) บัญญัติวา ...Any restriction of the creditors’ rights, in particular a stay or discharge, 

shall produce effects vis-à-vis assets situated within the territory of another Member State only in the 

case of those creditors who have given their consent. 

71 INSOL Europe, “Revision of the European Insolvency Regulation”, p.68. 
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ถึงขอยกเวนในการปฏิเสธการรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศบนพื้นฐานของการขัดหรือแยงกับนโยบาย
ของรัฐ ใน Article 26  

 
 5.2.2.2. บทท่ี 7: การรับรองกระบวนพิจารณาคดีลมละลายท่ีเริ่มจากประเทศนอก

สหภาพยุโรป 
บทบัญญัติในบทที่7 ปรากฏใน Article 58-88 เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับกระบวนการรับรอง              

หรือบังคับตามคําพิพากษาในกระบวนการลมละลายที่เริ่มตนกระบวนการภายนอกประเทศในสหภาพยุโรป ซึง่
จะมีความแตกตางกับบทที่ 2 ดังที่จะไดกลาวตอไป 

บทบัญญัติในสวนน้ีตราขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตนแบบที่รองรับการติดตอสื่อสารกัน ทั่วโลก 
โดยกระบวนการในบทน้ีจะมีกระบวนการที่ซับซอนกวาบทที่ 2 เชน ศาลในประเทศ ที่จะใหการรับรอง
กระบวนพิจารณาตางประเทศจะทําการพิจารณาวาศูนยกลางของผลประโยชนของลูกหน้ีต้ังอยูในประเทศ
หรือไม และอาจพิจารณาถึงวาการเริ่มตนกระบวนการเกิดขึ้นที่ศาลในประเทศใด เปนตน72  

กระบวนการรับรองที่สําคัญของสหภาพยุโรปคือ การใหการรับองตอกระบวนการใดจะตอง          
อยูบนพื้นฐานของความจําเปนที่สมเหตุสมผล (reasonably necessary) ซึ่งไดรับแนวคิดน้ี มาจากกฎหมาย
ตนแบบ โดยสหภาพยุโรปนํามาพัฒนาระบบกระบวนพิจารณาคดีลมละลายในสหภาพยุโรป                        
โดยขจัดกระบวนการตางๆเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหการรับรองกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย
ตางประเทศไดงายขึ้นสําหรับประเทศที่เริ่มตนกระบวนการลมละลายจากนอกกลุมประเทศสหภาพยุโรป73 

อยางไรก็ตามองคกรของสหภาพยุโรปผูมีความเชี่ยวชาญทางดานกระบวนการลมละลาย (INSOL)74 
ใหความเห็นวา EIR ควรมีบทบัญญัติที่ไปในทิศทางเดียวกันของกลุมประเทศในสหภาพยุโรปตอการรับรอง 
หรือบังคับตามคําพิพากษาในกระบวนการลมละลายที่ เริ่มตนจากประเทศนอกกลุมสหภาพยุโรป             
เพื่ อวัตถุประสงค ในการยกระดับกระบวนการให เหมาะสมกับการตลาดภายในสหภาพยุโรป                      
(internal market) และ นโยบายทางการคาระหวางประเทศ (external trade policy)75  

การรับรองกระบวนพิจารณาหรือใหความรวมมือใดๆ ในกระบวนการลมละลายที่เริ่มตน                         
จากประเทศนอกสหภาพยุโรปน้ัน จะตองดําเนินการตามกฎหมายภายในประเทศของประเทศ                     
ที่จะใหการรับรอง76 และการรับรองจะไมตองไมขัดกับนโยบายของรัฐของประเทศที่จะใหการรับรอง77              

                                                             
72 INSOL Europe, supra note 71, น.109. 

73 INSOL Europe, supra note 71, น. 110. 

74 European Organization of professionals who specialize on insolvency, bankruptcy and business 

reconstruction and recovery 

75 Id. 

76 Article 60 บัญญัติวา The function referred to in this Chapter relating to recognition of Non-EU 

proceedings and cooperation with courts from Non-EU Member States shall be performed by the courts 

of the Member States as specified in their legislation. 



76 

 

รวมถึงการใหอํานาจศาลในประเทศที่จะใหการรับรองน้ันใชดุลยพินิจในการใหความชวยเหลอืนอกเหนือจากที่
บัญญัติไวใน EIR ซึ่งความชวยเหลือน้ันจะตองอยูภายใตกฎหมายภายในของประเทศที่จะใหการรับรอง78           
ในบทบัญญัติน้ียังระบุถึงความสัมพันธในทางกฎหมายระหวางประเทศวา การรับรองกระบวนพิจารณาคดีน้ัน
จะไมสงผลกระทบตอขอตกลงหรือสนธิสัญญาใดๆที่ไดกระทําไว กับประเทศในสหภาพยุโรปที่พิจารณาการให
การรับรองตอกระบวนการตางประเทศน้ัน79 

การเขาสูกระบวนการรับรองหรือบังคับตามคําพิพากษาในสหภาพยุโรป ซึ่งเริ่มตนกระบวนการจาก
นอกประเทศสมาชิกน้ันจะตองเริ่มจากการรองขอของผูชําระบัญชี (liquidator) ไดเองโดยจะตองย่ืนคํารองตอ
ประเทศที่จะใหการรับรอง80 ซึ่งแตกตางกับกฎหมายตนแบบที่การดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ลมละลายระหวางประเทศน้ันจะตองมีการต้ังตัวแทนตางประเทศ ซึ่งบทบัญญัติน้ีถือเปนการลดขั้นตอน                
ที่สําคัญประการหน่ึง หลังจากที่ไดมีการรองขอจากผูชําระบัญชีแลว ศาลที่ไดรับการรองขอใหรับรองกระบวน
พิจารณาคดีลมละลายจะทําการนัดผูชําระบัญชีเพื่อฟงคําสั่งหรือคําพิพากษา ซึ่งกระบวนการหรือผลที่ตามมา
หลังจากศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษารับรองกระบวนพิจารณาคดีตางประเทศน้ัน จะคลายคลึงกับกฎหมาย
ตนแบบคือ การกอใหเกิดการรวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ี รวมถึงกระบวนการปกปอง รักษาทรัพยสิน                  
ของลูกหน้ีและกระบวนการดําเนินคดีตางๆ โดยมุงหมายใหรวบรวม รักษา ทรัพยสินของลูกหน้ีใหไดมากที่สุด       
เพื่อบรรดาเจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีมากที่สุดอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน 

                                                                                                                                                                                             
77 Article 62 บัญญัติวา Nothing in this Chapter prevents the court of a Member State from refusing 

to take an action governed by this Chapter if the action would be manifestly contrary to the public 

policy of this Member State. 

78 Article 63 บัญญัติวา Nothing in this Chapter limits the power of a court of a Member State or 

liquidator to provide additional assistance to a non- EU liquidator under the laws of the Member State. 

79 Article 59 บัญญัติวา This regulation shall not affect the application of bilateral or multilateral 

conventions and agreements to which one or more Member States are party at the time of adoption to 

this Regulation and which concern matters governed by this Regulation, … 

80 Article 65 บัญญัติวา A non-EU liquidator is entitled to apply directly to a court in any Member 

State. 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 ในปจจุบันเมื่อเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศมีพัฒนาการที่มีความใกลชิดมากย่ิงขึ้น                

กว าที่ เปนเคยเปน ในอดีตที่มา  เชน เ ดิมที การ ติดตอธุ รกิจการคาหรือ นิ ติสัมพันธมักจะจํ ากั ด                                 

อยูในขอบเขตในรัฐใดรัฐหน่ึงเพียงรัฐเดียว ในขณะที่ปจจุบันความสัมพันธระหวางประเทศไดเขาสู                  

ยุคของความไรพรมแดน (Globalization) ดังที่จะไดเห็นไดจากรัฐตางๆไดมีความพยายามที่จะเขารวม         

หรือรวมกลุมกันเพื่อสถาปนาความสัมพันธใหมีความแนนแฟนอันจะเปนการสร างเสถียรภาพ                            

ในการดําเนินความสัมพันธในทางระหวางประเทศ ซึ่งสภาพการณดังกลาวไดนําไปสูการเพิ่มจํานวนขึ้นของนิติ

สัมพันธที่มีลักษณะขามชาติ (International transaction) และเปนธรรมดาอยูเองที่นิติสัมพันธขามชาติ

ดังกลาวจะนําไปสูการเพิ่มขึ้นของขอพิพาทระหวางเอกชนที่มีลักษณะตางประเทศตามไปดวย 

 หน่ึงในประเด็นปญหาขอพิพาทที่มีลักษณะระหวางประเทศดังกลาวซึ่ งไดทวีความสําคัญ                      

มากขึ้นในปจจุบันไดแก ปญหาในเรื่องของการลมละลายขามชาติ ซึ่งหมายถึงสถานการณที่ลูกหน้ี                       

ที่ ล ม ล ะ ล า ย  ( มี ห น้ี สิ น ล น พ น ตั ว )  มี นิ ติ สั มพั น ธ ไ ม ว า ใ น ท า ง ห น่ึ ง ท า ง ใ ด กั บ ต า ง ป ร ะ เ ท ศ                                     

หรือที่มีองคประกอบตางประเทศ (Foreign Element) เขามาเกี่ยวของ เชน ทรัพยสิน หรือเจาหน้ี                

สถานที่ในการปฏิบัติการชําระหน้ีอยูในตางประเทศ เปนตน จึงทําใหเกิดปญหาที่ตองพิจารณาวาศาลใดจะเปน

ศ า ล ที่ มี เ ข ต อํ า น า จ ในก า ร พิ จ า ร ณา พิ พ า กษ า ค ดี ล ม ล ะล า ย ที่ มี ลั ก ษณ ะร ะห ว า ง ป ร ะ เท ศ                              

เน่ืองจากมีศาลหลายๆประเทศเขามาเกี่ ยวของในนิติสัมพันธ  เมื่ อศาลของประเทศใดประเทศ                            

ได มี คํ า พิพากษา ใหลู กห น้ีต องชํ า ระห น้ี ในค ดีลมละลายแล ว  ปรากฏว าทรัพย สิ นของลู กห น้ี                       

ต้ังอยูในตางประเทศ เจาหน้ีตามคําพิพากษาในคดีลมละลายสามารถนําคําพิพากษาน้ันไปรองขอ                  

ใหมีการบังคับรับรองในตางประเทศไดหรือไมเพียงใด  

 โดยที่ รัฐแตละรัฐมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเองซึ่ งปราศจากการแทรกแซงจากรัฐอื่น                       

อันมีพื้นฐานมาจากหลักความเทาเทียมกันของรัฐ (Principle of the Equality of States)                             

แตดวยความจําเปนในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในความสัมพันธทางดาน

เศรษฐกิจอันมีผลประโยชนของรัฐเขามาเกี่ยวของ รัฐจึงจําเปนที่จะตองผอนคลาความเครงค รัด                  

ของการใชอํานาจอธิปไตยของตนลง แตอย า งไรก็ ดี ก็ ไม ไดหมายความว าทุกประเทศจะยอม                             

สล ะอํ า น า จ อธิ ป ไตยข อ ง ตนล ง  ดั ง ที่ จ ะ เห็ น ได จ า กก า ร ป ร า กฏ แ นว คิ ดทฤ ษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง                             

กับการลมละลายขามชาติอยู 2 ทฤษฎีที่สําคัญ กลาวคือ ทฤษฎี Territoriality และ ทฤษฎี Universality 

 ทฤษฎี Territoriality เปนแนวความคิดที่วางอยูบนพื้นฐานของหลักการใชเขตอํานาจรัฐ            

เหนือดินแดน โดยแนวคิดน้ีเห็นวา การลมละลายน้ันควรมีผลเฉพาะตอทรัพยสินของลูกหน้ีที่ ต้ังอยู                       

ในประเทศที่กระบวนการลมละลายไดเริ่มตนขึ้นเทาน้ัน ไมควรมีผลไปถึงทรัพยสินของลูกหน้ีที่ต้ังอยู                    
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ในประเทศอื่นดวย เพราะไมวาอยางไรก็ตามทรัพยสินของลูกหน้ีที่ต้ังอยูในประเทศอื่นก็ยอมที่จะตกอยูภายใต

ก ร ะบ ว นก า ร ล ม ล ะล า ยอ ยู แ ล ว  ซึ่ ง จ ะ เห็ น ได ว า ท ฤ ษฎี ดั ง ก ล า ว ไ ด ว า ง อ ยู บ นพื้ น ฐ า นข อ ง                                   

การใชอํานาจอธิปไตยของรัฐอยางเครงครัด ซึ่งเปนแนวความคิดที่ไมสอดคลองกับสภาวะทางสังคม           

และเศรษฐกิจในทางระหวางประเทศในปจจุบัน  

ดวยเหตุ น้ี  นักนิ ติศาสตรจึ ง ได นํา เสนอแนวคิดทฤษฎี  Universality ที่ มีแนวความคิด                        

ที่วาการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายน้ันควรมี เพียงหน่ึงเดียว (Single Proceeding)              

โดยประ เทศที่ เริ่ มตนกระบวนการลมละลายอาจ เปนประ เทศที่บุค คลลมละลายมีภู มิลํ า เนา                     

หรือเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการในกรณีที่เปนนิติบุคคลก็ได  ทั้ ง น้ีโดยไมคํา นึงวาทรัพยสิน              

ของลูกหน้ีจะต้ังอยู ณ ที่ใด ในขณะเดียวกันศาลตางประเทศ (ถึงแมจะมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดี) ไมควร

เปนศาลที่เริ่มตนกระบวนวิธีพิจารณาคดีลมละลายขึ้นใหม แตควรทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือ

กระบวนการลมละลายที่เกี่ยวของ เชน ชวยเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยู

ในเขตอํานาจของตน หรือชวยปองกันมิใหลูกหน้ีจําหนายจายโอนทรัพยสินไปโดยมิชอบ เปนตน 

 จากการศึกษาพบวา  สถานะของเรื่ องการลมละลายขามชาติในระดับระหวางประเทศ                        

ของภูมิภาคอาเซียน แมวาในประเด็นเรื่องความรวมมือดานกฎหมายระหวางประเทศสมาชิกในภูมิภาค

อาเซียนไดรับการยอมรับมาเปนเวลาชานาน ดังที่จะเห็นไดจากในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนไดบรรจปุระเด็น

ดังกลาวเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมอยูหลายครั้ง เชน การประชุมรัฐมนตรีกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1 

“Meeting of ASEAN Ministers of Law” (MOL) ซึ่งไดจัดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1986                        

ที่บาหลี อินโดนีเซีย โดยในที่ประชุมดังกลาวไดประกาศกรอบความรวมมือดานกฎหมายระหวางประเทศ

สมาชิกอาเซียนไว 3 ดานสําคัญ ซึ่งไดประกาศเปน “ความเขาใจของรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับการจัดการ

องคกรดานกฎหมาย” ฉบับลงวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1986 (ASEAN Ministerial Understanding on The 

Organizational Arrangement for Cooperation in the Legal Field 1986) ไดแก การแรกเปลี่ยนขอมูล

และเอกสารที่ใชในทางกฎหมาย, ความรวมมือในทางตุลาการในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และการศึกษา

และวิจัยดานกฎหมาย ซึ่งกรอบความรวมมือดังกลาวจะใชเปนแนวทางในการดําเนินความรวมมือในดาน

กฎหมายระหวางประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนตอไป แตอยางไรก็ตาม จนกระทั่งถึงปจจุบันยังไมปรากฏ

ความรวมมือในเรื่องการลมละลายชาติในระดับภูมิภาคของอาเซียนแตอยางใด 

โดยเมื่อพิจารณาถึงกฎหมายภายในประเทศสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียน พบวาหลายประเทศใน

ภู มิ ภ า ค อ า เซี ยน มิ ไ ด มี ก า ร ก ล า ว ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ล ม ล ะ ล า ย ข า ม ช า ติ แ ต อ ย า ง ใ ด                                                   

คงมีเพียงบางประเทศเทาน้ันที่ไดมีการบัญญัติประเด็นในเรื่องการลมละลายขามชาติไวอยางชัดแจง            

ในกฎหมายภายในอันไดแก ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร สวนประเทศอื่น ๆ ใน

อาเซียนไมพบวาไดมีการรับรองในเรื่องการลมละลายขามชาติไวในกฎหมายภายใน ไมวาจะเปน อินโดนีเซีย 

เมี ยนมา ร  ล า ว  กั มพู ชา  โดย เฉพาะอย า ง ย่ิ งประ เทศ ไทยซึ่ ง ได มี ก ารบัญญั ติ ไว อย า งชั ดแจ ง                                   
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ในพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 วา การพิทักษทรัพยหรือการลมละลายตามตามกฎหมาย                       

ของตางประเทศไมมีผลตอทรัพยสินของลูกหน้ีที่อยูในประเทศไทย 

 การรับรองและบังคับคําพิพากษาตา งประเทศในคดีลมละลายในกลุมประเทศอาเซียน                  

ที่ ได รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว  (common law) ของประเทศอั งกฤษน้ัน                        

ไดมีหลักเกณฑความเปนสากล (Universalism) และการใหความชวยเหลือ (assistance) อยางชัดแจง       

ในการรับรองใหกระบวนพิจารณาคดีลมละลายที่ เริ่มตนจากศาลตางประเทศเขามามีผลใชบังคับ                

ในประเทศที่ ได รับการรองขอโดยไมถื อว า เป นการแทรกแซงกิจการภายใน โดยยึดหลักที่ ว า                   

กระบวนพิจารณาคดีลมละลายครั้งเดียว (Single Proceeding) น้ันควรจะสามารถใชบังคับไดทั่วโลก          

เพื่ อ ป ร ะ โ ย ช น แ ก เ จ า ห น้ี ต า ม คํ า พิ พ า ก ษ า  โด ย จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ผ า น ตั ว แ ท น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ                           

(Foreign Representative) ในการรองขอใหคําพิพากษาน้ันมีผลในประเทศที่ ไดรับการรองขอ                    

เชน ประเทศที่มีทรัพยสินของลูกหน้ีต้ังอยู เปนตน 

 ประเทศสิงคโปรเปนประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนเพียงประเทศเดียวหน่ึงที่ไดรับเอากฎหมาย

ตนแบบ หรือ The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency มาใชบังคับกับการลมละลาย

ขามชาติ ซึ่งประเทศสิงคโปรไดการแกไขกฎหมายลมละลายใหมีความสอดคลองกับกฎหมายตนแบบ              

ซึ่งเปนการตอบรับกับสภาวการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ไรพรมแดน 

ในสวนประเทศมาเลเซียน้ัน แมจะไมไดรับเอากฎหมายตนแบบมาปรับใชกับกฎหมายลมละลาย           

ขามชาติ แตประเทศมาเลเซียน้ันไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอวที่สงผลใหจะตองรับรอง       

คําพิพากษาตางประเทศในคดีลมละลายใหมีผลใชบังคับภายในประเทศได รวมถึงการมีความรวมมือทางการ

ศ า ล กั บ ป ร ะ เท ศ สิ ง ค โ ป ร ใ นลั กษณะที่ เ ป น ก า ร ต า ง ตอบ แ ท นซึ่ ง กั น แ ล ะกั น ในก า ร รั บ ร อ ง                              

คําพิพากษาที่มาอีกประเทศใหมีผลบังคับใชในประเทศตนได 

ในขณะที่ป ระเทศสมาชิกในกลุ มอา เซียนที่ ได รั บอิทธิพลจากระบบกฎหมายซีวิ ลลอว                            

มีความไมชัดเจนในเรื่องการลมละลายขามชาติ รวมถึงประเด็นการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาล

ต า ง ปร ะ เทศ ในค ดี ล ม ละลา ย  ค งป รา กฏ แต เพี ย ง ปร ะ เทศ เวี ย ดนามที่ มี ก า รกล า วถึ ง ก ล ไก                          

การลมละลายขามชาติไวใน the Bankruptcy Law 2014 โดยวางอยูบนพื้นฐานของหลักการปฏิบัติ                   

ตางตอบแทน แตทั้ ง น้ี  ประเทศเวียดนามก็ไมไดมีการกําหนดถึงกระบวนการรับรองและบังคับ                        

ตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายไวเปนการเฉพาะ คงปรากฏแตเพยีงวธิกีารและขัน้ตอนในการ

รั บ รองและบั งคั บตามคํ าพิพากษาศาลต า งป ระ เทศ ในค ดีแพ ง และพา ณิชย ซึ่ ง บัญญั ติอ ยู ใ น                         

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ค.ศ. 2004 ของประเทศเวียดนามเทาน้ัน  

ซึ่งมีขอที่นาสัง เกตวา  ประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนที่ ไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมาย                  

ซีวิลลอว (civil law) หลายประเทศไดมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาล
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ตางประเทศในทางแพงและพาณิชย แตมิ ไดมีการกลาวถึ งประเด็นเรื่องการลมละลายขามชา ติ                      

ในกฎหมายไว เปนการเฉพาะแตอยางใด ทั้ งน้ี อาจเปนผลสืบเน่ืองมาจาก กระบวนการลมละลาย                        

ขามชาติเปนกลไกที่สงผลกระทบตอการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐ ซึ่งสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียนหลาย

ประเทศยังคงหวงแหนการใชอํานาจอธิปไตยของตน อันเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนากลไกการลมละลาย

ขามชาติภายในภูมิภาคอาเซียน 

ดังน้ัน เพื่อเปนการพัฒนากลไกการลมละลายขามชาติโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการรับรอง            

และบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย จําเปนที่อาเซียนจะตองจัดทําโครงสรางพื้นฐาน

ทางกฎหมาย (legal infrastructure) ที่เกี่ยวกับการลมละลายขามชาติ โดยอาจกระทําไดเปน 2 แนวทาง 

ดังน้ี 

แนวทางที่ 1: การรับเอากฎหมายตนแบบของ UNCITRAL วาดวยการลมละลายขามชาติ               

เน่ืองจากกฎหมายตนแบบเปนเพียงแนวทาง (guideline) ในประเทศสนใจสามารถนําไปปรับใช                 

เพื่อจัดทํากฎหมายในใหมีความสอดคลองกับกฎหมายตนแบบ ซึ่งกฎหมายตนแบบน้ันไมมีสภาพบังคับ          

ทางกฎหมายระหวางประเทศ เปนเพียงกฎเกณฑที่ไมมีสภาพบังคับ (soft law) ซึ่งมีขอดีที่มีความยืดหยุน และ

ป ร ะ เทศ ที่ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ต้ั ง ข อ ส ง ว น  ( preservation)  ใ นป ร ะ เ ด็ นที่ ต น ไม ต อ ง ก า ร นํ า ม า ใ ช                          

กับกฎหมายภายในได เชน ประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐ (public policy) โดยประเทศที่สนใจ

สามารถเลือกประเด็นที่ตนสนใจเพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายภายใน หรือกลาวอีกนัยหน่ึง 

ประเทศที่สนใจอาศัยไมจําเปนตองนํากฎเกณฑทั้งหมดของกฎหมายตนแบบไปรางเปนกฎหมายภายใน        

แตอยางไรก็ดี มีขอพิจารณาที่วาการรับเอากฎหมายตนแบบมาเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายภายในของ

ทุกประเทศใหมีความสอดคลองกันน้ัน อาจไมเหมาะสมกับบริบทของสมาชิกในกลุมประเทศอาเซยีน เน่ืองจาก

มีประเทศตางๆจํานวนมากไดรับเอากฎหมายตนแบบมาเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายภายในที่เกี่ยวกับ

การลมละลายขามชาติ จึงอาจเปนไปไดวาขอบเขตในการบังคับใชกฎหมายลมละลายขามชาติอาจไมจํากัด   

อยูแคเฉพาะสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศเทาน้ัน หรือกลาอีกนัยหน่ึง กระบวนการลมละลาย   

ที่เกิดขึ้นนอกประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนอาจเขามามีผลใชบังคับภายในประเทศสมาชิกของกลุมประเทศ

อาเซียนภายใตกรอบของกฎหมายตนแบบก็ได ซึ่งเมื่อคํานึงวาสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียนหลายๆประเทศ

ยังคงยึดถือ การใชอํานาจอธิปไตยอยางเครงครัด จึงอาจทําใหประเทศเหลาน้ันไมมีความประสงคจะรับเอา

กฎหมายตนแบบมาเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายภายในวาดวยการลมละลายขามชาติ 

แนวทางที่ 2: การจัดทําความรวมมือวาดวยการลมละลายขามชาติของประเทศสมาชกิในกลุมประเทศ

อาเซียนเปนการเฉพาะ โดยวิธีน้ีเปนวิธีที่ประเทศในกลุมอาเซียนรวมกันจัดทําความรวมมือ ในประเด็น           

การลมละลายขามชาติภายใตกรอบของอาเซียนซึ่งมีขอดีในแงที่สามารถจัดทําใหสอดคลองกับบริบทในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน และยังสามารถจํากัดขอบเขตการบังคับใชไวแตเฉพาะสมาชิกในกลุมประเทศอาเซยีน

เทาน้ัน อยางไรก็ตามในการจัดทําความตกลงในลักษณะดังกลาวอาจตองใชระยะเวลานอนพอสมควร 
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เน่ืองจากจะตองมีการศึกษาระบบการลมละลายขามชาติของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนเพื่อนํามาจัดทํา

รางความตกลงที่เกี่ยวเน่ืองดวยประเด็นดังกลาว ซึ่งถือวาเปนประเด็นที่มีความซับซอนเพราะบางประเทศ    

ในกลุมอาเซียนยังไมมีกฎหมายภายในตลอดจนทางปฏิบัติของศาลภายในเองก็ยังไมไดมีแนวทางที่ชัดใน

ประเด็นปญหาดังกลาว ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงวิธีการใหการรับรองเพื่อใหความตกลงที่จะไดมีการจัดทํา

ขึ้นใหมีผลบังคับใชเปนเรื่องคอนขางยากเพราะประชาคมอาเซียนอาศัยการลงคะแนนแบบฉันทามติ              

ที่ทุกประเทศสมาชิกจะตองใหความเห็นชอบในประเด็นดังกลาวจึงจะถือวาความตกลงน้ันๆ มีผลบังคับได          

ซึ่งในทางปฏิบัติแลวเปนเรื่องคอนขางยากที่ทุกประเทศจะใหความเห็นชอบ 

ในสวนของประเทศไทยน้ัน ดังที่ ไดกล า วแลววา ในปจจุบันประเทศไทยไมมีบทบัญญั ติ                       

ที่เกี่ยวกับการลมละลายขามชาติ รวมถึงการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย 

ดั ง น้ัน  เพื่ อ ใหป ระ เทศ ไทยสามา รถตอบสนอ งกับกา รพัฒนา ในทา ง สั งคมระหว า งประ เทศ                          

จึงจําเปนที่ประเทศไทยจะตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหครอบคลุมถึงประเด็นการลมละลายขามชาติ                 

และการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลาย โดยประเด็นในเรื่องของ              

การลมละลายขามชาติอาจบัญญัติเพิ่มเติมไวในพระราชบัญญัติลมละลาม พ.ศ. 2483 ใหกฎหมายไทยยอมรับ

ผลของการลมละลายที่ไดเริ่มกระบวนการขึ้นในตางประเทศ สวนประเด็นในเรื่องการรับรองและบังคับตาม        

คําพิพากษาศาลตางประเทศในคดีลมละลายน้ัน ประเทศไทยอาจบัญญัติเพิ่มเติมไวในพระราชบัญญัติ               

จัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 2542 โดยวางอยูบนพื้นฐานของหลักการปฏิบัติ            

ตางตอบแทน (reciprocity) อันเปนหลักการที่ชวยรักษาดุลยภาพระหวางการใชอํานาจอธิปไตยของประเทศ

ไทยกับตางประเทศ 

กลาวโดยสรุป กลไกการลมละลายขามชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการรับรองและบังคับตามคํา

พิพากษาศาลตา งประเทศในคดีลมละลาย น้ัน เปนประเด็นที่มี ความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน                           

ดวยเหตุน้ี รัฐแตละรัฐจึงจํา เปนที่จะตองเตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับประเด็นปญหาดังกลาว                       

ดวยการจัดทํากฎหมายภายในใหสามารถตอบสนองกับประเด็นปญหาดังกล าวไดอยางทันถวงที                

ซึ่งไมเพียงแตจะเปนประโยชนกับรัฐเทาน้ัน หากแตยังเปนผลดีกับภาคเอกชนในการจัดการทรัพยสิน                  

ที่อยูในกระบวนการลมละลายที่มีลักษณะระหวางประเทศอีกดวย 
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