แบบสํารวจประจําป พ.ศ. 255๙ (Doing Business 2016)
การแกไขปญหาการลมละลาย (Resolving Insolvency)
1. นิยามของคําศัพทที่ใชในแบบสอบถามนี้
ตัวชี้วัดของการแกปญหาการลมละลายจะ พิจารณาจาก ระยะเวลา, คาใชจาย และผล ลัพธจากการบังคับ
คดีลมละลายและการบังคับชําระหนี้ ที่เกี่ยวของกับ องคกรธุรกิจ ภายในประเทศ รวมทั้งความแข็งแกรงของ
โครงสรางกฎหมายลมละลาย วัตถุประสงคของ การกําหนด ตัวชี้วัดคือ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ระบบการ
จัดการคดีลมละลาย โดยวัดจากจํานวนเงินในการแบงชําระหนี้ (อัตราสวนที่เจาหนี้ไดรับการเยียวยา) และเพื่อ
ประเมินความมีคุณภาพของกฎหมายลมละลายโดยทดสอบวากฎหมายไดบัญญัติถึงวิธีปฏิบัติที่ดีงามตามที่นานา
ประเทศใหการยอมรับหรือไม ในการตอบแบบสอบถาม โปรดพิจารณาคําจัดความดังนี้
“การบังคับหลักประกัน ” (Foreclosure) เปนขั้นตอนที่เจาหนี้ที่มีประกัน ขอใหจําหนายทรัพยสินซึ่งเปน
หลักประกันเพื่อนําเงินที่ไดมาชําระหนี้ใหเจาหนี้เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามสัญญา
ต า ม ว ัต ถ ุ ป ร ะ ส งค ข อ ง
แ บ บ ส อ บ ถ า ม น ี้ ก า ร บ ัง ค ับ ห ล ัก ป ร ะ ก ัน ร ว ม ถ ึง ก า ร ข า ย ท ร ัพ ย ส ิน เพ ื่อ ร ว บ ร ว ม เข า ก อ งท ร ัพ ย ส ิน ข อ งล ูก ห น ี้ต า ม ว ิธ ีก า ร
ป ก ต ิผ า น ท า งก ร ะ บ ว น ก า ร ศ า ล แ ล ะ ให ร ว ม ถ ึง ก า ร บ ัง ค ับ เอ า ก ับ ห ล ัก ป ร ะ ก ัน อ ื่น ๆ ท ี่ไ ม ใ ช อ ส ัง ห า ร ิม ท ร ัพ ย ท ี่ต ิด จ ํา น อ ง
ด ว ย
“การมีหนี้สินลนพนตัว" (Insolvency) หมายถึง การที่ ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดเมื่อ ถึงกําหนด หรือ
เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินมีเกินกวามูลคาของทรัพยสิน
“ผูแทนในคดีลมละลาย” (Insolvency Representative) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคล (รวมทั้งบุคคล
ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนการชั่วคราว) ซึ่งไดรับมอบหมายในกระบวนการลมละลายใหบริหารจัดการการฟนฟูกิจการหรือ
การชําระกิจการและทรัพยสินในคดีลมละลาย
“การชําระกิจการและทรัพยสิน” (Liquidation) คือ ขั้นตอนการรวบรวมและการขายทรัพยสินของลูกหนี้
ผูมีหนี้สินลนพนตัวเพื่อที่จะนํามาชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ ทั้งนี้อาจรวมทั้งการทยอยขายทรัพยสินทีละสวน หรือการ
ขายทรัพยสินของลูกหนี้ แบบขายรวมทั้งกิจการ ตามวัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้
การชําระ กิจการและ
ทรัพยสิน หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการผานทางศาลตามปกติเทานั้น โดยไมรวมถึงกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ
โดยสมัครใจ
"การสั่ง พิทักษทรัพย" (Receivership) หมายถึง คําสั่งจากศาลหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
เพื่อ ใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยเขายึดทรัพยสิน , กิจการ, คาเชาและผลกําไรของลูกหนี้ ผูซึ่งไมชําระหนี้ตามสัญญา เจา
พนักงานพิทักษทรัพย อาจไดรับมอบหมายใหเขาดําเนินกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้กอนที่จะขายกิจการของ
ลูกหนี้ไปทั้งกิจการ หรือขายทรัพยสินของลูกหนี้แบบแยกสวน
"การฟนฟูกิจการ" (Reorganization) หมายถึง กระบวนการ ซึ่งสามารถฟนฟูสถานะทางการเงินของ
ลูกหนี้ใหดีขึ้นทั้งทําใหการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ดําเนินตอไปได โดยใช กระบวนการตางๆ ซึ่งอาจรวมถึง การยก
หนี้ให (debt forgiveness) การเปลี่ยนแปลงกําหนดชําระหนี้ ( debt rescheduling) การแปลงหนี้เปนทุน
(debt-equity conversion) และการขายธุรกิจ (หรือเฉพาะธุรกิจบางสวน) ในลักษณะที่ธุรกิจยังคงดําเนินอยู
ตอไป ตามวัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้ การฟนฟูกิจการ หมายถึง กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เปน
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องคกรธุรกิจที่ดําเนินการผานทางศาลตามปกติเทานั้น โดยไมรวมถึงการดําเนินการหรือการทําความตกลงนอกศาล
กับเจาหนี้ หรือการฟนฟูกิจการกอนเขาสูกระบวนการซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ
“แผนการฟนฟูกิจการ” (Reorganization Plan) หมายถึง แผนซึ่งสามารถฟนฟูสถานะทางการเงินของ
ลูกหนี้ใหดีขึ้นและทําใหการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ดําเนินตอไปได
2. การปฏิรูปและสถิติ
2.1. มีการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวของกับการลมละลายของลูกหนี้นิติบุคคล (Corporate
insolvency) นับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 255 7 จนถึงปจจุบันหรือไม ? ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนากฎหมายหรือขอ
ปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับหลักประกัน, การชําระกิจการและทรัพยสิน หรือ การฟนฟูกิจการ โปรดอธิบาย
คําตอบ

-

รายละเอียด

ใช
ไมใช

2.2. มีการปฏิรูปใดๆ ที่เกี่ยวของกับ การลมละลายของลูกหนี้นิติบุคคล (Corporate insolvency) ที่คาด
วาจะมีผลบังคับใชกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2558 หรือที่จะมีผลในระยะยาวหลังจากนั้น หรือไม? โปรดอธิบาย
คําตอบ

-

รายละเอียด

ใช
ไมใช

2.3. ในป 2557 มีคดีที่เกี่ยวกับการลมละลายขององคกร ธุรกิจ (Insolvency cases involving
commercial entities) ที่ทานหรือหนวยงานของทานดูแลอยู จํานวนทั้งสิ้นกี่คดี?
กรุณานับรวมถึงการบังคับหลักประกัน การชําระกิจการและทรัพยสิน และการฟนฟูกิจการ ที่ดําเนินการ
เสร็จสิ้นระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 หรือที่ยังคงคางอยูในเดือนธันวาคม 2557
ตัวเลือกคําตอบ
(a) 0
(b) 1-10
(c) 11-50
(d) 51-100
(e) มากกวา 100

ตัวเลขที่ชัดเจนหรือตัวเลขโดยประมาณ
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2.4. ในป 2557 มีคดีฟองรองเกี่ยวกับการลมละลายขององคกรธุรกิจ ในประเทศของทาน จํานวนกี่คดี?
กรุณา นับรวมถึงการบังคับหลักประกัน การชําระกิจการและทรัพยสิน
และการฟนฟูกิจการ ทั้งนี้
ไมรวมถึงคดีที่มิใชองคกรธุรกิจตามกฎหมาย
ตัวเลือกคําตอบ
(a) 0
(b) 1-10
(c) 11-50
(d) 51-100
(e) มากกวา 100

ตัวเลขที่ชัดเจนหรือตัวเลขโดยประมาณ

2.5.ในความคิดเห็นของทาน ในป 2557 องคกรธุรกิจที่เขาสูกระบวนการลมละลาย/ฟนฟูกิจการที่ยัง
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการมีสัดสวนเทาใดเมื่อเทียบกับจํานวนองคกรธุรกิจที่เขาสู
กระบวนการทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึง กรณีขายทรัพยสินแบบขายทั้งกิจการทั้งในกระบวนการลมละลายและการฟนฟู
กิจการ
กรุณาระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายตัวเลขทางสถิติ
คําตอบ
(a) 0
(b) 1-25%
(c) 25-50%
(d) 50-75%
(e) 75-100%

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

3. กรณีศึกษาสมมติ
กรุณาตอบแบบสอบถามในสวนที่ 4 ตามกรณีศึกษาสมมติดังตอไปนี้
a. มิราจเปนบริษัทไทยซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ ทรัพยสินและรายไดของมิราจมาจากการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรมเทานั้น มีมูลคาประมาณ 16,665,201 บาท วันที่ 1 ม.ค. 2552 มิราจทําสัญญากูเงินกับ
Bizbank (ธนาคารในประเทศไทย) มีกําหนดระยะเวลาชําระ หนี้ 10 ป เปนจํานวนเงิน 16 ,665,201
บาท ซึ่งเทากับมูลคาทางตลาดของทรัพยสินของธุรกิจโรงแรม โดยมีทรัพยสินของโรงแรมเปนหลักประกัน
และ/หรือ รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นที่สามารถเปนหลักประกันได ตามกฎหมาย สัดสวนหนี้ของธนาคารคิด
เปน 74% ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของมิราจ
b. เจาหนี้ไมมีประกันรายอื่นๆ (เชน พนักงาน และลูกจางของโรงแรม , ผูขายสินคา เปนตน ) มีจํานวนหนี้
รวมกัน 26% ของจํานวนหนี้ทั้งหมด (ประมาณ 5.8 ลานบาท) โดยมีกลุมผูขายสินคาจํานวน 50 ราย
เปนกลุมเจาหนี้รายใหญ ซึ่งมิราจคางชําระคาสินคาสําหรับการสงมอบครั้งลาสุด
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c. ผูกอตั้งมิราจถือหุน 51% ของบริษัทและดํารงตําแหนงเปนประธานคณะผูบริหารมิราจ สวนผูถือหุนราย
อื่นๆเปนเพียงผูถือหุนรายเล็ก ไมมีใครถือหุนเกิน 5 % ของจํานวนหุนซึ่งมีอํานาจออกเสียง บริษัท มิราจ
ไดวาจางผูจัดการทั่วไปและลูกจางบริษัททั้งสิน 201 คน ซึ่งเปนคนไทย ทั้งมิราจและบรรดาลูกจางตาง
ตองการใหบริษัทดําเนินการตอไป
d. เมื่อครบวันกําหนดชําระหนี้ 1 ม.ค. 255 8 มิราจไดชําระหนี้ตามจํานวนและกําหนดเวลา แตอยางไร
ก็ตามเนื่องจากมิราจประสบปญหาฝดเคืองทางดานการเงินเนื่องจากเศรษฐกิจไมดี ทําใหมิราจไมสามารถ
ชําระหนี้งวดถัดไปในวันรุงขึ้นได (วันที่ 2 ม.ค. 2558) โดยมิอาจเจรจาตอรองกับ Bizbank ทั้ง ไม
สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารอื่นได ทําใหมิราจจําตองผิดนัดชําระหนี้
e. มิราจคาดการณวาจะตองประสบกับสภาวะขาดทุนในชวงป 255 8 – 2559 แตมิราจคาดวา รายได การ
ประกอบธุรกิจ ในป 2558 จะยังคงสามารถจายคาใชจายตางๆทั้ง เงินเดือนพนักงาน คาสินคา คา
ดําเนินการซอมบํารุง และภาษี ได แตรายไดดังกลาวไมมีเพียงพอที่จะชําระเงินตนและดอกเบี้ยคางชําระ
แกธนาคารBizbank
f. ถากิจการถูกขายทั้งกิจการในฐานะที่ยังดําเนินธุรกิจตอไปได มูลคาจะอยูที่ 100% ของมูลคาตลาด แตถา
นําทรัพยสินออกขายแยก มูลคาจะอยูที่ 70% ของมูลคาตลาด

4. ทางเลือกของกระบวนการ กฎหมายที่บังคับใช และการประมาณการทั่วไป
การตอบคําถามในสวนนี้โปรดพิจารณากรณีศึกษาสมมติในสวนที่ 3 เพื่อความสะดวกของทาน คําตอบ
ของปที่แลวรวมอยูในแบบสอบถามนี้ดวย เราไดรวบรวมบทสรุปของคําตอบที่ผูสนับสนุนหลายๆ ทาน จากปที่แลว
ใหไวสําหรับคําถามเดียวกันนี้ บทสรุปนี้ไดจากผูสนับสนุนจากประเทศของทานที่ตอบคําถามของ การประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) ซึ่งอาจจะไมตรงกับคําตอบเฉพาะเจาะจงที่ทานหรือ เพื่อนรวมงานตอบไวเมื่อปที่แลว
4.1. กระบวนการ ใดที่นาจะนํามาใชกับกรณีบริษัทมิราจมากที่สุด ? กรุณาอธิบายวาทําไมทานจึงคิด
เชนนั้น
ปที่ผานมา
คําตอบ
ความคิดเห็น
กระบวนการ
มิราจควรเขาสูระบบการ
ฟนฟูกิจการ
ฟนฟูกิจการ เนื่องจาก
จะทําใหมิราจสามารถ
รักษามูลคาของโรงแรม
และดําเนินธุรกิจตอไป
ได และยังมีโอกาสขอ
ประนอมหนี้หรือปรับ
โครงสรางหนี้กับเจาหนี้
ได ทั้งนี้ตามมาตรา

ตัวเลือกคําตอบ
- การบังคับจํานอง
- การพิทักษทรัพย
- การลมละลาย
- การฟนฟูกิจการ
- การลมละลาย
(หลังจากที่ได
พยายามฟนฟูกิจการ
แลว)
- การลมละลาย

ปนี้

คําอธิบาย
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90/12(6) ตามพรบ. (หลังจากที่ได
ลมละลาย 2483
พยายามบังคับ
นอกจากนี้แลวมิราจจะ จํานองแลว)
เขาสูกระบวนการพัก
การชําระหนี้โดย
อัตโนมัติ ซึ่งทําใหเจาหนี้
มีประกันมิอาจบังคับ
จํานองได

4.2. ศาลใดจะเขามามีสวนเกี่ยวของในการจัดการกรณีบริษัทมิราจ?
(เชน ถา Bizbank เริ่มตน
กระบวนการโดยของบังคับหลักประกันผานทางศาล ศาลของเมืองนั้นๆอาจะเขามาเกี่ยวของในการฟนฟูกิจการ)
ปที่แลว
ศาลลมละลายกลาง

ปนี้

4.3. ธุรกิจของโรงแรมจะยังคงดําเนินตอไปไดหรือไมภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ? (กรุณาอธิบายวา

ทําไมทานจึงคิดวาผลลัพธดังกลาวนี้นาจะเปนผลลัพธที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด ทั้งนี้โปรดสังเกตวาธุรกิจของโรงแรงยังคงดําเนิน
ตอไปได หมายถึงรวมถึงทั้งการอยูรอดและดําเนินกิจการตอไปและการขายธุรกิจของโรงแรมแบบขายไปทั้งกิจการ)
ปที่ผานมา
ปนี้
คําตอบ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ตัวเลือกคําตอบ
โปรดอธิบาย
ใช, โรงแรม
แผนการฟนฟูกิจการ - ใช, โรงแรมยังคง
ยังคงดําเนิน
จะไดรับความเห็นชอบ ดําเนินกิจการตอไปได
กิจการตอไปได และโรงแรมยังคง
- ไม โรงแรมหยุด
สามารถดําเนินธุรกิจ ดําเนินกิจการและ
ตอไปได
ทรัพยสินของมิราจ
จะตองถูกขายแยก
รายการ

4.4. กฎหมาย,ระเบียบปฏิบัติ หรือกฎเกณฑใดที่จะนําปรับมาใชกับคดีของบริษัทมิราจ?

ปที่ผานมา
พ.ร.บ. ลมละลาย 2483
ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 – 7

ปนี้
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4.5 การดําเนินกระบวนการลมละลายของบริษัทมิราจจะใชระยะเวลาทั้งหมดนานเทาใด? กรุณาตอบเปน
ตัวเลขที่นาจะเปนไปไดมากที่สุดจากประสบการณของทาน

กรุณาระบุขั้นตอนหลักที่จําเปนสําหรับกระบวนการทั้งหมด และระบุวาแตละขั้นตอนใชเวลานานเทาไรในทางปฏิบัติ โดย
เริ่มจากระยะเวลาที่บริษัทมิราจมิไดชําระหนี้ตามสัญญาและสิ้นสุ ดลงเมื่อธนาคารบิซแบงคไดรับ ชําระหนี้ คืนทั้งหมดหรือบางสวน
ถาเปนขั้นตอนของการฟนฟูกิจการ ระยะเวลาสิ้นสุดลงเมื่อแผนฟนฟูไดรับการอนุมัติ
หากเปนการเริ่มกระบวนการหนึ่งแลว
เปลี่ยนไปเปนอีกกระบวนการหนึ่ง โปรดนับรวมระยะเวลาทั้งสองกระบวนการรวมกัน
คําตอบ
32 เดือน

ปที่ผานมา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
กระบวนการฟนฟูกิจการจะใชเวลารวม
ทั้งหมดประมาณ 2.7 ป หลังจากมิราจ
ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ ศาลลมละลาย
จะใชเวลาพิจารณาคํารองประมาณ 4
เดือน และเรียกใหผูมีสวนไดเสียรวม
พิจารณาเหตุแหงการฟนฟูกิจการ ถาศาล
มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการจะมีการแตงตั้งเจา
พนักงานพิทักษทรัพย นอกจากนี้แลว
ศาลจะแตงตั้งผูทําแผนตามมาตรา
90/17 ซึ่งใชระยะเวลาประมาณ 3
เดือน เจาหนี้อาจยื่นขอรับชําระหนี้ใน
กระบวนการฟนฟูกิจการภายใน 1 เดือน
หลังจากคําสั่งแตงตั้งผูทําแผน ตามมาตรา
90/26 และตามมาตรา 90/43 ภายใน
กําหนด 3 เดือนนับแตงตั้งผูทําแผน ให
ผูทําแผนสงแผนแกเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย ในทางปฏิบัติ การเตรียมบัญชี
รายชื่อเจาหนี้ การรางและลงมติรับแผน
รวมทั้งการแกไขแผน จะใชเวลาประมาณ
1-2 ป หลังจากแผนไดรับการเห็นชอบ
แลว อาจใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน
เจาหนี้ (BizBank) ถึงจะไดรับการชําระ
หนี้

4.6. การดําเนินกระบวนการ มีคาใชจายทั้งหมดเทาไร ?
ประสบการณของทาน

คําตอบ

ปนี้

โปรดอธิบาย

กรุณาตอบเปนตัวเลข ที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด จาก

ตัวเลขโดยประมาณควรจะอยูในรูปเปอรเซ็นตของมูลคา ทรัพยสินของ บริษัทมิรา จ (16,665,201 บาท) กรุณาระบุ
รวมทั้งคาใชจายโดยประมาณของ: คาใชจายในศาล , คาทนาย, คาใชจายเจาพนักงานพิทักษทรัพย , คาธรรมเนียมการขาย
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ทอดตลาด และคาวิชาชีพอื่น รวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด หากเปนการเริ่มกระบวนการหนึ่งแลว
เปลี่ยนไปเปนอีกกระบวนการหนึ่ง ใหรวมคาใชจายของขั้นตอนที่สองดวย
คําตอบ
36%

ปที่ผานมา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
การดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการ มีคาใชจาย
ประมาณ 36% ของมูลคาทรัพยสินของลูกหนี้ โดยจะ
เปนคาธรรมเนียมศาลและเจาหนาที่รัฐ ประมาณ 1%,
คาทนายความ 10%, คาสงหมายและประกาศ
ประมาณ 1 %, คาธรรมเนียมเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย ประมาณ 5 – 10% และคาธรรมเนียมนัก
บัญชี ผูประเมินราคา และอื่นๆ ประมาณ 5 – 10%
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการขายทอดตลาดเปนไปตามที่
บัญญัติไวในปวิพ. โดยจะขึ้นอยูกับราคาทรัพย
นอกจากนี้แลวคาธรรมเนียมและคาใหคําปรึกษาอื่นๆ
ยังมีความแตกตางกันไปในแตละบริษัทที่รับปรึกษา

โปรดแจกแจงคาใชจายดังนี้
- คาธรรมเนียมศาล
- คาทนาย
- คาธรรมเนียมเจาพนักงานพิทักษทรัพย
- คาธรรมเนียมขายทอดตลาด
- คานักบัญชีและผูประกอบวิชาชีพอื่น
- คาใชจายอื่นๆ (โปรดระบุ)

__%
__%
__%
__%
__%
__%

คําตอบ

ปนี้

โปรดอธิบาย

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

5. โครงสรางกฎหมาย
ในสวนนี้จะเนน ที่โครงสรางกฎหมายที่นํามาปรับใชกับ กระบวนการฟนฟูกิจการ (Reorganization)
และการชําระกิจการและทรัพยสิน (Liquidation) ขององคกรธุรกิจในประเทศของทาน
กรุณาตอบคําถามตอไปนี้โดยคํานึงถึงเฉพาะกรณี องคกรธุรกิจ (Commercial Entities) เทานั้น
(ไมรวมถึงกรณีบุคคลธรรมดา) พรอมทั้งระบุมาตราและกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกในการนี้ เราได
จัดเตรียมคําตอบของปที่แลวไว ณ ที่นี้ โดยสรุปมาจากผูตอบแบบสอบถามในประเทศของทาน ทั้งนี้อาจจะไมตรง
กับคําตอบที่ทานหรือผูรวมงานในหนวยงานของทานตอบไว
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5.1. กระบวนการในการเริ่มตนคดี
5.1.1. มีวิธีการทางกฎหมายวิธีใดบางที่ ลูกหนี้ สามารถเริ่มตนกระบวนการลมละลาย /ฟนฟูกิจการ ได
(commencing insolvency proceedings)

ปที่ผานมา
คําตอบ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
(c) ลูกหนี้ - มาตรา 9 พรบ.ลมละลายฯ เจาหนี้
สามารถขอ เทานั้นสามารถฟองขอใหลูกหนี้
ฟนฟูกิจการ ลมละลาย
ไดเทานั้น
- มาตรา 90/2 พรบ.ลมละลายฯ
เจาหนี้ หรือลูกหนี้ หรือหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา 90/4 อาจรองขอใหมีการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไมวาลูกหนี้จะ
ถูกฟองใหลมละลายแลวหรือไม

ตัวเลือกคําตอบ
(a) ลูกหนี้สามารถยื่น
คํารองไดทั้งกรณีขอให
ลมละลายและขอฟนฟู
กิจการ
(b) ลูกหนี้สามารถยื่น
คํารองขอใหลมละลาย
ไดเพียงเทานั้น
(c) ลูกหนี้สามารถยื่น
คํารองขอฟนฟูกิจการ
ไดเพียงเทานั้น
(d) ลูกหนี้ไมสามารถ
ยื่นคํารองไดไมวาจะ
เปนกรณีขอให
ลมละลายหรือขอฟนฟู
กิจการ
(e) อื่นๆ โปรดอธิบาย

ปนี้

โปรดอธิบาย

5.1.2. กฎหมายลมละลายใหอํานาจเจาหนี้ในการยื่นขอใหลูกหนี้ลมละลาย หรือขอฟนฟูกิจการใชหรือไม?
ปที่ผานมา
คําตอบ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
(a) ใช,
- มาตรา 9 พรบ.
เจาหนี้
ลมละลายฯ เจาหนี้
สามารถยื่น เทานั้นสามารถฟอง
คํารองได
ขอใหลูกหนี้ลมละลาย
- มาตรา 90/2 พรบ.
ลมละลายฯ เจาหนี้
หรือลูกหนี้ หรือ
หนวยงานของรัฐตาม
มาตรา 90/4 อาจรอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการ

ตัวเลือกคําตอบ
(a) ใช เจาหนี้สามารถยื่นคํา
รองไดทั้งกรณีขอใหลูกหนี้
ลมละลายและฟนฟูกิจการ
(b) ใช เจาหนี้สามารถยื่นคํา
รองขอใหลมละลายไดเพียง
เทานั้น
(c) ใช เจาหนี้สามารถยื่นคํา
รองขอฟนฟูกิจการไดเพียง
เทานั้น
(d) ไม เจาหนี้ไมสามารถยื่นคํา
รองไดไมวาจะเปนกรณีขอให
ลมละลายหรือขอฟนฟูกิจการ

ปนี้

โปรดอธิบาย
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ของลูกหนี้ ไมวาลูกหนี้
จะถูกฟองใหลมละลาย
แลวหรือไม

(e) อื่นๆ โปรดอธิบาย

5.1.3. หลักเกณฑในการเริ่มตนกระบวนการลมละลายตามกฎหมายลมละลาย คืออะไร
คําตอบ
(d) ตอง
เปนไปตาม
เงื่อนไขทั้ง
a และ b
รวมกัน

ถาในประเทศของทานมีเงื่อนไขทางกฎหมายที่แตกตางจากตัวเลือก กรุณาอธิบายเพิ่มเติม
ปที่ผานมา
ปนี้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
คําตอบ
โปรดอธิบาย
- กรณีลมละลาย : มาตรา (a) ลูกหนี้ไมสามารถ
9 พรบ.ลมละลายฯ
ชําระหนี้เมื่อหนี้ถึง
เจาหนี้จะฟองลูกหนี้ให
กําหนดชําระ
ลมละลายไดก็ตอเมื่อ
(b) จํานวนหนี้สินของ
1)ลูกหนี้มีหนี้สินลนพน ลูกหนี้มีมากกวาทรัพยสิน
ตัว 2) ลูกหนี้ซึ่งเปนนิติ (c) มีเงื่อนไข (a) และ (b)
บุคคลเปนหนี้เจาหนี้ผูเปน ไว เพียงแตเขากรณีใด
โจทกคนเดียวหรือหลาย กรณีหนึ่ง
(d) ตองเปนไปตาม
คน เปนจํานวนไมนอย
กวาสองลานบาท และ 3) เงื่อนไขทั้ง ( a) และ (b)
หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวน รวมกัน
ไดโดยแนนอนไมวาหนี้นั้น (e) อื่นๆ โปรดอธิบาย
จะถึงกําหนดชําระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม
นอกจากนี้ ถาลูกหนี้ไดรับ
หนังสือทวงถามจาก
เจาหนี้ใหชําระหนี้แลวไม
นอยกวาสองครั้งซึ่งมี
ระยะเวลาหางกันไมนอย
กวาสามสิบวัน และลูกหนี้
ไมชําระหนี้ กฎหมายให
สันนิษฐานไวกอนวา
ลูกหนี้เปนผูมีหนี้สินลน
พนตัว ตามมาตรา 8
- กรณีฟนฟูกิจการ
:
มาตรา 90/3 เมื่อลูกหนี้
มีหนี้สินลนพนตัวและเปน
หนี้เจาหนี้คนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันเปน
จํานวนแนนอนไมนอย
กวาสิบลานบาท ไมวาหนี้
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นั้นจะถึงกําหนดชําระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม
ถามีเหตุอันสมควรและมี
ชองทางที่จะฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ บุคคล (ตาม
มาตรา 90/4) อาจยื่นคํา
รองขอตอศาลใหมีการ
ฟนฟูกิจการได

5.2. การจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
5.2.1. ตามกฎหมายลมละลาย หากลูกหนี้มีสัญญาเกี่ยวกับสินคาและบริการซึ่งจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ กฎหมายเปดชองใหสัญญาเหลานั้นยังคงอยูตอไป ใชหรือไม? และถึงแมในกรณีที่ลูกหนี้ผิด
สัญญา กฎหมายก็ยังคงเปดชองใหสัญญาเหลานั้นยังคงอยูตอไปเชนกันหรือไม?
ปที่ผานมา
คําตอบ
ความคิดเห็น/ฐาน
กฎหมาย
ใช
กระบวนการฟนฟู
กิจการ : มาตรา
90/12 (11) หามมิ
ใหผูประกอบการ
สาธารณูปโภค เชน
ไฟฟา ประปา
โทรศัพท งดใหบริการ
แกลูกหนี้ เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากศาล
ที่รับคํารองขอ หรือ
หลังจากวันที่ศาลมี
คําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ลูกหนี้ อยาไรก็ตาม
ไมมีกฎหมายบัญญัติ
ไวในเรื่องสัญญา
เกี่ยวกับสินคาและ
บริการ

คําตอบ

ปนี้
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย

- ใช
- ไมใช
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5.2.2. กฎหมายลมละลายเปดชองใหลูกหนี้ (หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย) สามารถปฏิเสธหรือ
บอกเลิกสัญญาที่มีภาระเกินควร (กรณีหนี้ที่ลูกหนี้ตองปฏิบัติตามสัญญามีมากกวาประโยชนที่จะไดรับตามสัญญา)
ใชหรือไม?, และกรณีคูสัญญายังมิไดปฏิบัติตามสัญญาทั้งคู กฎหมายเปดชองใหลูกหนี้บอกเลิกสัญญาไดหรือไม?
ปที่ผานมา
คําตอบ
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย
คําตอบ
ใช
- กรณีลมละลาย มาตรา 122 ภายใน - ใช
- ไมใช
กําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันที่เจา
พนักงานพิทักษทรัพยทราบวา ทรัพยสินของ
ลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควร
กวาประโยชนที่จะพึงได เจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยมีอํานาจไมยอมรับทรัพยสินหรือสิทธิ
ตามสัญญานั้นไดบุคคลใดไดรับความ
เสียหายโดยเหตุที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย
ไมยอมรับดังกลาว มีสิทธิขอรับชําระหนี้
สําหรับคาเสียหายได

ปนี้
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย

- กรณีฟนฟูกิจการ : มาตรา 90/41 ทวิ
ภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันที่
ผูบริหารแผนทราบคําสั่งเห็นชอบดวยแผน
ของศาล ใหผูบริหารแผนมีอํานาจไมยอมรับ
ทรัพยสินของลูกหนี้ หรือสิทธิตามสัญญาที่
มีภาระเกินควรกวาประโยชนที่จะพึงได
ตามที่ไดกําหนดไวในแผน เจาหนี้หรือบุคคล
ใดไดรับความเสียหายโดยการกระทําของ
ผูบริหารแผนตามมาตรานี้ บุคคลนั้นอาจยื่น
คําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลภายใน
กําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตวันที่ไดทราบการ
กระทํานั้น ศาลมีอํานาจสั่งยืนตาม กลับ
หรือแกไข หรือสั่งประการใดตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ บุคคลใดไดรับความ
เสียหายตามมาตรานี้ มีสิทธิขอรับชําระหนี้
ในการฟนฟูกิจการสําหรับคาเสียหายได
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5.2.3.กฎหมายลมละลายมีการเปดชองใหมีการบอกเลิกสัญญาหรือธุรกรรมที่ไดกระทําลงกอน
เริ่มตนฟองคดีลมละลาย ในกรณีตอไปนี้ใชหรือไม
คําตอบ
(a) Preferential
transactions – การ
ใหเปรียบ ซึ่งสงผลให
เจาหนี้ไดรับชําระหนี้
มากกวาสวนแบงที่
เจาหนี้ควรจะไดรับใน
กรณีที่ลูกหนี้
ลมละลาย

ใช

ปที่ผานมา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม/
ฐานกฎหมาย

- กระบวนการฟนฟูกิจการ :
มาตรา 90/41 พรบ.
ลมละลายฯ หากปรากฏวามี
การโอนทรัพยสินหรือการ
กระทําใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได
กระทําหรือยินยอมให
กระทําในระหวางระยะเวลา
สามเดือนกอนมีการยื่นคํา
รองขอและภายหลังนั้น โดย
มีจุดมุงหมายใหเจาหนี้คน
หนึ่งคนใดไดเปรียบเจาหนี้
อื่น ผูทําแผน ผูบริหารแผน
หรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยอาจยื่นคําขอตอศาล
โดยทําเปนคํารอง ในการนี้
ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการ
โอนหรือการกระทํานั้นได
- กระบวนการลมละลาย :
มาตรา 115 พรบ.
ลมละลายฯ
การโอน
ทรัพยสินหรือการกระทําใด
ๆ ซึ่งลูกหนี้ไดกระทําหรือ
ยินยอมใหกระทําในระหวาง
ระยะเวลาสามเดือนกอนมี
การขอใหลมละลายและ
ภายหลังนั้น โดยมุงหมายให
เจาหนี้คนหนึ่งคนใด
ไดเปรียบแกเจาหนี้อื่น ถา
เจาพนักงานพิทักษทรัพยมี
คําขอโดยทําเปนคํารอง ศาล
มีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอน
หรือการกระทํานั้นได ถา
เจาหนี้ผูไดเปรียบเปนบุคคล
ภายในของลูกหนี้ ศาลมี
อํานาจสั่งเพิกถอนการโอน
หรือการกระทําตามวรรค
หนึ่งที่ไดกระทําขึ้นใน

คําตอบ

ปนี้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ฐานกฎหมาย

- ใช
- ไมใช
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ระหวางระยะเวลาหนึ่งป
กอนมีการขอใหลมละลาย
และภายหลังนั้น

(b) Undervalued
transactions - การ
ใหหรือแลกเปลี่ยนซึ่ง
ทําใหลูกหนี้ไดมาซึ่ง
ทรัพยสินซึ่งมีมูลคา
นอยกวาที่ควรจะ
ไดรับ/ การทําธุรกรรม
ในขณะที่ลูกหนี้มี
หนี้สินลนพนตัว หรือ
เปนผลใหลูกหนี้มี
หนี้สินลนพนตัว

ใช

- กระบวนการฟนฟู
กิจการ :มาตรา 90/40
พรบ.ลมละลายฯ การ
ขอใหศาลเพิกถอนการ
ฉอฉลตาม ปพพ. ใหผูทํา
แผน ผูบริหารแผนหรือ
เจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยขอไดโดยทําเปน
คํารอง ถานิติกรรมที่ขอ
เพิกถอนการฉอฉลนั้น
เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
หนึ่งปกอนวันยื่นคํารอง
ขอและภายหลังนั้น หรือ
เปนการทําใหโดยเสนหา
หรือเปนการที่ลูกหนี้
ไดรับคาตอบแทนนอย
เกินสมควร ให
สันนิษฐานไวกอนวาเปน
การกระทําที่ลูกหนี้ และ
ผูที่ไดลาภงอกแตการนั้น
รูอยูวาเปนทางใหเจาหนี้
ตองเสียเปรียบ

- ใช
- ไมใช

- กะบวนการลมละลาย
: มาตรา 114 พรบ.
ลมละลายฯ ถานิติ
กรรมที่ขอเพิกถอนการ
ฉอฉลตามมาตรา 113
นั้น เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปกอนมี
การขอใหลมละลายและ
ภายหลังนั้น หรือเปน
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การทําใหโดยเสนหา
หรือเปนการที่ลูกหนี้
ไดรับคาตอบแทนนอย
เกินสมควร ให
สันนิษฐานไวกอนวาเปน
การกระทําที่ลูกหนี้และ
ผูที่ไดลาภงอกแตการนั้น
รูอยูวาเปนทางใหเจาหนี้
ตองเสียเปรียบ

5.2.4. ตามกฎหมายลมละลาย มีความเปนไปไดหรือไมที่ลูกหนี้จะไดรับสินเชื่อซึ่งจําเปนให
ธุรกิจของลูกหนี้ยังคงดําเนินตอไปไดภายหลังการเริ่มกระบวนการลมละลาย/การฟนฟูกิจการแลว
ปที่ผานมา
คําตอบ
ฐานกฎหมาย
ไม
พรบ.ลมละลายฯ มิได
มีบทบัญญัติในเรื่องนี้
ไวโดยเฉพาะ

ปนี้
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย

คําตอบ
- ใช
- ไมใช

5.2.5 กฎหมายลมละลายมีบทบัญญัติใหหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังการเริ่มตนกระบวนการลมละลายเปนหนี้ที่
ไดรับชําระหนี้กอน ใชหรือไม ?
ปที่ผานมา
คําตอบ
ความคิดเห็น/
ฐานกฎหมาย
N/A
พรบ.ลมละลาย
ฯ มิไดมี
บทบัญญัติใน
เรื่องนี้ไว
โดยเฉพาะ

ตัวเลือกคําตอบ

ปนี้

ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย

(a) ใช โดยมีลําดับการไดรับชําระ
หนี้กอนหนี้ที่เกิดกอนการเริ่มตน
กระบวนการลมละลายทั้งหนี้มี
ประกันและหนี้ไมมีประกัน
(b) ใช โดยมีลําดับการไดรับชําระ
หนี้กอนหนี้ไมมีประกันเทานั้น แต
ยังคงเปนหนี้ลําดับรองจากหนี้มี
ประกัน (กระบวนการลมละลาย)
(c) ไมมีการกําหนดใหไดรับชําระ
หนี้กอน
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5.3. กระบวนการฟนฟูกิจการ
5.3.1. เจาหนี้รายใดบางมีสิทธิออกเสียงลงมติในแผนการฟนฟูกิจการ
คําตอบ
(a) เจาหนี้
ทุกราย

ปที่ผานมา
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย

มาตรา 90/46 พรบ.ลมละลายฯ
มติยอมรับแผนตองเปนมติพิเศษของ
1) ที่ประชุมเจาหนี้แตละกลุมทุก
กลุม หรือ
2) ที่ประชุมเจาหนี้อยางนอยหนึ่ง
กลุม ซึ่งมิใชกลุมเจาหนี้ตามมาตรา
90/46 ทวิ และเมื่อนับรวมจํานวน
หนี้ของเจาหนี้ที่ยอมรับแผนในที่
ประชุมเจาหนี้ทุกกลุมแลว มี
จํานวนไมนอยกวารอยละหาสิบแหง
จํานวนหนี้ของเจาหนี้ซึ่งไดเขา
ประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะ
ใหผูอื่นเขาประชุมแทนในที่ประชุม
เจาหนี้และไดออกเสียงลงคะแนนใน
มตินั้น

ตัวเลือกคําตอบ
(a) เจาหนี้ทุกราย
(b) เฉพาะเจาหนี้ที่ถูก
แผนฟนฟูกิจการ
เปลี่ยนแปลงแกไข
สิทธิหรือกระทบสิทธิ
(c) อื่นๆ โปรดอธิบาย

ปนี้

ความคิดเห็น/
ฐานกฎหมาย

5.3.2. ในการยอมรับ/เห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ กฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขตอไปนี้ไว ใชหรือไม
ปที่ผานมา
คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย คําตอบ

(a) มีการแบงกลุมเจาหนี้
ผูมีสิทธิลงมติ ตามสิทธิ
ของเจาหนี้เหลานั้น

ใช

ปนี้
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย

มาตรา 90/58(2) และ - ใช
มาตรา 90/46 พรบ.
- ไมใช
ลมละลายฯ บัญญัติใหมี
การจัดกลุมเจาหนี้มีประกัน
แยกตางหากจากเจาหนี้ไม
มีประกัน และ มาตรา
90/42 ทวิ วางหลักการ
จัดกลุมเจาหนี้ตามมาตรา
90/42 (3)(ข) ใหจัด
ดังตอไปนี้ 1) เจาหนี้มี
ประกันแตละรายที่มี
จํานวนหนี้มีประกันไมนอย
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(b) เจาหนี้แตละกลุมลง
มติแยกกันเปนรายกลุม

ใช

(c) เจาหนี้ในกลุมเดียวกัน
จะไดรับการปฏิบัติ
เหมือนกันภายใตแผนการ
ฟนฟูกิจการ

ใช

กวารอยละสิบหาของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดที่อาจ
ขอรับชําระหนี้ในการฟนฟู
กิจการได ใหจัดเปนราย
ละกลุม 2) เจาหนี้มี
ประกันที่ไมไดจัดกลุมไวใน
(1) ใหจัดเปนหนึ่งกลุม 3)
เจาหนี้ไมมีประกัน อาจจัด
ไดเปนหลายกลุม โดยให
เจาหนี้ไมมีประกันที่มีสิทธิ
เรียกรองหรือผลประโยชน
ที่มีสาระสําคัญเหมือนกัน
หรือทํานองเดียวกันอยูใน
กลุมเดียวกัน 4) เจาหนี้
ตามมาตรา 130 ทวิ ให
จัดเปนหนึ่งกลุม
มาตรา 90/46 พรบ.
- ใช
- ไมใช
ลมละลายฯ วางหลักให
มติยอมรับแผนตองเปนมติ
พิเศษของที่ประชุมเจาหนี้
แตละกลุมทุกกลุม
มาตรา 90/42 ตรี สิทธิ - ใช
ของเจาหนี้ที่อยูในกลุม
- ไมใช
เดียวกันตองไดรับการ
ปฏิบัติเทาเทียมกัน เวนแต
เจาหนี้ผูไดรับการปฏิบัติที่
เสียเปรียบในกลุมนั้นจะให
ความยินยอมเปนหนังสือ

5.3.3. กฎหมายลมละลายมีขอบังคับหรือไมวา แผนฟนฟูกิจการตองระบุไวอยางชัดเจนวา เจาหนี้ผูลงมติ
ไมเห็นชอบดวยแผนจะไดรับชําระหนี้อยางนอยเทากับจํานวนหนี้ที่เจาหนี้จะไดรับในกระบวนการชําระกิจการและ
ทรัพยสิน
คําตอบ
มี

ปที่ผานมา
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย
คําตอบ
มาตรา 90/58(3) พรบ.ลมละลายฯ ให - มี
- ไมมี
ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน เมื่อศาล

ปนี้
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย
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พิจารณาแลว เห็นวาเมื่อการดําเนินการ
ตามแผนสําเร็จจะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระ
หนี้ไมนอยกวากรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให
ลูกหนี้ลมละลาย

5.4 การมีสวนรวมของเจาหนี้
5.4.1. กฎหมายลมละลายไดใหสิทธิเจาหนี้ในการแตงตั้ง ยอมรับ ใหสัตยาบัน หรือปฏิเสธไม
ยอมรับการแตงตั้งผูแทนคดีลมละลาย (เชน เจาพนักงานพิทักษทรัพย, ผูทําแผน) หรือไม? (ไมวาจะผานทางมติที่
ประชุมเจาหนี้ หรือทางคณะกรรมการเจาหนี้)
คําตอบ
มี

ปที่ผานมา
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย
คําตอบ
มาตรา 90/17 และ 90/18 ในการ
- มี
- ไมมี
พิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือ
เจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่นเปน
ผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ
ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอ
เปนผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผู
รองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี
หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคล
อื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณา
เลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน

ปนี้
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย

5.4.2. ในกระบวนการลมละลาย กฎหมายกําหนดใหเจาหนี้ตองอนุมัติการขายทรัพยสินที่ใชใน
การประกอบธุรกิจของลูกหนี้ (Substantial assets) หรือไม? (ไมวาจะผานทางมติที่ประชุมเจาหนี้ หรือทาง
คณะกรรมการเจาหนี้)
คําตอบ
มีกําหนด

ปที่ผานมา
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย
คําตอบ
การขายทรัพยสินที่มีความจําเปนใน
- มี
การดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ตองไดรับ - ไมมี
มติพิเศษจากที่ประชุมเจาหนี้ตาม

ปนี้
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย
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34 และ 38 พรบ.ลมละลายฯ

5.4.3 กฎหมายลมละลายมีบทบัญญัติใหสิทธิเจาหนี้แตละรายสอบถามขอมูลจากผูแทนคดี
ลมละลาย (เชน เจาพนักงานพิทักษทรัพย) เกี่ยวกับธุรกิจและสถานะทางการเงินของลูกหนี้หรือไม
คําตอบ
ไมมี

ปที่ผานมา
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย
คําตอบ
เจาหนี้สามารถเขาถึงเอกสารตางในคดีๆ
- มี
- ไมมี
โดยยื่นคํารองตอศาลหรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย แตทั้งนี้ไมไดรับรองสิทธิการ
เขาถึงขอมูลของลูกหนี้ซึ่งเปนบริษัท

ปนี้
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย

5.4.4. กฎหมายลมละลายมีบทบัญญัติใหสิทธิเจาหนี้แตละรายคัดคานคําสั่งใหไดรับชําระหนี้
หรือไมไดรับชําระหนี้ของตนเองหรือของเจาหนี้รายอื่นหรือไม
คําตอบ
มี

ปที่ผานมา
ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย

กระบวนการฟนฟูกิจการ : มาตรา 90/29
พรบ.ลมละลายฯ เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูทําแผน
อาจขอตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้ในการ
ฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยได แต
ตองกระทําภายในกําหนดสิบสี่วันนับแตวันที่พน
กําหนดเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้

คําตอบ
- มี
- ไมมี

ปนี้
ความคิดเห็น/
ฐานกฎหมาย

กระบวนการลมละลาย : มาตรา 106 พรบ.
ลมละลายฯ คําขอรับชําระหนี้รายใด ถาลูกหนี้
เจาหนี้หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมโตแยง
ศาลมีอํานาจสั่งอนุญาตใหรับชําระหนี้ได เวนแต
มีเหตุอันสมควรสั่งเปนอยางอื่น
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