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ความเปนมา
เนื่องจากในปจจุบันเปนยุคที่การติดตอสื่อสารและการคาขายเปนโลกที่ไรพรมแดน การดําเนินธุรกิจ
ไมไดจํากัดอยูเฉพาะภายในประเทศใดประเทศหนึ่งอีกตอไป แตมีลักษณะติดตอคาขายระหวางประเทศ
เพิ่มมากขึ้น บริษัทหนึ่ง ๆ จึงอาจมีทรัพยสินและหนี้สินอยูในหลายประเทศ เมื่อธุรกิ จประสบปญหา
เจ าหนี้ที่ อ ยู ต างประเทศกั น จึ งอาจได รับ ชําระหนี้ ไมเท าเที ย มกั น ขึ้ นอยู กับ ทรั พ ยสิ นที่ ลู ก หนี้ มีอ ยู ใน
ประเทศนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด จึงมีแนวคิดวาจะดําเนินการอยางไรใหคําพิพากษาสามารถใชบังคับได
เปนการทั่วไปตามหลักการการจัดการที่รวมศูนย (Collective) เพื่อใหสามารถรวบรวมทรัพยสินซึ่งลูกหนี้มี
อยูมาจัดสรรใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ไดอยางเทาเทียมกัน ขณะเดียวกันก็เปนการลดภาระแกลูกหนี้ใน
การต องรับภาระคาใชจายในการดําเนิ นการทางคดี ค วามในหลายประเทศ ซึ่งมี ตัวอย างที่เกิ ดขึ้นใน
ต างประเทศและเป น ต น แบบในการจั ดทํ ากฎหมายล มละลายข ามชาติ คื อ ในรายบริ ษั ท Maxwell
ซึ่ งเป น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศอั ง กฤษแต ได ป ระกอบกิ จ การในประเทศสหรั ฐอเมริก าด ว ย
เมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ไดยื่นขอฟนฟูกิจการในประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกา
ซ้ําซอนกันเพื่อใหศาล ผูเกี่ยวของไดเขามีบทบาทและหารือกันถึงแนวทางในการจัดการทรัพยสินจึงไดมีการ
นําแนวคิดตามกรณีนี้มาเปนกรณีศึกษาในการจัดทํากฎหมายแมแบบ (Model Law) ขึ้น
กฎหมายแมแบบ (Model law)
กฎหมายแม แบบ (Model Law) จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
การคาระหว างประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law) หรือเรียกโดยยอวา
(UNCITRAL) มีคณะทํางานในการยกรางกฎหมายแมแบบ คือ Working Group Five และคณะกรรมาธิการ
ชุ ด ใหญ ได มี ม ติ รั บ รองในป พ.ศ. 2540 เป น ที่ มาของชื่ อ UNCITRAL Model Law on Cross-Border
Insolvency (1997) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

๑

บทความนี้สรุปจากการอภิปรายกฎหมายลมละลายขามชาติโครงการเสริมสรางมาตรฐานอํ านวยความยุติธรรมของศาลอุ ทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ ระหวางวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอรท จังหวัดเชียงใหม

๒

๑. เพื่ อ สนั บ สนุ น และก อ ให เกิ ดความร ว มมื อ (Cooperation) ระหว างศาลและบุ ค ลากรที่
เกี่ยวของกับกระบวนการลมละลายระหวางประเทศ
๒. เพื่อใหกฎหมายการคาและการลงทุนมีความเปนเอกภาพ (Certainty)
๓. เพื่ อ ให มี ก ระบวนการจั ด การเกี่ ย วกั บ การล ม ละลายข า มชาติ ที่ มี ค วามยุ ติ ธ รรมและมี
ประสิทธิภาพ (Fair and efficient administration) เพื่อประโยชนของเจาหนี้ลูกหนี้และผูมีสวนไดเสีย
อยางเทาเทียม
๔. เพื่อปกปองและทําใหทรัพยสนิ ของลูกหนี้มีมูลคาสูงสุด
๕. เพื่อชวยเหลือธุรกิจของลูกหนี้ ที่ประสบปญหาทางดานการเงินแตธุรกิจยังมีศักยภาพที่ จะ
ดําเนินธุรกิจตอไปได เพื่อคงไวซ่งึ การลงทุนและการจางงาน
หลักการกฎหมายแมแบบ (Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)
กฎหมายแมแบบ หรือ (Model Law) มีบทบัญญัติทั้งหมด 32 มาตรา ซึ่งมีหลักการสําคัญ 4 ประการ
๑. หลั ก การเข า ถึ ง (Access) คื อ การเป ด โอกาสให คู ค วามในต างประเทศไดมี บ ทบาทใน
กระบวนพิจารณาคดีลมละลายในประเทศอื่นได
2. หลักการรับรอง (Acceptance) คือ การรับรองความมีอยูของการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลในตางประเทศวากระบวนพิจารณาในตางประเทศใด เปนกระบวนพิจารณาตางประเทศหลัก
หรือเปนกระบวนพิจารณาในตางประเทศรอง
๓. หลั ก ความร วมมื อ (Cooperation) คื อ การให ค วามรวมมื อ ระหว างศาลและบุ ค ลากรที่
เกี่ยวของกับกระบวนการลมละลาย
๔. หลักชวยเหลือ (Assist) คือ การชวยเหลือกันระหวางผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการลมละลาย
ซึ่งการใหความชวยเหลือจะมากหรือ นอยขึ้นอยูกั บวาเปนกระบวนพิ จารณาในต างประเทศหลักหรือ
กระบวนพิจารณาในตางประเทศรอง
ศูนยกลางผลประโยชนของลูกหนี้ (Center of main interest - comi)
ศูนยกลางผลประโยชนของลูกหนี้ (Center of main interest - comi) คือสถานที่ที่ลูกหนี้ใช
ในการดํ าเนิ น การบริ ห ารผลประโยชนข องตนซึ่ งตามกฎหมายแม แบบ ในกรณี ลู กหนี้ เป นนิ ติ บุ คคล
ใหสันนิษฐานวา สถานที่ตั้งบริษัทจดทะเบียนศูนยกลางผลประโยชนของลูกหนี้ (comi) และใหกระบวน
พิ จารณาในประเทศดั งกลาวเปนกระบวนพิ จารณาต างประเทศหลั กส วนประเทศที่ ลู กหนี้ ประกอบการ
(Establishment) เปนกระบวนพิจารณาตางประเทศรอง
แตทั้งนี้ แนวทางตามกฎหมายแมแบบดังกลาวเปนเพียงขอสันนิษฐานประเทศตาง ๆ อาจกําหนด
หลักเกณฑประการอื่นในการกําหนดศูนยกลางผลประโยชนของลูกหนี้เพื่อเปนใชเปนหลักในการพิจารณา
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กําหนดวา กระบวนพิจารณาตางประเทศใดเปนกระบวนพิจารณาในตางประเทศหลักและกระบวนพิจารณา
ในตางประเทศใดเปนกระบวนพิจารณาในตางประเทศรองอันแตกตางจากกฎหมายแมแบบได
ผลการรับรอง
การรับรองเปนกระบวนพิจารณาตางประเทศหลักและกระบวนพิ จารณาตางประเทศรองจะมีผล
ต อระดั บ การให ค วามชวยเหลือ กล าวคื อ กรณี รับรองกระบวนพิ จารณาต างประเทศใดเป นกระบวน
พิจ ารณาในต างประเทศหลักจะมี ผลใหเกิดสภาวะพั กการชําระหนี้ชั่วคราว (Automatic Stay) และศาล
ภายในประเทศที่ไดรับคํารองจะสามารถจัดการกองทรัพยสินไดเฉพาะที่อยูในประเทศเทานั้น
ส วนกรณีรับ รองกระบวนพิ จ ารณาตางประเทศรองจะไม มี ผลคุ ม ครองโดยอัตโนมั ติ แตก าร
คุมครองจะขึ้นอยูกับคํารองจากผูแทนตางประเทศเปนเรื่อง ๆ ไป เชน การขอใหโอนทรัพย สินในประเทศ
แกเขตอํานาจศาลกระบวนพิจารณาหลัก ซึ่งเป นไปตามหลักการที่ วากระบวนพิ จารณารองจะตองใหความ
ชวยเหลือ (Assist) กระบวนพิจารณาหลักและศาลภายในประเทศที่ไดรับคํารองสามารถจัดการกองทรัพยสิน
ที่อยูในประเทศตนเทานั้น
การดําเนินการของประเทศไทย
การดํ าเนิ นการของประเทศไทยในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ กฎหมายลม ละลายขามชาติห รือ กฎหมาย
ลมละลายระหวางประเทศนั้น เดิมมีการเสนอรางฯ รวมไปกับรางพระราชบัญญัติลมละลาย หมวดการ
ฟนฟูกิ จการของลูกหนี้ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวม 75 มาตรา แตมีการคัดคานเกิดขึ้น
จากหลายภาคสวนในส วนที่เกี่ยวกั บเรื่ องล มละลายข ามชาติ คณะกรรมการกฤษฎี กาจึ งให แ ยกส วนที่
เกี ่ยวกับ กฎหมายลมละลายขามชาติอ อกมาพิจ ารณาตางหาก และใหดําเนินการจัดใหม ีการรับ ฟง
ความเห็น โดยไดมีการประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ผานมา
โมเดลที่จะเกิดขึ้นหากรางกฎหมายมีผลใชบังคับ
กรณีที่ ๑ มีคดีลมละลายหรือฟนฟูกิจการในประเทศไทย
ในปจจุบันกรณีมีการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการในประเทศไทยคําสั่งของศาลไทยจะมีผลเฉพาะ
กองทรั พ ยสิ น ของลู ก หนี้ซึ่ งอยูในประเทศไทยเท านั้ น ไมมี ผลตอ ทรัพ ย สิ น ในตางประเทศ ทั้ งนี้ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา 177 และมาตรา 178 แต ห ากตามแนวทางของ
กฎหมาย Model law ซึ่งเปนตนแบบในการรางกฎหมายล มละลายในประเทศไทย มาตรา 181/5
ไดกําหนดใหผูจัดการทรัพยสินของคดีในประเทศไทย เชน เจาพนักงานพิทักษทรัพย มีอํานาจกระทําการ
ในตางประเทศในนามของกองทรัพยสินภายใตกฎหมายของตางประเทศได ในทางกลับกันตามมาตรา ๑๘๑/๑๔
และมาตรา ๑๘๑/๑๓ กําหนดให เจาหนี้ ตางประเทศมี สิท ธิได รับแจงหรือเอกสารอื่ นใดเช นเดียวกั บ

๔

เจาหนี้ในประเทศไทยและมีสิทธิในการเริ่มคดีลมละลายหรือฟนฟูกิจการ หรือเขารวมกระบวนพิจารณา
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลมละลายในประเทศไทยไดเชนเดียวกับเจาหนี้ในประเทศไทย เปนตน
กรณีที่ ๒ ไมมีคดีลมละลายฟนฟูกิจการในประเทศไทยแตมีในตางประเทศ
ตามรางมาตรา ๑๘๑/๑๕ กําหนดผูแทนตางประเทศ ยื่นคํารองและเอกสารประกอบขอใหรับรอง
กระบวนพิจารณาตางประเทศได และสามารถยื่นขอคุมครองชั่วคราวตามรางมาตรา ๑๘๑/๑๙ ไดดว ย
การพิจารณา
เมื่อมีการยื่นคํารองขอใหรับรอง ศาลลมละลายกลางจะพิจารณาวา
๑. เข าข อ ยกเว น ตามรางมาตรา 18๑/6 หรือ ไม เช น เรื่ องที่ ข อเป น เรื่อ งเกี่ ย วกั บ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม
๒. ถ าไมเป นก็ พิจารณาวาเขาหลั ก เกณฑตามรางมาตรา ๑๘๑/๑๗ หรือไม เชน พิจ ารณาวา
เอกสารครบถวนหรือไม
3. พิจารณาว าเปนศูนยกลางผลประโยชนข องลูกหนี้หรือเปนเพียงสถานประกอบกิจการของ
ลูกหนี้
๓.๑ ถาเห็นวาเปน ศูนยกลางผลประโยชนของลูกหนี้ ก็จะใหการรับรองคดี ลมละลายที่
ตางประเทศเปนกระบวนพิจารณาคดีหลัก
๓.๒ ถาเห็นวาเปนเพียงสถานประกอบกิจการของลูกหนี้ก็จะใหการรับรองคดีลมละลาย
ที่ตางประเทศเปนกระบวนพิจารณาคดีรอง
กรณีที่ 3 คดีลมละลายหรือฟนฟูกิจการในประเทศไทยและตางประเทศ (กระบวนพิจารณาคูขนาน)
3.1 คดีในประเทศไทยเกิดขึ้นกอนหรือพรอมกับเวลาที่มี การยื่นคํารองและคดีในประเทศ
ไทยเปนกระบวนพิจารณาหลัก (AA)
ตามรางมาตรา 181/29 วรรคหนึ่ง กําหนดใหศาลใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศ
เทาที่ทําได แตการคุมครองกระบวนพิจารณาในตางประเทศจะตองสอดคลองกับกระบวนพิจารณาใน
ประเทศตามมาตรา 181/29 (1) (ก) และศาลหลักมีคําสั่งในการใหความชวยเหลือกับศาลในตางประเทศ
เกี่ยวกับทรัพยสินที่ควรจัดการในกระบวนพิจารณาตางประเทศ หรือมีคําสั่งเกี่ยวกับขอมูลเทาที่จําเปน
สําหรับกระบวนพิจารณานั้นเทานั้นตามรางมาตรา ๑๘๑/๒๙ (๓) กลาวคือ เปนไปตามหลักการใหความชวยเหลือ
เท าที่ จําเป น เชน ประเทศไทยเปนกระบวนพิ จารณาหลักและมีกระบวนพิจารณารองในตางประเทศ
ขอใหสงสินคาที่ผลิตในประเทศไทยมาใหแกลูกคาในประเทศกระบวนพิจ ารณารอง เมื่อ ประเทศไทย
เปนกระบวนพิจารณาหลักพึงใหค วามชวยเหลือเทาที่จําเปน หากศาลในตางประเทศขอใหสงสินคาที่
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ลูกหนี้ผลิตในประเทศไทยมาใหเพื่อสงแก ลูกคาในตางประเทศ ศาลในประเทศไทยอาจใชดุลพินิจปฏิเสธ
คําขอได แตหากขอใหขายสินคาที่ลูกหนี้นํามาซอนในประเทศไทย ศาลอาจใชดลุ พินิจสงเงินใหได เปนตน
3.2 คดีในประเทศไทยเกิดขึ้นกอนเวลาที่มีการยื่นคํารองและคดีในตางประเทศเปนกระบวน
พิจารณาหลัก (AB)
ตามรางมาตรา 181/29 วรรคหนึ่ง กําหนดใหศาลใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศ
เทาที่ทําได แตการคุมครองกระบวนพิจารณาในตางประเทศจะตองสอดคลองกับกระบวนพิจารณาใน
ประเทศไทยตามรางมาตรา 181/29 (1) (ก) และไมใชสภาวะพักการชําระหนี้ ตามรางมาตรา ๑๘๑/๒๐
ดังนั้น การดําเนินกระบวนพิจารณาหรือการบังคับคดีตาง ๆ ในประเทศไทยสามารถดําเนินการตอไปได
แมกระบวนพิจารณาในตางประเทศจะเปนกระบวนพิจารณาหลัก เชน กรณีที่มีการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ
อยูในประเทศไทยอยูกอนแลว และประเทศไทยเปนกระบวนพิจารณารองคดี ฟนฟูกิจการในประเทศไทย
สามารถดํา เนิ น การไดต ามปกติ แมศ าลไทยจะมี คํ าสั่ ง รับ รองให คดี ฟ นฟู กิ จการในตางประเทศเป น
กระบวนพิจารณาหลักก็ตาม ศาลหรือผูแทนตางประเทศกระบวนพิจารณาหลักสามารถขอใหสงสินคาที่
ลูกหนี้ ผลิตในประเทศไทยมาเพื่อ สงแกลู กคาในประเทศที่เปนกระบวนพิ จารณาหลักได แต ทั้งนี้ตอ ง
สอดคล องกั บกระบวนพิจ ารณาในประเทศไทยดวย หรือ จะขอให ข ายสิ นค าที่ ลูก หนี้นํ ามาซอ นไวใน
ประเทศไทยแลวสงเงินไปใหศาลในประเทศที่เปนกระบวนพิจารณาหลักก็ไดแตตองใหความคุมครองเจาหนี้
ในประเทศดวย
3.3 คดีในตางประเทศเกิดขึ้นกอนเวลาที่มีการยื่นคํารองในประเทศไทยและคดีในประเทศ
ไทยเปนกระบวนพิจารณาหลัก (BA)
ตามรางมาตรา 181/29 วรรคหนึ่ง กําหนดใหศาลไทยใหความรวมมือและประสานงานกับศาล
ในต างประเทศร างมาตรา 181/29 (2) (ก) กํ าหนดให ศาลไทยแก ไขคํ าสั่ งคุ มครองกระบวนพิ จารณา
ต างประเทศให ส อดคล อ งกั บ กระบวนพิ จ ารณาในประเทศ (ซึ่ งได ให ไว ก อ นที่ จ ะมี ก ารยื่ น คํ ารอ งใน
ประเทศ) รางมาตรา 181/29 (3) กําหนดใหศ าลมีคําสั่ งคุมครองเกี่ ยวกับทรัพ ยสินที่ควรจัดการใน
กระบวนการพิ จารณาตางประเทศหรือมีคําสั่งเกี่ยวกับขอมูลเทาที่จําเปนสําหรับกระบวนพิจารณานั้น
เทานั้น เชน ในกรณี ศาลหรือ ผูแทนตางประเทศยื่นคํารองขอใหรับรองกระบวนพิจารณาตางประเทศ
และขอคุมครองชั่วคราว ศาลในประเทศไทยซึ่งเปนศาลกระบวนพิ จารณาหลักพิจารณารับรองศาลใน
ตางประเทศเปนกระบวนรอง และพิจารณามีคําสั่งคุมครองชั่วคราวแลว หากมีคาํ ขอใหสงสินคาที่ลูกหนี้ผลิตใน
ประเทศไทยมาเพื่อใหสงแกลูกคาในประเทศตามกระบวนพิจารณารองศาลไทย ซึ่งเปนศาลกระบวน
พิจารณาหลักสามารถใชดุลพินิจปฏิเสธไมดําเนินการตามได แต หากมีคําขอใหข ายทรัพย สินที่ลูก หนี้
นํามาซ อนในประเทศไทย ศาลลมละลายกลางของประเทศไทยสามารถมีคําสั่งใหข ายและสงเงินให
ศาลลมละลายตางประเทศที่เปนกระบวนพิจารณารองได แตทั้งนี้ตอ งคุมครองเจาหนี้ในประเทศไทย
ดวย
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3.4 คดีและตางประเทศเกิดขึ้นกอนเวลาที่มีการยื่นคํารองในประเทศไทยและคดีในตางประเทศ
เปนกระบวนพิจารณาหลัก (BB)
ตามร างมาตรา 181/29 วรรคหนึ่ ง กําหนดให ศาลไทยใหค วามรวมมือ และประสานงานกับ
ศาลในตางประเทศ
ตามรางมาตรา 181/29 (2) (ก) กํ าหนดให ศาลไทยแก ไขคํ าสั่ งคุม ครองกระบวนพิ จ ารณา
ตางประเทศใหสอดคลองกับกระบวนพิจารณาในประเทศ
ตามร างมาตรา ๑๘๑/๒๙ (๒) (ข) ศาลไทยแกไ ขหรือ ยกเลิ ก สภาวะพัก การชํา ระหนี้ ตาม
มาตรา ๑๘๑/๒๐ หากสภาวะเชน นั้น ไมสอดคลอ งกั บ กระบวนพิจ ารณาในตางประเทศ เชน เมื่อ
เกิดกระบวนพิจารณาหลักในตางประเทศและศาลในประเทศไทยรับรองกระบวนพิจารณาหลักเกิดผล
เป น สภาวะพั ก การชํ า ระหนี้ ต ามร า งมาตรา 181/20 ภายหลั ง มี ก ารยื่ น คํ า ร อ งขอฟ น ฟู กิ จ การ
ภายในประเทศไทย ใหศาลไทยพิจารณาทบทวนกระบวนพิจารณาในประเทศที่ไดใหความชวยเหลือไปแลว
ใหสอดคลอ งกั บกระบวนพิ จารณาในประเทศ เชน ทบทวนคําสั่งที่เคยขอใหส งสิ นค าที่ ลูก หนี้ผลิตใน
ประเทศไทยมาใหศาลในประเทศกระบวนพิจารณาหลักใหสอดคลองกับกระบวนพิจารณาในประเทศ
เปนตน
สวนคดีฟนฟูกิจการในประเทศไทยสามารถดําเนินการไดตามปกติ แมศาลไทยจะมีคํารับรองให
คดีฟนฟูกิจการในตางประเทศเปนกระบวนพิจารณาหลักก็ตาม
กรณี ที่ 4 มีคดี ลมละลายหรือฟนฟูกิจการในตางประเทศตั้งแต สองประเทศขึ้ นไป (อาจมีหรื อไม มี
ประเทศไทยก็ได)
ตามรางมาตรา ๑๘๑/๓๐ ใหศาลไทยใหความรวมมือและประสานงาน หากพิจารณาแลวเห็นวา
กระบวนพิจ ารณาตางประเทศเปน กระบวนพิจ ารณารองทั้งหมดใหศ าลสงเสริม การประสานงาน
ระหวา งกระบวนพิจารณานั้น ๆ หากพิจารณาแลวมีกระบวนพิจารณาหลัก และรอง ใหมีคําสั่งไปใน
แนวทางที่ สอดคลองกั บ กระบวนพิ จารณาตางประเทศหลั ก หากภายหลั งมี ก ระบวนพิ จารณาคดีใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็จะกลับไปสู กรณีที่ 3 เปนตน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากพระราชบัญญัติฉบับนี้
ทานวิทยากรไดยกตัวอยางที่เกิดขึ้นในปจจุบันในรายบริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จํากัด (มหาชน)
หรื อ EARTH ซึ่ งประกอบกิ จ การซื้ อ ขายถ านหิ น และได ยื่ น คํ า รอ งขอฟ น ฟู กิ จ การในประเทศไทย
โดยบริษัทมีหนี้สินประมาณ 3,000 ลานบาท มีทรัพยสินเกือบ 4 หมื่นลานบาท แตปรากฏวาบริษัท
กลั บไม มีท รัพ ย สิ นใด ๆ ในประเทศไทย แต มี ทรั พ ย สิ น เป น เหมือ งถ านหิ นอยู ในประเทศอิ น โดนี เซี ย
ซึ่งหากพิจารณาตามกฎหมายลมละลายในป จจุบันเจาหนี้ในประเทศไทยอาจจะไม ไดรับชําระหนี้เลย
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เนื่ อ งจากคํ าพิ พ ากษาหรือ คํ าสั่งของศาลมีผลเฉพาะทรัพ ย สิน ในประเทศ แต ห ากมี ก ฎหมายนี้ ยอ ม
สามารถเขามารวบรวมทรัพยสินที่อยูในตางประเทศได
นอกจากนั้น กรณีที่ลูกหนี้ผองถายทรัพยสินไปตางประเทศ ในปจจุบันเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ไมสามารถเข าไปรวบรวมทรัพยสิน ในต างประเทศได เพราะติ ดขั ดกฎหมายภายในของตา งประเทศ
แตหากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจประสานขอความรวมมือกั บ
ต า งประเทศในการรวบรวมทรั พ ย สิ น ในต า งประเทศเพื่ อ ให เจ า หนี้ ไ ด รั บ ชํ า ระหนี้ เพิ่ ม มากขึ้ น
และพระราชบั ญ ญัติฉบับ นี้ยังเปน เครื่องมือในการสงเสริมความเชื่อมั่นให กับนักลงทุน และยกระดับ
กฎหมายใหมีความเปนมาตรฐานสากลมากขึ้น
กฎหมายลมละลายขามชาติของประเทศตางๆ
โดยรวมประเทศที่ จัดทํ ากฎหมายล มละลายข ามชาติ แ ล ว จะจั ดทํ าโดยอิงกฎหมายแมแ บบ
เปนหลักใหมากที่สุด เพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเนนหลักตางตอบแทน เชน ประเทศสิงคโปร
จะมี ส วนที่ต างกั บกฎหมายแม แบบเพี ยงเล็ กนอยในเรื่องเกี่ ยวกั บบริษั ท (Company) และจะยอมรั บ
กฎหมายลมละลายของตางประเทศกับประเทศที่ยอมรับหลักกฎหมายลมละลายของประเทศสิงคโปร
ตามหลักตางตอบแทน เปนตน

  

