เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
วา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ผูรอง) ยื่นคํารองพรอมความเห็น ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ วา พระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “…แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย
ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...”
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารอง สรุปไดวา ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบัน
การเงิน วุฒิสภา ไดรับหนังสือรองเรียนจากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) กรณีศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ
บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ และมีคําสั่งตั้งผูทําแผน ซึ่งไดรับการ
เสนอโดยฝ ายเจ าหนี้ ทํ า ใหลู ก หนี้ไ ม ไ ดรั บ การปฏิ บัติ ใ ห เป น ไปตามบทบั ญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยถูกจํากัดสิทธิในทรัพยสิน ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันและคณะกรรมาธิการ ฯ
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พิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ นาจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงขอใหผูรองเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
ผูรองพิจารณาแลว เห็น วา ในประเด็น ที่วา มาตรา ๙๐/๔๖ ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓๕-๓๖/๒๕๔๔ วินิจฉัยไวแลววา
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ผูรองจึงไมมีอํานาจพิจารณาประเด็นดังกลาวซ้ําอีก
สําหรับในประเด็นมาตรา ๙๐/๑๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญนั้น ผูรองมี
ความเห็นวา เจตนารมณในการตราพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อใหโอกาส
ลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินใหไดรับความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ
เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย และเมื่อกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟนฟูยอมทําใหเจาหนี้มีโอกาส
ไดรับชําระหนี้ แตหากลูกหนี้ตองลมละลายยอมไมเปน ผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ก็เพื่อใหสถาบันทางการเงินหรือเอกชน ที่ใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกลูกหนี้โดยรูอยูแลววา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวใหมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้ แมลูกหนี้
จะตกเปนบุคคลลมละลายในภายหลังก็ตาม จึงเปนกฎหมายที่มุงแกปญหาทางเศรษฐกิจ และสงเสริมให
ธุรกิจการคาของประเทศดําเนิน ตอไปได ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายกรณีที่จะยื่น คํารอง
ขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะตองเปนกรณีที่ศาลลมละลายยังมิไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด
ซึ่งหมายถึงการที่ศ าลลมละลายยังมิไดมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ตกเปน บุคคลลมละลาย ลูกหนี้จึงยังมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ ของตน แตกระบวนการตั้งผูทําแผนตามพระราชบัญญัติลม ละลาย ฯ
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่กํ าหนดใหม ติ ของเจา หนี้ ฝายที่มีจํ านวนหนี้ไม นอยกว าสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่น นอกจาก
ผูที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน มิไดใหโอกาสลูกหนี้อยางเพียงพอในการที่จะไดมาซึ่งผูทําแผนที่มาจาก
การเสนอของฝายลูกหนี้ เปนผลใหในทางปฏิบัติลูกหนี้ไมอาจมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใ หฝาย
เจาหนี้และศาลพิจารณา และกระบวนการตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ นั้น เจาหนี้ยอมมุงไปที่การตั้ง
ผูทําแผนที่อาจจัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ฝายจํานวนหนี้ขางมากเปนสําคัญ โดยอาจไมให
ความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได หรืออาจเปนชองทางใหเจาหนี้จํานวนหนี้
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ขางมากใชกระบวนการตามมาตรา ๙๐/๑๗ ยุติการเริ่มกระบวนการฟนฟูกิจการได และแมบทบัญญัติ
ของกฎหมายใหอํานาจแกศาลในอันที่จะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งวาจะใหความเห็นชอบผูทําแผนหรือไมให
ความเห็นชอบดวยก็ตาม แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมาใหเปน
ผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณาให
ความเห็ น ชอบหรือไมใ หความเห็น ชอบดังที่ เจ าหนี้ ลงมติเ ลือกในครั้ง แรก บทบั ญญัติ ดัง กลา วจึ ง
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ ผูรองจึงเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
ประเด็นที่ศ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐ ธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองที่
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาวเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๘ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑)
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แลวแตกรณี” บทบัญญัติดังกลาว
เปน บทบัญญัติที่กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญของ
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดเสนอเรื่องพรอมความเห็นมาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย พิจารณาแลว เห็นวา ตามคํารองมีประเด็นที่ขอใหวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย คือ
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
จึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับคํารองของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่เสนอเรื่องพรอม
ความเห็นดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
เพื่อประโยชนแ หงการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญไดใหผูที่เกี่ยวของกับคํารองมาชี้แจงแสดง
ความเห็นเพิ่มเติม ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
วุฒิสภา นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ในฐานะประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
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จํากัด (มหาชน) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
และคณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ รองประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
วุฒิสภา คนที่ ๓ ผูแทนประธานคณะกรรมาธิการการคลัง ฯ ชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ หรือไม สรุปไดวา บทบัญญัติใ นมาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน
เปนการใหอํานาจแกเจาหนี้ผูมีจํานวนหนี้ขางมากในการออกเสียงเลือกผูทําแผน แมกฎหมายใหลูกหนี้
เสนอผูทําแผนไดแตโอกาสไดรับเลือกเปนไปไดยาก จึงเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของลูกหนี้เพราะ
เปนบทบังคับใหศาลตองตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอเปนผูทําแผน บทบัญญัติดังกลาวจึงกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสิน และการประกอบกิจการของลูกหนี้ตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน นายชวลิต อัตถศาสตร และนายอดุลย ศรีชูช าติ ผูแ ทนบริษัท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ชี้แจงดวยวาจาตอศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับ
การตั้งผูทําแผนที่มีผลกระทบตอสิทธิใ นทรัพยสิน และเสรีภาพในการประกอบกิจการของลูกหนี้
สรุปไดวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลประกาศลอยตัว
คาเงินบาทเปนผลใหผูประกอบการที่กูยืมเงินจากตางประเทศมีหนี้สินเพิ่มทวีคูณ กลายเปนผูมีหนี้สิน
ลน พน ตัว ไปหลายราย มีก ารตรากฎหมายหลายฉบั บเพื่อ แก ไขปญ หาเศรษฐกิจ พระราชบัญ ญั ติ
ลม ละลาย (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ มีวั ต ถุป ระสงค เ พื่อ แก ไ ขป ญหาเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้ น
หลักเกณฑประการหนึ่งในการฟนฟูกิจการก็คือ หนี้สินลนพนตัว แตลูกหนี้สามารถที่จะฟนฟูกิจการได
และประกอบกิจการไปไดในระหวางการฟนฟู กฎหมายจึงคุมครองกิจการของลูกหนี้มิใหเจาหนี้ฟอง
เปนคดีแพงหรือคดีลมละลาย โดยมีหลักการในเรื่องการจัดทําแผนฟนฟูกิจการและการตั้งผูทําแผนและ
ผูบริหารแผน ซึ่งตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กําหนดใหเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดมีมติตั้งบุคคลอื่นเปนผูทําแผนนอกจากบุคคลที่ลูกหนี้เสนอไดหลักการดังกลาว
แตกตางจาก Chapter 11 ของกฎหมายลมละลายของอเมริกา ที่ใหลูกหนี้มีสิทธิในการที่จะควบคุมและ
บริหารจัดการกิจการและทรัพยสิน ของลูกหนี้เอง เวน แตปรากฏขอเท็จจริงวาลูกหนี้กระทําการโดย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ทุจริตทําใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจของบริษัทลูกหนี้ บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กระทบ
ถึ ง สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ของลู ก หนี้ แ ละเสรี ภ าพในการประกอบกิ จ การหรื อ ประกอบอาชี พ และ
การแขงขัน โดยเสรีอยางเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ เพราะลูกหนี้ยอม
มีสิทธิจัดการทรัพ ยสิน ของตนเองจนกวาจะมีการบังคับคดี หรือ ในคดีลมละลายก็เปน อํานาจของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยที่จะรวบรวมทรัพยสินไปจําหนายเพื่อนําเงินมาชําระใหกับเจาหนี้ แตมาตรา
๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนที่เปนขอยกเวนใหสิทธิกับเจาหนี้ในการที่จะเขามาควบคุมกิจการของลูกหนี้
โดยตั้งคนของตนเองเขามาเปนผูทาํ แผน ผูบริหารแผน การทําแผนก็สามารถเขียนแผนใหเอื้อประโยชนกับ
เจ า หนี้ โ ดยเฉพาะเจ า หนี้ ที่ ต อ งการจะเข า ไปครอบงํ า กิ จ การของลู ก หนี้ โดยยกตั ว อย า งบริ ษั ท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเจาหนี้ไดลงมติตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส
จํากัด เปนผูทําแผน และผูบริหารแผน ซึ่งขณะนั้นแมลูกหนี้จะคัดคานเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัท
ดังกลาว และลูกหนี้เสนอบริษัท ทีพีไอ แพลนเนอรส จํากัด เปน ผูทําแผนดวยแตเจาหนี้ก็อาศัย
บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดใหเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
มีมติตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด และการเขียนแผนก็มิไดชวยเหลือกิจการของลูกหนี้
เชน ไมมีการลดตนเงินหรือลดดอกเบี้ยใหกับลูกหนี้ และไมมีการกําหนดวาเจาหนี้จะใหเงินชวยเหลือ
เพิ่มในการประกอบธุรกิจของลูกหนี้แตอยางใด มีการแปลงหนี้เปนหุนของบริษัทลูกหนี้ถึงรอยละ ๗๕
มีการนําทรัพยสิน ของบริษัท ทีพีไอ ฯ ที่ปลอดจํานองไปจดจํานองเพิ่มเปน ตน แตปรากฏวาในการ
บริหารแผน บริษัทดังกลาวใชเงินเกินกวาที่กําหนดไวในแผนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ในการผลิตน้ํามัน
ยังผลิตไดนอยเปน ผลใหบริษัท ทีพีไอ ฯ มีรายไดไมพอชําระหนี้ ลูกหนี้จึงไดรองตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ในที่สุดศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด พนจาก
ตําแหนงผูบริหารแผน ในการตั้งผูบริหารแผนคนใหมเจาหนี้เปนคนเลือกคณะบุคคลที่กระทรวงการคลัง
แต ง ตั้ ง แต ป ญ หาที่ เ กิ ด จากคณะผูบ ริ ห ารแผน ฯ ชุ ด ใหม ก็ คื อ ค า ใช จา ยที่ สู ง มาก โดยเฉพาะ
คาตอบแทนของคณะผูบริหารแผน ฯ และบริษัทที่ปรึกษาตาง ๆ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เอื้อประโยชน
ใหแกเจาหนี้มากเกินไป เพราะใหอํานาจเจาหนี้แตเพียงฝายเดียวที่มีสิทธิเปนผูคัดเลือก และตั้งผูทําแผน
มาตราดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
นายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี และนายชนิน ทร สุตีกษณะ นิติกร ๘ ว
ผูแ ทนรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงยุ ติธ รรม ชี้ แ จงดว ยวาจาต อ ศาลรัฐ ธรรมนูญ ในประเด็ น เกี่ ยวกั บ
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พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐ ธรรมนูญ หรือไม สรุปไดวา มติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ในการเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ไมไดมีผลใหบุคคลที่
เจาหนี้เลือกเปนผูทําแผนโดยทันทีเพราะกฎหมายกําหนดใหศาลเขามาดูแลอีกชั้นหนึ่งวาบุคคลที่ไดรับ
การเลือกเขามานั้น สมควรเปน ผูทําแผนหรือไม ถาหากศาลไมเห็น สมควรก็จะสั่งใหเลือกกัน ใหม
และหากผลที่สุดเลือกไมได กฎหมายไดบัญญัติในวรรคตอ ๆ ไปวาใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
หลักการของกฎหมายไทยแตกตางจากกฎหมายของอเมริกา กลาวคือ กฎหมายของอเมริกาใชเงื่อนไขวา
กรณีลูกหนี้ขาดสภาพคลอง ซึ่งยังไมถึงกับมีหนี้สินลน พนตัวก็มีสิทธิที่จะขอใหมีการฟน ฟูกิจการได
ทรัพยสิน ตาง ๆ ยังเปนของลูกหนี้ จึงใหลูกหนี้เปน ผูทําแผนและบริหารแผน แตตามกฎหมายไทย
ใชเงื่อนไขวา ลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัว ซึ่งเปนกรณีที่ลูกหนี้ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้ได
ทรัพยสินตาง ๆ ก็เปนทรัพยสินที่จะตองเอาไปชําระหนี้กับเจาหนี้ทั้งหมด ลูกหนี้แทบจะไมมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินเหลืออยูเลย กฎหมายจึงใหโอกาสเจาหนี้เสนอผูทําแผน ผูบริหารแผน นอกจากนี้ เมื่อมี
การขอฟ น ฟูกิ จการแลว ตามมาตรา ๙๐/๑๒ เจ าหนี้ถู ก ตัด สิท ธิ มิใ หฟ อ งลู กหนี้ เป น คดี แ พ งและ
คดีลมละลาย หรือแมชนะคดีมาแลวก็บังคับชําระหนี้ไมได เมื่อเจาหนี้ถูกตัดสิทธิเชนนี้ก็ควรจะใหมีสวน
ในเรื่องการทําแผนฟนฟูกิจการดวย และการที่จะฟนฟูกิจการไดตองอาศัยเงินจากแหลงเงิน ซึ่งก็คือ
เจาหนี้ ถากฎหมายกําหนดใหลูกหนี้เทานั้นเปนผูทําแผน ผูบริหารแผน ก็เชื่อวาการฟนฟูกิจการคงจะ
เปนไปไมได เพราะถาเจาหนี้ไมมีสิทธิในการเสนอผูทําแผน ผูบริหารแผนแลว ก็คงไมมีเจาหนี้รายใด
ใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
มาตรา ๙๐/๔๖ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาแผนฟนฟูกิจการที่ผูทําแผนเสนอมาวา จะผาน
การรั บ รองจากที่ ป ระชุ ม เจ า หนี้ ห รื อ ไม เ พื่ อ นํ า ไปใช ใ นการฟ น ฟู กิ จ การต อ ไป จะเห็ น ได ว า เป น
บทบัญญัติที่คอ นขางจะใหสิทธิกับเจาหนี้เพราะกําหนดมติของที่ประชุมเจาหนี้ใ นการยอมรับ แผน
เปนเพียงมติเจาหนี้เสียงขางมากเทานั้น ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้น นาจะเปนเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ไมมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแตอยางใด
พลเอก มงคล อั ม พรพิ สิ ฏ ฐ นายทนง พิ ท ยะ และนายปกรณ มาลากุ ล ณ อยุ ธ ยา
คณะผูบ ริหารแผนฟน ฟู กิจการ บริษั ทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด (มหาชน) ชี้ แ จงต อ
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ศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับความเปนมาของคณะผูบริหารแผนในการเขาฟนฟูกิจการของบริษัท
อุตสาหกรรมปโ ตรเคมีกั ลไทย จํ ากั ด (มหาชน) การจัด โครงสร างในการดํา เนิ น งานของบริษั ท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) และการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของคณะผูบริหาร
แผนฟน ฟูกิจการทั้งหาคน ผลการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารแผนฟน ฟูกิจการในชวง ๑ ป ที่เขา
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสรุปไดวา คณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ ฯ ไดดําเนินการเพื่อใหความเปนธรรมทั้งกับ
เจาหนี้และลูกหนี้และจะดําเนินการเพื่อใหการฟนฟูกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด
(มหาชน) ประสบความสําเร็จทําใหบริษัทสามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตอไปได
นายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงเพิ่มเติมเปนลายลักษณอักษร สรุปไดวา
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา บัญญัติใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจพิจารณา
ตั้งบุคคลใด ๆ ซึ่งที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกเปนผูทําแผนไดตามพฤติการณแหงคดี หาเปนการบังคับ
ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวซึ่งที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกเปนผูทําแผนในทุกกรณีไม มติเลือกผูทําแผนตาม
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เปนเพียงกระบวนการสรรหาผูทําแผน และไดใหโอกาสลูกหนี้ที่จะเสนอ
ผูทําแผนได และใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผนกอน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไม น อ ยกว า สองในสามของจํ า นวนหนี้ ทั้ ง หมด กํ า หนดให บุ ค คลอื่ น เป น ผู ทํ า แผน นอกจากนี้
รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงยุ ติ ธ รรมยั ง ได อ อกกฎกระทรวงว า ด ว ยการจดทะเบี ย นและการกํ า หนด
คุณสมบัติของผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ วา ผูทําแผนจะตองเปน บุคคล
ที่ไดจดทะเบียนไวตอคณะกรรมการพิจารณาผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการโดยผูทําแผนจะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวง นอกจากนี้ ผูทําแผนจะตองวางหลักประกันเพื่อ
ชดเชยความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูทําแผนตอสํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ตามจํานวนที่กําหนดไวในกฎกระทรวง แตอยางไรก็ตาม กฎกระทรวงดังกลาวยังไดใหสิทธิแกลูกหนี้
และผูบริหารของลูกหนี้ โดยไมใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกหนี้ หรือผูบริหารของลูกหนี้ไดรับการแตงตั้ง
จากศาลใหเปนผูทําแผน
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มิไดเปนบทบัญญัติจํากัดสิทธิของลูกหนี้
ในทรัพยสินแตอยางใด ลูกหนี้ยังมีสิทธิในทรัพยสินของตนอยู เพียงแตมาตรการตามพระราชบัญญัติ
ลม ละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดใหอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสินของ
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ลูกหนี้ตกอยูแ กผูทําแผน ตามมาตรา ๙๐/๒๕ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหกองทรัพยสินของลูกหนี้
ลดนอยถอยลงเปนประโยชนแกเจาหนี้ ลูกหนี้ ตลอดจนผูถือหุน นอกจากนี้เพื่อเปนการควบคุมการจัดการ
กิจการและทรัพยสินของผูทําแผน ไดมีการจํากัดสิทธิของผูทําแผนไวบางประการ ตามมาตรา ๙๐/๑๒
วรรคหนึ่ง (๙) โดยบัญญัติหามมิใหจําหนาย จาย โอน ใหเชา ชําระหนี้ กอหนี้ หรือกระทําการใด ๆ
ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําที่จําเปน เพื่อใหการดําเนินการคาตามปกติของ
ลูกหนี้สามารถดําเนินตอไปได ลูกหนี้จึงยังมีสิทธิในทรัพยสินของตนเองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
นอกจากนี้ ลูกหนี้โดยผูทําแผนยังมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ และเมื่อที่ประชุมเจาหนี้ไดลงมติยอมรับแผนตาม
มาตรา ๙๐/๔๖ และศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนตามมาตรา ๙๐/๕๘ อํานาจในการจัดการกิจการ
และทรัพยสิน ของผูทําแผนก็จะตกเปนของผูบริหารแผนตามมาตรา ๙๐/๕๙ วรรคหนึ่ง และเมื่อการ
ฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว ศาลก็จะมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการตามมาตรา
๙๐/๗๐ ผูบริหารของลูกหนี้ก็จะกลับมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป ซึ่งตางกับ
กรณีที่ศ าลมีคําสั่งให พิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้จะไมมีสิทธิ และเสรีภาพในการจัดการกิจการและ
ทรัพยสินของตนเอง ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๒๔ โดยเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยแตผูเดียวจะเปนผูมีอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ เก็บรวบรวมและ
รับเงินหรือทรัพยสินซึ่งจะตกแกลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับจากผูอื่น ประนีประนอมยอมความ
ฟองรองหรือตอสูคดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ มาตรา ๒๒ ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงมิไดกระทบตอสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ พระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ แตอยางใด
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ชี้แจงเพิ่ม เติม เปนลายลักษณอักษร สรุปไดวา พระราชบัญญัติ
ลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ เพราะสิ ทธิใ นทรั พยสิ น และเสรี ภาพของบุคคลในการประกอบกิ จการหรื อ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอันรัฐธรรมนูญ
ไดบัญญัติรับรองและคุมครองไว ดังนั้นการตรากฎหมายออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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จําเปน อยางยิ่งจะตองมีการพิจารณาใหรอบคอบวากฎหมายนั้น ตราขึ้นภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดหรือไม และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเกินกวาที่จําเปนหรือไม กลาวคือ ตองเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑในการจํากัดสิทธิไววาจะกระทําไดเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่จําเปนและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นไมได
และมีความเทาเทียมหรือเสมอภาค ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จะเห็นไดวา
การบัญญัติยกเวนใหสิทธิเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของ
เจาหนี้ เลือกคนที่ต นเองเสนอเปน ผู ทําแผนแทนบุคคลที่ลูกหนี้เสนอเปน ผูทําแผนนั้น เปน การตรา
กฎหมายที่
๑. เกินกวาความจําเปน เพราะถึงแมรัฐธรรมนูญจะใหอํานาจใหมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพได
แตต องมีผลกระทบตอ บุค คลน อยที่สุด และตอ งพิ จารณาวา มีทางอื่ น ที่จ ะบรรลุวัต ถุป ระสงค ของ
กฎหมายหรือไม มีความสมเหตุสมผลหรือไม ซึ่งในกรณีการฟนฟูกิจการมีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกหนี้
สามารถดําเนินกิจการตอไปได และเจาหนี้ไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรม กฎหมายก็ควรที่จะบัญญัติไว
แตเพียงวาใหลูกหนี้เปนผูทําแผน ใหเจาหนี้เปนผูควบคุมลูกหนี้ในการดําเนินกิจการใหเปนไปตามที่
แผนกําหนดและไดเห็น ชอบรวมกัน ซึ่งเปนธรรมและเปน ประโยชนตอทุกฝายและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของกฎหมายได
๒. กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบอาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เพราะเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนตามที่เจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เลือกมาทําใหผูทําแผนมีอํานาจในการจัดการ
กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๒๕ ทั้ง ๆ ที่ยังไมมี
คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดหรือพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายแตอยางใด
๓. ไมมีความเทาเทียมกันหรือเสมอภาค ไมอาจกลาวอางไดวากฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปและไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
การที่กฎหมายกําหนดใหสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกผูทําแผนหรือผูบริหารแผนก็ดี เห็นชอบ
ดวยแผนก็ดีเปนของเจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนมากกอใหเกิดความไมเทาเทียมหรือเสมอภาคกันในระหวาง
เจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนมาก เจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนนอ ยและลูกหนี้ ทั้ง ๆ ที่กฎหมายมีเจตนาใหลูกหนี้
สามารถดําเนินกิจการตอไปได นิติสัม พันธของบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายในการพิจารณาชวยเหลือให
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ลูกหนี้ดําเนิน กิจการตอไปไดนั้น จึงควรจะเทาเทียมกัน เพราะไมใ ชขั้น ตอนการประนอมหนี้หรือ
การชําระหนี้ที่กฎหมายกําหนดใหมีการไดรับชําระหนี้ตามสัดสวนแหงหนี้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงของผูเกี่ยวของ และเอกสารประกอบแลวมีประเด็น
ตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” มีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการ
ที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได” วรรคสอง บัญญัติวา “กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และ
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใ ดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน การเจาะจง ทั้งตองระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในด านสาธารณูป โภค การรัก ษาความสงบเรี ยบรอ ยหรือ ศีล ธรรมอั น ดี ของประชาชน
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมใน
การแขงขัน”
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พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ บัญญัติวา “ในการพิจารณา
ตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ
ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควร
เปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควร
เปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอ
เปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนในการลงมติตามมาตรานี้
ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาล
เห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อ
เปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุม มีมติเลือกผูทําแผนไดใหศาลตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูทําแผนดวย”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

พิจารณาแลว รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ เปน
บทบัญญัติคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับ รองไว จ ะกระทํ าไม ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพไมได
และอยูภายในเงื่อนไขที่วา ตองใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมายที่จะใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง มาตรา ๔๘ เปน บทบัญญัติคุมครองสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสิน บุคคลผูเปนเจาของทรัพยสินยอมมีสิทธิที่จะใชสอย และไดประโยชนจากทรัพยสินของตน
มีสิทธิติดตามและเอาคืน และขัดขวางบุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับทรัพยสินโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินจะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา ๕๐
เปนบทบัญญัติคุมครองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพ บุคคลยอมมีเสรีภาพ
ที่จะประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพไดโดยไมถูกจํากัด และมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อปองกันการผูกขาด
หรือ ขจั ดความไมเ ปน ธรรมในการแขง ขัน หรือประโยชนส าธารณะอื่ น สํา หรับ พระราชบั ญญั ติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติมในหมวดวาดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้นั้น เห็นวากฎหมายมีหลักการที่สําคัญคือ กําหนดใหลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งกิจการประสบปญหาดานการเงินและ
มีลักษณะที่มีหนี้สินลนพนตัวมีโอกาสไดรับความชวยเหลือทางการเงินเพื่อใหสามารถฟนฟูกิจการได
กระบวนการฟนฟูกิจการ กฎหมายกําหนดใหมีการตั้งผูทําแผนเพื่อเขามาวิเคราะหถึงสภาพการณและ
ปญหาของกิจการ แลวจัดทําแผนฟนฟูกิจการ เสนอที่ประชุมเจาหนี้แ ละศาลเพื่อใหความเห็นชอบ
นําไปบริหารเพื่อแกปญหากิจการที่กําลังตกต่ําใหฟนคืนสภาพเดิมได
สํา หรั บข ออ างตามคํ า รอ งของผูต รวจการแผน ดิน ของรั ฐ สภาและขอ อา งของนายประชั ย
เลี่ยวไพรัตน ที่วา พระราชบัญญัตลิ มละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติยกเวนใหสิทธิเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน
นอกจากบุคคลที่ลูกหนี้เสนอ กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมนั้น พิจารณาแลวเห็น วา ตามพระราชบัญญัติ
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ลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ ไดกําหนดขั้น ตอนการพิจารณาตั้งผูทําแผนตามวรรคหนึ่งในกรณีที่
บุคคลอื่นที่ไมใชลูกหนี้หรือเจาหนี้รองขอเปนผูทําแผนโดยที่ลูกหนี้หรือเจาหนี้ไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผน ศาลก็จะตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ไดแตถา ศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอ
ไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาล
มีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใด
สมควรเปนผูทําแผน สําหรับกรณีตามวรรคสอง ที่บญ
ั ญัติวา “...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย
ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...”
นั้น เห็นวา บทบัญญัติดังกลาวมิไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสิน และเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมแตอยางใด เพราะใน
การเลือกผูทําแผน หากลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน กฎหมายกําหนดใหมติเลือกผูทําแผนเปนเพียงมติ
ของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น เทานั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอ
ผูทําแผนดวย กฎหมายกําหนดใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตเจาหนี้ไมยอมรับผูท าํ แผน
ที่ลูกหนี้เสนอเจาหนี้ตองใชมติที่ประชุมฝายเจาหนี้ ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นซึ่งเปนหนี้จํานวนมาก จึงจะใหบุคคลอื่นเปน
ผูทําแผนได ในสวนที่ผูรองอางวา ลูกหนี้ไมมีโอกาสเทาเทียมกับเจาหนี้ ในการเลือกผูทําแผน และ
ในทางปฏิ บัติโ อกาสที่ลูก หนี้ จะไดผู ทํา แผนที่ต นเสนอนั้ น ยอ มจะเป น ไปไมได เลย นั้น เห็ น ว า
บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง คอนขางจะใหสิทธิกับลูกหนี้มากกวาเจาหนี้ เพราะเจาหนี้ตองใชมติ
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น จึงจะได
บุคคลที่เจาหนี้เสนอเปนผูทําแผน ซึ่งถาหากลูกหนี้สามารถประนีประนอมกับเจาหนี้บางสวนไดอาจมีผล
ทํา ให ที่ ประชุม เจ า หนี้ ไ มส ามารถลงมติ ถึง สองในสามได ผู ทํ าแผนก็ จะเปน บุ คคลที่ ลู กหนี้ เสนอ
นอกจากนี้ก ารที่ก ฎหมายให โอกาสเจา หนี้มีม ติเลื อกผูทํ าแผน เพราะเมื่อศาลมีคํ าสั่งรั บคําร องขอ
ฟนฟูกิจการไวพิจารณา กฎหมายหามมิใหเจาหนี้ฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้
และหามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีลมละลาย ในกรณีที่มีการฟองคดีไวกอนแลว ใหงดการพิจารณาไว
หรือแมเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาก็บังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ไมได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจการ
ของลูกหนี้ดําเนินตอไปได และเพื่อใหเจาหนี้ใหความรวมมือในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ใหสําเร็จ
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ตามวัตถุประสงคของกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้เพื่อ
ประโยชนในการฟนฟูกิจการ หลักการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหแผน
ฟน ฟู กิ จ การที่ ผู ทํ า แผนจั ด ทํ า ขึ้ น ได รั บ การยอมรั บจากที่ ป ระชุ ม เจ า หนี้ โดยมติ ย อมรั บ แผนตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๔๖ และศาลลมละลายมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนตามมาตรา
๙๐/๕๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งจะสงผลใหแผนฟนฟูกิจการสามารถนําไปสูการปฏิบัติได และเมื่อการฟนฟูกิจการ
ไดดําเนินการเปน ผลสําเร็จตามแผนแลว ศาลก็จะมีคําสั่งยกเลิกการฟน ฟูกิจการตามมาตรา ๙๐/๗๐
ผูบริหารของลูกหนี้กจ็ ะกลับมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอทั้งเจาหนี้และลูกหนี้
สวนขอที่ผูรองอางวา ในการขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะตองเปน กรณีที่ศ าลลมละลาย
ยังมิไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ ของตน นั้น
เห็นวา ตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ การที่ลูกหนี้มีหนี้สินลน พน ตัวเจาหนี้มีสิทธิฟองใหลูกหนี้
ลมละลายได และเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ลูกหนี้ยอมตองถูกจํากัดสิทธิในทรัพยสินและจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปน ธรรม ตามมาตรา ๒๔
โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวจะเปนผูมีอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
เก็บรวบรวมและรั บเงิน หรือทรั พยสิน ซึ่งจะตกไดแ กลูกหนี้หรือ ซึ่งลูก หนี้จะมี สิทธิไ ดรับจากผูอื่ น
ประนีประนอมยอมความหรือฟองรองหรือตอสูคดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา ๒๒
โดยมีเหตุผ ลเพื่อมิใหลูกหนี้กอหนี้สิน เพิ่มขึ้น และเพื่อรวบรวมทรัพยสิน มาแบงชําระใหกับเจาหนี้
สําหรับกรณีที่มีการขอใหมีการฟน ฟูกิจการ กฎหมายก็กําหนดวาลูกหนี้ตกเปน ผูมีหนี้สิน ลน พน ตัว
เชนเดียวกันและอาจถูกฟองใหลมละลายได หากไมมีการขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ดังนั้น
สิทธิของลูกหนี้จึงไมแตกตางจากกรณีที่ศ าลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด เพราะเมื่อศาล
มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว อํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ยอมสิ้นสุดลง และ
เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลวอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิ
ตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ ยกเวนสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลตกแกผูทําแผน แตเพื่อคุมครอง
กิจการของลูกหนี้ในระหวางการจัดกิจการของผูทําแผน กฎหมายหามมิใหผูทําแผนกระทํานิติกรรม
หรือกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา
๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๙)
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สําหรับขออางของผูรองที่วา แมบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจแกศาลในอันที่จะตรวจสอบ
เพื่อใหความเห็นชอบ และไมใหความเห็นชอบผูทําแผนก็ตาม แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือก
บุคคลที่ตนเปนฝายเสนอใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาล
ในการใชดุลพินิจเห็น ชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้ลงมติเลือกในครั้งแรก และผูทําแผน
ที่เจาหนี้เสนออาจจัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ โดยอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟูให
กิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได นั้น เห็นวา การเลือกผูทําแผนโดยมติของที่ประชุมเจาหนี้ตามมาตรา
๙๐/๑๗ วรรคสอง มิไดมีผลใหบุคคลที่ไดรับเลือกเปนผูทําแผนโดยทันที แตบทบัญญัติของกฎหมาย
โดยเฉพาะมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา บัญญัติใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจพิจารณา
ตั้งบุคคลใด ๆ ซึ่งที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกเปนผูทําแผนไดตามพฤติการณแหงคดีหาเปนการบังคับให
ศาลตั้ ง บุ ค คลดั ง กล า วซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เจ า หนี้ มี ม ติ เ ลื อ กเป น ผู ทํ า แผนในทุ ก กรณี ไ ม นอกจากนี้
พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย ฯ ยั ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ คุ ม ครองกิ จ การของลู ก หนี้ ก ล า วคื อ บั ญ ญั ติ ใ ห
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและการกําหนด
คุณสมบัติของผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหผูทําแผนตองเปนบุคคล
ที่ไดจดทะเบียนไวตอคณะกรรมการพิจารณาผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ โดยผูทําแผน
จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงและผูทําแผนจะตองวาง
หลักประกัน เพื่อชดเชยความเสียหายอัน อาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ใ นฐานะผูทําแผนตอสํานัก
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ซึ่งหลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหความ
คุม ครองกิจการของลูกหนี้ มิใ ห ผูทําแผนที่เจ าหนี้แ ตงตั้งทํ าแผนเอื้อประโยชนแ กเจ าหนี้ห รือเพื่ อ
ครอบงํากิจการของลูกหนี้ สําหรับประเด็นขออางของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ที่วาลูกหนี้ควรมีสิทธิ
ในการที่จะควบคุมและบริหารจัดการกิจการและทรัพยสินของตนเองโดยเปนผูทําแผนและผูบริหารแผน
ตาม Chapter 11 ของกฎหมายลมละลายของอเมริกา นั้น เห็นวา หลักการของกฎหมายไทยแตกตาง
จากกฎหมายของอเมริกาเพราะกฎหมายของอเมริกาใชเงื่อนไขเพียงวา ลูกหนี้ขาดสภาพคลอง ซึ่งยัง
ไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัวก็มีสิทธิที่จะขอใหฟนฟูกิจการได ทรัพยสินตาง ๆ ยังเปนของลูกหนี้ จึงให
ลูกหนี้เปนผูทําแผนและบริหารแผน แตตามกฎหมายไทยใชเงื่อนไขวา ลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัว
ซึ่งเปนกรณีที่ลูกหนี้ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้ได ทรัพยสินตาง ๆ ก็เปนทรัพยสินที่จะตอง
เอาไปชําระหนี้กับเจาหนี้ทั้งหมด ลูกหนี้แทบจะไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเหลืออยูเลย กฎหมายจึงให
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โอกาสเจาหนี้เสนอผูทําแผนและผูบริหารแผน ดังนั้น แมการตั้งผูทําแผนจะมีผลกระทบตอสิทธิของ
บุคคลในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ หรือเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๕๐ เพราะผูทําแผน
จะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และเปนผลใหอํานาจหนาที่ในการจัด
กิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้น สุดลง ก็ตาม แตเปนสิ่งจําเปน เพราะเปนมาตรการ
ที่จะดําเนินการกับลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว และเพื่อใหผูทําแผนเขามาวิเคราะหถึงสภาพการณและ
ปญหาของกิจการและจัดทําแผนฟนฟูกิจการ เพื่อนําไปบริหารใหกิจการที่กําลังตกต่ําฟนคืนสภาพเดิมได
ซึ่งเปน กรณีที่รัฐ ธรรมนูญบัญญัติไวและใหอํานาจใหกระทําได ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง และการตั้งผูทําแผนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
แมจะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ก็ตาม แตเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปน
และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ตามมาตรา ๒๙
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก จํานวน ๑๓ คน คือ นายกระมล
ทองธรรมชาติ นายจิระ บุญพจนสุน ทร นายจุมพล ณ สงขลา นายปรีช า เฉลิมวณิช ย นายผัน
จัน ทรปาน นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุจิต บุญบงการ
นายสุวิทย ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศ วโรจน นายอภัย จัน ทนจุลกะ และนายอุระ หวังออมกลาง
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา
“...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของ
เจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสีย ง
ลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ เสียงขางนอย จํานวน ๒ คน คือ นายสุธี สุทธิสมบูรณ และ
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
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ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย
ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...”
ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุจิต บุญบงการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
(กรณีพระราชบัญ ญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญ หา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ)
ผูตรวจการแผน ดินของรัฐสภาอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ สงคํารองพรอม
ความเห็นลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติวา “... แตในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบ
มาตรา ๒๙
ความเห็นของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา สรุปไดวา กรณีที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้จะตองเปนกรณีที่ศาลลมละลายยังมิไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดซึ่งหมายถึง
การที่ศาลลมละลายยังมิไดมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ตกเปนบุคคลลมละลาย ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินตาง ๆ ของตน แตกระบวนการตั้งผูทําแผนตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗
ใหโอกาสแกเจาหนี้ในการตั้งผูทําแผนที่เอื้อประโยชนแกเจาหนี้ โดยมิไดใหโอกาสแกลูกหนี้อยางเพียงพอ
ในการที่จะไดมาซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ เปนผลใหในทางปฏิบัติลูกหนี้ไมอาจ
มีโอกาสเสนอผูทําแผนของลูกหนี้ใหฝายเจาหนี้และศาลพิจารณา สวนกรณีที่ใหอํานาจแกศาลในอันที่จะ
ตรวจสอบอีกชั้น หนึ่งวาจะใหความเห็น ชอบผูทําแผนหรือไมใ หความเห็น ชอบดวยนั้นจะเห็น ไดวา
แมศาลจะไมใหความเห็นชอบดวยแตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมาให
เปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้ลงมติเลือกในครั้งแรก นอกจากนี้ในการลงมติ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหเปนผูทําแผน กฎหมายใหสิทธิเจาหนี้ดําเนิน การไดโดยอาศัยเสียงเจาหนี้
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ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปนกิจการสําคัญ ซึ่งโดย
หลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการสําคัญไดตองอาศัยมติพิเศษ
ซึ่งหมายถึงมติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับสามในสี่แหงจํานวนหนี้ทั้งหมด ฯ ผูรอง
จึงเห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ เปนบทบัญญัติที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะลิดรอน
สิทธิและเสรีภาพในทางทรัพยสินและการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยในประเด็นดังกลาว
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไว
ดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒
และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ และใหแจงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบ
ตอมาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหผูเกี่ยวของกับคํารองมาชี้แจง
เกี่ยวกับประเด็นตามคํารอง ดังนี้
๑. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญรับฟงคําชี้แ จงแสดงความเห็นเพิ่ม เติม
จํานวน ๒ คณะ คือ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ รองประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา คนที่ ๓ และคณะของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน
๒. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญรับฟงคําชี้แ จงของอธิบดีกรมบังคับคดี
และคณะ และอนุญาตใหขยายเวลาเขาชี้แจงของคณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการออกไปเปนวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๔๗
๓. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญรับฟงคําชี้แจง ฯ ของคณะผูบริหารแผน
ฟนฟูกิจการ
๔. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคําชี้แจงเพิ่มเติม ฯ ของนายประชัย
เลี่ยวไพรัตน ตามคํารองลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ รวมไวในสํานวน
๕. วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคําชี้แจงเพิ่มเติม ฯ ของนายประชัย
เลี่ยวไพรัตน ตามคํารองลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ รวมไวในสํานวน
คําชี้แจงเพิ่มเติมของผูเกี่ยวของกับคํารอง สรุปไดดังนี้
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๑. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ ใหความเห็นเพิ่มเติม วานายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่
บริหารบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ไดทําหนังสือรองเรียนตอประธาน
คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา วาไมไดรับความเปนธรรมตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เกี่ยวกับเรื่องการฟน ฟูกิจการคณะกรรมาธิการ ฯ
จึงรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวดําเนิน การ และเมื่อพิจารณาแลวคณะกรรมาธิการ ฯ มีความเห็น วา
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ เกี่ยวกับเรื่องการฟนฟูกิจการ ฯ โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ จึงมีหนังสือแจงผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาเพื่อใหดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
๒. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน และคณะใหความเห็นเพิ่มเติมวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทย
ประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาทเปนผลใหผูประกอบการที่กูยืมเงินจาก
ตางประเทศมีหนี้สินเพิ่มทวีคูณ กลายเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวไปหลายราย มีการตรากฎหมายหลายฉบับ
เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็มีวัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหาเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น หลักเกณฑประการหนึ่งในการฟนฟูกิจการก็คือ หนี้สินลนพนตัว
แตลูกหนี้สามารถที่จะฟนฟูกิจการไดและประกอบกิจการไปไดในระหวางการฟนฟู กฎหมายจึงคุมครอง
กิจการของลูกหนี้มิใหเจาหนี้ฟองเปนคดีแพงหรือคดีลมละลาย โดยมีหลักการในเรื่องการจัดทําแผน
ฟนฟูกิจการและการตั้งผูทําแผนและผูบริหารแผน ซึ่งตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กําหนดใหเจาหนี้
ที่มีมติ ๒ ใน ๓ ตั้งบุคคลอื่นเปนผูทําแผนนอกจากบุคคลที่ลูกหนี้เสนอได หลักการดังกลาวแตกตาง
จาก Chapter 11 ของกฎหมายลมละลายของอเมริกา ที่ใหลูกหนี้ มีสิทธิในการที่จะควบคุมและบริหาร
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้เอง เวน แตปรากฏขอเท็จจริงวา ลูกหนี้กระทําการโดยทุจริต
ทําใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจของบริษัทลูกหนี้ บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กระทบถึงสิทธิ
ในทรัพยสินของลูกหนี้และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ เพราะลูกหนี้ยอมมีสิทธิจัดการทรัพยสิน
ของตนเองจนกวาจะมีการบังคับคดี หรือในคดีลมละลายก็เปนอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ที่จะรวบรวมทรัพยสินไปจําหนายเพื่อนําเงินมาชําระใหกับเจาหนี้ แตมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนที่
เปนขอยกเวนใหสิทธิกับเจาหนี้ในการที่จะเขามาควบคุมกิจการของลูกหนี้โดยตั้งคนของตนเองเขามา
เปนผูทําแผน ผูบริหารแผน การทําแผนก็สามารถเขียนแผนใหเอื้อประโยชนกับเจาหนี้โดยเฉพาะ
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เจาหนี้ที่ตองการจะเขาไปครอบงํากิจการของลูกหนี้โดยยกตัวอยางบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเจาหนี้ไดลงมติตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เปน ผูทําแผน และ
ผูบริหารแผน ซึ่งขณะนั้นแมลูกหนี้จะคัดคานเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทดังกลาว และลูกหนี้เสนอ
บริษัท TPI แพลนเนอรส จํากัด เปนผูทําแผนดวย แตเจาหนี้ก็อาศัยมติ ๒ ใน ๓ ตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ
แพลนเนอรส จํากัด และการเขียนแผนก็มิไดชวยเหลือกิจการของลูกหนี้ เชน ไมมีการลดตนเงินหรือ
ลดดอกเบี้ยใหกับลูกหนี้ และไมมีการกําหนดวาเจาหนี้จะใหเงิน ชวยเหลือเพิ่มในการประกอบธุรกิจ
ของลูกหนี้แตอยางใด มีการแปลงหนี้เปนหุนของบริษัทลูกหนี้ถึง ๗๕% มีการนําทรัพยสินของ TPI
ที่ปลอดจํานองไปจดจํานองเพิ่ม เปนตน แตปรากฏวาในการบริหารแผน บริษัทดังกลาวใชเงินเกินกวา
ที่กําหนดไวในแผนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ในการผลิตน้ํามันยังผลิตไดนอยเปนผลใหบริษัท TPI
มีรายไดไมพอชําระหนี้ ลูกหนี้จึงไดรองตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในที่สุดศาลลมละลายกลาง
ไดมีคําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ ฯ พนจากตําแหนงผูบริหารแผน ในการตั้งผูบริหารแผนคนใหมเจาหนี้
เปนคนเลือกคณะบุคคลที่กระทรวงการคลังแตงตั้ง แตปญหาที่เกิดจากคณะผูบริหารแผน ฯ ชุดใหม
ก็คือ คาใชจายที่สูงมาก โดยเฉพาะคาตอบแทนของคณะผูบริหารแผน ฯ และบริษัทที่ปรึกษาตาง ๆ
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงเอื้อประโยชนใหแ กเจาหนี้มากเกินไป เพราะใหอํานาจเจาหนี้แตเพียง
ฝายเดียวที่มีสิทธิเปนผูคัดเลือก และตั้งผูทําแผน มาตราดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
๓. อธิบดีกรมบังคับคดีและคณะ ใหความเห็นเพิ่ม เติม วาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ ไมใ ช
บทบัญญัติที่จะตองเปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไป โดยเฉพาะในวรรคสองเปนเรื่องการประชุมเจาหนี้
เพื่อเลือกผูทําแผนเทานั้น แตผลของการที่จะไดเปนผูทําแผนหรือไมจะขึ้นอยูกับศาลศาลจะมีดุลพินิจ
ในการที่จะตั้งหรือไมตั้งก็ได ตามวรรคสามแสดงใหเห็นวาการเลือกผูทําแผนตามมติสองในสามของเจาหนี้
มิใ ชวาจะไดรับการแตงตั้งโดยทันที กฎหมายกําหนดใหศ าลเขามาดูแลอีกชั้นหนึ่งวาบุคคลที่ไดรับ
การเลือกเขามานั้นสมควรเปนผูทําแผนหรือไม ถาหากศาลไมเห็นสมควรก็จะสั่งใหเลือกกันใหมและ
ถาหากวาเลือกไมไดจริง ๆ ผลที่สดุ กฎหมายก็บัญญัติในวรรคตอ ๆ ไปวาใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให
ฟน ฟูกิจการ หลักการของกฎหมายไทยตางจากกฎหมายของอเมริกาเพราะของอเมริกามีเงื่อนไขวา
ถาลูกหนี้ขาดสภาพคลองก็สามารถที่จะขอใหมีการฟนฟูกิจการได โดยที่ไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัว
ทรัพยสินตาง ๆ ยังเปน ของลูกหนี้ กฎหมายของอเมริกาจึงใหลูกหนี้เปนผูทําแผนและบริหารแผน
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แตตามกฎหมายไทยใชเงื่อ นไขวาลูกหนี้ตองมีหนี้สินลน พน ตัว ซึ่งเปน กรณีที่ลูกหนี้ไมมีทรัพยสิน
เพียงพอที่จะชําระหนี้ได ทรัพยสินตาง ๆ ก็เปนทรัพยสินที่จะตองเอาไปชําระหนี้กับเจาหนี้ท้ังหมด
ลูกหนี้แทบจะไมมีกรรมสิทธิ์ใ นทรัพยสินเหลืออยูเลย กฎหมายจึงใหโอกาสเจาหนี้เสนอผูทําแผน
ผูบริหารแผน นอกจากนี้ในการฟนฟูกิจการตองอาศัยเงินในการดําเนินการ แหลงเงินก็คือเจาหนี้นั่นเอง
ดังนั้น ถาเจาหนี้ไมมีสิทธิใ นการเสนอผูทําแผนก็คงไมมีเจาหนี้รายใดใหโอกาสลูกหนี้ฟนฟูกิจการ
นอกจากนี้ หากพิจารณา มาตรา ๙๐/๔๖ แลวจะเห็นไดวาเปนบทบัญญัติที่คอนขางจะใหสิทธิกับ
เจาหนี้มีบทบาทในการพิจารณาแผนวาแผนที่ผูทําแผนเสนอมานี้จะผานการรับรองจากเจาหนี้หรือไม
เพื่ อนํ า ไปใชใ นการฟ น ฟูกิ จการต อ ไป บทบั ญ ญัติ ดัง กลา วไม ได ใ หสิ ท ธิกั บลู ก หนี้ แ ตป ระการใด
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้น นาจะเปน
เหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
แตอยางใด ประการตอมา วัตถุประสงคของกฎหมายไทยไมใชวาจะเอื้อประโยชนใหกับลูกหนี้แตประการใด
แตเอื้อใหกับเจาหนี้มากกวา กฎหมายนี้นอกจากจะดูแลใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้แลว ประโยชนที่จะไดรับ
ในทางออมก็คือ ทําใหกิจการของลูกหนี้ดําเนิน ตอไปได อัน เปนการชวยเหลือลูกจางหรือคนงาน
ในกิจการ และถาหากการฟนฟูกิจการสําเร็จลูกหนี้ก็จะกลับมาประกอบกิจการไดดังเดิม
อีกประการหนึ่ง เมื่อมีการขอฟนฟูกิจการแลว ตามมาตรา ๙๐/๑๒ เจาหนี้ก็ถูกตัดสิทธิมิให
ฟองลูกหนี้เปน คดีแ พงและคดีล มละลายหรือแมช นะคดีม าแล วก็บังคั บชําระหนี้ไมไ ด เมื่ อเจาหนี้
ถูกตัดสิทธิเชนนี้ก็ควรจะใหมีสวนในเรื่องการทําแผนในการฟนฟูกิจการดวย นอกจากนี้เรื่องมติพิเศษ
จะมีในกฎหมายลมละลายในสวนของการดําเนินคดีลมละลายที่ใหมีการประชุมเจาหนี้แลวใหเจาหนี้
ลงมติใหไดมติพิเศษ ซึ่งมติพิเศษก็คือ มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา ๓ ใน ๔
คือ เจาหนี้ตองเปนฝายขางมากดวยและมีหนี้ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ มติพิเศษใชในกรณีการประนอมหนี้
เทานั้น การประนอมหนี้หมายถึงวา ลูกหนี้จะประนอมหนี้โดยขอชําระหนี้นอยลง คนเสียหายคือเจาหนี้
เพราะฉะนั้นในการที่จะนํามติเพื่อจะใหลูกหนี้ไดรับการปลดหนี้ออกไป ตองใชมติมาก ถาใชมติแ ค
ครึ่งเดียว เจาหนี้อีกครึ่งหนึ่งเสียหายแนนอน จึงตองใชมติคอนขางมาก ซึ่งจะตางกับเรื่องฟนฟูกิจการ
สําหรับสถิติคดีที่มีการขอใหฟนฟูกิจการ สวนใหญจะไมคอยมีการใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองมา
ประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผน สวนใหญแลวจะเปนผูทําแผนที่ผูรองขอเสนอแลวศาลก็จะตั้ง จะมีคดี
เพียง ๒๑ คดี ในประมาณ ๒๐๐ กวาคดีเทานั้นที่มีการคัดคานผูทําแผน สรุปวา ในคดีสวนใหญ
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ผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอแลวไดเปนผูทําแผน สวนคดีที่มีปญหาก็คือ คดีที่ลูกหนี้เสนอเขาไปแลวศาลไปตั้ง
ผูทําแผนที่เจาหนี้เสนอ ซึ่งมีเพียง ๖ คดีเทานั้น คือ TPI ดอกหญา ศรีวรา บูลแคนยอน พรอพเพอรตี้
มิวเร็กซ และไทยอมฤต
๔. คําชี้แจงแสดงความเห็นเพิ่มเติมของคณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ เกี่ยวกับความเปนมา
ของคณะผูบริหารแผนในการเขาฟนฟูกิจการของ TPI การจัดโครงสรางในการดําเนินงานของ TPI
และการแบงหนาที่รับผิดชอบของคณะผูบริหารแผนทั้ง ๕ คน เหตุผลในการจางบริษัทที่ปรึกษาตาง ๆ
เข ามาช วยดํ าเนิน งานของคณะผู บริ หารแผนฟน ฟู กิ จการ ผลการปฏิบั ติ งานของคณะผูบริ หารแผน
ในชวงหนึ่งปที่ผานมา การแกไขแผนฟนฟูกิจการซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ตอไปได
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภา ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย มี ว า
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “...แตใ น
กรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มี
จํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน” มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา
๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รั บ รองไว จ ะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย ...
ฯลฯ
มาตรา ๔๘ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง
สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ...
ฯลฯ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๕๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ...ฯลฯ
พิจารณาแลว แมวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ มาตรานี้ จะรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล แตก็มีขอยกเวนไววารัฐมีอํานาจที่จะตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพไดตามความจําเปน
เพื่อประโยชนสาธารณะตาง ๆ โดยไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นได
ดังนั้น เมื่อพิจารณากระบวนการฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ตามที่บัญญัติไว พระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งแตมาตรา ๙๐/๑ ถึงมาตรา ๙๐/๙๐ จะพบวาเปนบทบัญญัติ
ที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของทั้งลูกหนี้และเจาหนี้เทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ที่มีหนี้สินลนพนตัว แทนที่จะปลอยใหลูกหนี้ตองเขาสูกระบวนการลมละลายอันจะกอความเสียหายตอ
ทั้งเจาหนี้ ซึ่งอาจไดรบั สวนแบงไมครบตามจํานวนหนี้ของตน และตอลูกหนี้ที่จะตองสูญเสียทั้งกิจการ
และทรัพยสินทั้งหมดโดยไมมีโอกาสกลับมาประกอบกิจการไดอีก
ดวยเหตุนี้ หลักเกณฑที่จะขอใหศาลมีคําสั่งฟนฟูกิจการของลูกหนี้จึงนําองคประกอบในเรื่อง
ความมีหนี้สินลนพนตัว มาเปนองคประกอบประการหนึ่งในการพิจารณาเชนเดียวกับการฟองลูกหนี้
ใหลมละลาย กลาวคือ หากลูกหนี้กระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา ๘ ใหสันนิษฐานไวกอนวาลูกหนี้มีหนี้สิน ลนพนตัว
ซึ่งปรากฏวาในการพิจารณาคดีกอนมีคําสั่งใหฟน ฟูกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ ศาลลมละลายกลางไดพิจารณาประเด็นวา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไม
แลวเห็น วา การที่ลูกหนี้ประกาศขอหยุดพักการชําระหนี้และเสนอแผนการเงิน ตอเจาหนี้ทั้งหลาย
ถือไดวาลูกหนี้ไดแจงใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบวาไมสามารถชําระหนี้ไดแลว นอกจากนี้
การที่ลู ก หนี้ ไ ด เสนอคํ า ขอประนอมหนี้ ห ลายครั้ง หลายคราวตอ ที่ ป ระชุ ม เจ า หนี้ และยัง ไดเ ข า สู
กระบวนการประนอมหนี้ของคณะกรรมการเพื่อการปรับปรุงโครงสรางหนี้นั้น ยอมถือไดวาลูกหนี้
ไดเสนอคําขอประนอมหนี้ใหแกเจาหนี้ตั้งแตสองรายขึ้นไปแลว ลูกหนี้จึงตองขอสันนิษฐานวามีหนี้สิน
ลนพนตัว ตามมาตรา ๘ (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว
สวนการที่ลูกหนี้นําพยานเขาเบิกความประกอบเอกสารวางบการเงินของลูกหนี้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
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๒๕๔๑ และงบการเงินระหวางกาลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ยังคงปรากฏสวนของ
ผูถือหุนสุทธิเปนจํานวนถึง ๔๗,๐๖๔,๑๓๘,๕๒๕ บาท และ ๒๘,๔๓๑,๖๒๖,๐๐๐ บาท ตามลําดับ
ซึ่งแสดงวาลูกหนี้ยังคงมีสิน ทรัพยมากกวาหนี้สิน และไมเปน ผูมีหนี้สิน ลน พน ตัว นั้น ศาลเห็น วา
งบการเงินทั้งสองฉบับผูสอบบัญชีไมสามารถที่จะแสดงความเห็นและไมแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาว มีผลเทากับผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดแสดงตนวา จะไมรับผิดชอบตอความถูกตองเกี่ยวกับ
มูลคาทรัพยสิน หรือหนี้สินในงบการเงินดังกลาวนั้น งบการเงินทั้งสองฉบับดังกลาวจึงมีน้ําหนักนอย
ไมอ าจรั บฟง หัก ลางขอสั น นิษ ฐานตามกฎหมายได นอกจากงบการเงิน ดังกลา วแล วลูก หนี้ก็ ไม มี
พยานหลักฐานใดมาแสดงใหเห็นถึงมูลคาของสินทรัพยแ ละจํานวนหนี้ของตนอีก ฯลฯ ขอเท็จจริง
ฟงไดตามพยานหลักฐานของผูรองทั้งหาวา ลูกหนี้ตองขอสันนิษฐานวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวและ
มีสินทรัพยนอยกวาหนี้สิน ลูกหนี้ไมสามารถนําพยานหลักฐานมานําสืบหักลางทั้งขอสันนิษฐานและ
หลักฐานการประเมินราคาทรัพยสินที่ผูรองขอทั้งหาอางได ขอเท็จจริงฟงไดเปนที่ยุติวาลูกหนี้เปนผูมี
หนี้สินลนพนตัว
อยางไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้มีบทบัญญัติหามมิใหฟองลูกหนี้
เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้และหามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีลมละลาย ตามมาตรา ๙๐/๑๒
วรรคหนึ่ง (๔) อัน เปน การจํากัดสิทธิของเจาหนี้ ดังนั้น กระบวนการฟน ฟูกิจการของลูกหนี้จึงมี
บทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินของลูกหนี้บางประการ เพื่อปองกันมิใหลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว
กอภาระหนี้สินใหเกิดขึ้นกับกิจการของตน โดยเริ่มตั้งแตศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ผลของ
คําสั่งดังกลาวทําใหอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ซึ่งมีหนี้สินลนพนตัวสิ้นสุดลง
และเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลวอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิ
ตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ ยกเวนสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลตกแกผูทําแผน ดังนั้น เมื่อศาล
มีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว เปนผลใหผูทําแผนมีอํานาจหนาที่ ๒ ประการ คือ
(๑) อํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และเปนหนาที่ของผูบริหารของ
ลูกหนี้ ฯ ตองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สินและกิจการ
ของลูกหนี้ตอผูทําแผน และผูทําแผนยังมีอํานาจเรียกใหผูครอบครองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี
และเอกสารทั้งหลายแกตนเองดวย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๒) หนาที่ใ นการจัดทําแผนฟน ฟูกิจการ ซึ่งตองทําแผนฟน ฟูกิจการภายในเวลาสามเดือน
นับแตวันโฆษณาคําสั่งตั้งผูทําแผนในราชกิจจานุเบกษาหรือหากจําเปน ศาลอาจขยายเวลาตอไปอีกได
ไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งเดือน
พิจารณาแลว เนื่องจากผูทําแผนมีความสําคัญตอการฟนฟูกิจการอยางมาก เพราะเปนผูที่จะเขามา
วิเคราะหถึงสภาพการณและปญหาของกิจการตลอดจนเสนอแนวทางที่จะแกไขปญหานั้น เพื่อฟน ฟู
กิจการตอไป พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๖ จึงบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูทําแผนวา
จะตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ทางการบริหาร จึงจะสามารถเขามาแกไขกิจการที่กําลังตกต่ํา
ใหฟน คืน สภาพเดิม นอกจากนั้น เมื่อที่ประชุม เจาหนี้มีม ติยอมรับ แผนฟน ฟูกิจการนั้นและศาลให
ความเห็นชอบแลว ก็จะดําเนินการตามแผนนั้นตลอดไป
ดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๖ จึงใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผนซึ่งจะเปนผลให
ผูที่ไดจดทะเบียนแลวเทานั้น ทําหนาที่เปนผูทําแผนได การจดทะเบียนนี้เปนไปเพื่อประโยชนในการควบคุม
ทั้งในดานคุณภาพของผูทําแผนตลอดจนควบคุมการปฏิบัติหนาที่หรือจรรยามารยาทดวย และรัฐมนตรี
ไดอาศัยอํานาจตามมาตราดังกลาวประกอบกับมาตรา ๕ ออกกฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและ
การกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๔ ก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งกฎกระทรวงนี้ไมใชบังคับแกกรณีที่
ลูกหนี้หรือผูบริหารของลูกหนี้ไดรับการแตงตั้งจากศาลใหเปน ผูทําแผน แตมีผลบังคับใหผูทําแผน
ที่เจาหนี้เสนอจะตองมีคุณสมบัติและตองดําเนินการใด ๆ ตามที่กฎกระทรวงกําหนด กลาวคือ บุคคล
ซึ่งจะไดรับการตั้งใหเปนผูทําแผนในคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดตองเปนบุคคลที่ไดจดทะเบียนไวตอคณะกรรรมการ
พิจารณาผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมบังคับคดี เปนประธานและ
กรรมการอื่นอีกจํานวน ๑๕ คน กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่จะเปนผูทําแผน เชน กรณีบุคคลธรรมดาตองสําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ดานการเงิน การบัญชี หรือดานกฎหมาย และมีประสบการณในการทํางานในดานดังกลาวไมนอยกวา
สามป เปนตน สวนกรณีนิติบุคคลตองมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
หรือที่ปรึกษาทางบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจรับจัดกิจการ
และทรัพยสินของผูอื่น เปนตน ผูทําแผนตองวางหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น
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จากการปฏิบัติหนาที่โดยวางหลักประกันทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในวันยื่นคําขอ
จดทะเบียน และวางหลักประกันเฉพาะคดีกอนจะใหความยินยอมเปนผูทําแผน หลักประกันเฉพาะคดี
คิดตามจํานวนทุนทรัพยของคดีนั้น เชน จํานวนทุนทรัพย สิบลานบาท ถึง หาสิบลานบาท ตองวาง
หลักประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาทหรืออัตราสูงสุด คือ ทุน ทรัพย ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้น ไป ตองวาง
หลักประกันสิบลานบาท เปนตน หลักประกันดังกลาวอาจนําไปชดใชคาเสียหายในกรณีที่มีหลักฐาน
มาแสดงวาไดมีการดําเนินคดีกับผูทําแผนใหชดใชคาเสียหายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําแผน
ดังนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
ในหมวดวาดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จะเห็นวามีหลักการสําคัญ คือ
กําหนดใหลูกหนี้ที่เปน บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่กฎหมายกําหนด
ซึ่งมีปญหากิจการประสบป ญหาทางดานการเงิน และมีลักษณะที่มีหนี้ สิน ลน พน ตัวมีโอกาสไดรั บ
ความชวยเหลือทางการเงินเพื่อใหสามารถฟนฟูกิจการไดแทนที่จะถูกเจาหนี้ฟองเปนคดีลมละลาย
สวนบริษัทจํากัดใดมีสิทธิที่จะรองขอใหฟน ฟูกิจการไดเมื่อใดจะพบวาในพระราชบัญญัติ
ลมละลาย ฯ ดังกลาว บริษัทจํากัด ที่จะรองขอใหฟน ฟูกิจการไดตองมีลักษณะประการหนึ่ง คือ
มีหนี้สินลนพนตัว ซึ่งตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ เจาหนี้มีสิทธิฟองใหนิติบุคคลดังกลาวลมละลายได
และเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย นิติบุคคลนั้นยอมตองถูกจํากัดสิทธิใ นทรัพยสิน และจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ฯ โดยมีเหตุผลเพื่อมิใหนิติบุคคลนั้นกอหนี้สินเพิ่มขึ้น และ
เพื่อรวบรวมทรัพยสิน มาแบงชําระใหกับเจาหนี้อันเปนมาตรการที่จะจัดการกับทรัพยสินของลูกหนี้
เพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ทั้งหมดในลักษณะที่ทําเพื่อประโยชนรวมกันและในคราวเดียวกัน แตการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้มีวัตถุประสงคแตกตางจากการฟองลม ละลายเพราะตองการใหกิจการของลูกหนี้
ยังคงดําเนินอยูตอไป มิตองนําทรัพยสินมาเฉลี่ยแบงปนกันระหวางเจาหนี้เหมือนกระบวนการลมละลาย
แตเจาหนี้ทั้งหลายจะไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรม ภายหลังการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เปนผลสําเร็จ
และลูกหนี้ก็จะไดรับกิจการของตนคืนในที่สุด ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ จึงมีบทบัญญัติ
จํากัดสิทธิในทรัพยสินและจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ฯ ของลูกหนี้ที่เปน
นิติบุคคลเมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ โดยกําหนดใหผูทําแผนมีอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและ
ทรัพยสินของลูกหนี้ และเปนผลใหอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้
สิ้นสุดลง โดยมีเหตุผลเพื่อใหผูทําแผนเขามาวิเคราะหถึงสภาพการณและปญหาของกิจการและจัดทําแผน
ฟนฟูกิจการเพื่อนําไปบริหารใหกิจการที่กําลังตกต่ําฟนคืนสภาพเดิมได
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ดวยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “........แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน........” ซึ่งผูรองอางวาขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ เห็นวาขอโตแยงของผูรองยังไมมีน้ําหนัก
รับฟงได เพราะมาตรา ๙๐/๑๗ บัญญัติไวสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติลมละลาย
ที่ปรากฏอยูในมาตราอื่นดังนี้ ประการที่หนึ่ง บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให
แผนฟนฟูกิจการที่ผูทําแผนจัดทําขึ้นไดรับการยอมรับจากที่ประชุมเจาหนี้ โดยมติยอมรับ แผนตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๔๖ และศาลลมละลายมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนตามมาตรา
๙๐/๕๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งจะสงผลใหแผนฟนฟูกิจการสามารถนําไปปฏิบัติได และเหตุผลที่มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง กําหนดหลักเกณฑการเลือกผูทําแผน ทั้งในกรณีลูกหนี้เสนอผูทําแผนและเจาหนี้ไมคัดคาน
กับกรณีเจาหนี้มีมติไมนอยกวาสองในสามกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ก็เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว เพราะแผนที่จัดทําขึ้นโดยผูทําแผนตามหลักเกณฑของบทบัญญัติขางตน ยอมจะไดรับการยอมรับ
จากที่ประชุมเจาหนี้โดยมติยอมรับแผน และแมวาผูทําแผนจะมิไดมาจากบุคคลที่ฝายลูกหนี้เสนอก็ตาม
แต พ ระราชบั ญญั ติ ลม ละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๖ ได ใ ห อํ านาจรั ฐ มนตรีว า การกระทรวงยุ ติ ธรรม
ออกกฎกระทรวงกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ทํ า แผน เพื่ อ ให บุ ค คลที่ จ ะเป น ผู ทํ า แผนต อ งมี ค วามรู
ความสามารถเกี่ยวของกับการทําแผน กําหนดมาตรการควบคุม รวมถึงความรับผิดของผูทําแผน
ตองชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการทําแผน จึงเห็นไดวา บทบัญญัติของกฎหมาย
ไดกําหนดมาตรการเพื่อใหความคุมครองกิจการของลูกหนี้และเพื่อใหแผนฟนฟูกิจการที่ผูทําแผนจัดทําขึ้น
ไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติเพื่อแกปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราวในกิจการของ
ลูกหนี้ ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงเปนหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ในสวนของการตั้งผูทําแผนแลว
ประการที่สอง พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๔๖ บัญญัติใ หแ ผนฟน ฟูกิจการ
ที่ผูทําแผนจัดทําขึ้น ตองไดรับการยอมรับโดยมติยอมรับแผนจากที่ประชุมเจาหนี้ และศาลลมละลาย
มีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนตามมาตรา ๙๐/๕๘ วรรคหนึ่ง แลว จึงจะนําแผนฟนฟูกิจการไปปฏิบัติได
แตถาที่ประชุมเจาหนี้ไมมีมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ยอมรับแผนดังกลาว และศาลไดพิจารณาแลว ฟงไดความวา
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ที่ประชุมเจาหนี้ไมยอมรับแผน ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ และอาจดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปไดตามมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสามและวรรคสี่ เหตุผลที่ตองใหที่ประชุมเจาหนี้มีมติยอมรับแผน
มี ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เมื่อมีการขอใหฟนฟูกิจการและศาลมีคําสั่งใหรับคํารองขอแลว
เจาหนี้ตอ งหา มมิใ หฟอ งลูกหนี้เป น คดี แ พง เกี่ย วกับทรัพย สิน ของลู กหนี้ และต องห ามมิ ใ หฟ องคดี
ลมละลายตามมาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๔) ประการที่สอง เมื่อมีการฟนฟูกิจการ ลูกหนี้จําเปนตอง
กูยืมเงินของเจาหนี้มาดําเนินกิจการเพื่อแกไขปญหาการขาดสภาพคลอง ดังนั้น การตั้งผูทําแผนจึงตอง
คํานึงถึงการยอมรับของที่ประชุม เจาหนี้ดวย เพราะถาผูทําแผนเปน บุคคลที่มาจากการเสนอของฝาย
ลูกหนี้ และผลของการประกอบกิจการของลูกหนี้จนมีหนี้สินลนพน ตัวเกิดจากความลมเหลวในการ
ดําเนินกิจการของลูกหนี้ เจาหนี้ยอ มจะไมยอมรับผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และหากจะ
ยินยอมใหผูทําแผนดังกลาวจัดทําแผนฟนฟูกิจการ ผลที่อาจเกิดขึ้นตามมาก็คือ ที่ประชุมเจาหนี้ไมมีมติ
ยอมรับแผนดังกลาว ซึ่งจะมีผลกระทบตอกิจการของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่
ดังนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน ใหมติเลือกผูทําแผนเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ฯ
แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย กฎหมายกําหนดไวชัดเจนวา ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนจะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาว
ใชหลักการประนีประนอม โดยกําหนดเปนทางเลือกไว กลาวคือ กรณีลูกหนี้เสนอผูทําแผน ใหผูทําแผน
ที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน กรณีนี้อาจมีขอเท็จจริงวา การประกอบกิจการจนมีหนี้สินลนพนตัวมิใช
เกิดจากความลมเหลวในการดําเนินกิจการของลูกหนี้แตอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งมิใชความผิดของ
ลูกหนี้ ความเชื่อถือที่เจาหนี้มีตอการบริหารงานของลูกหนี้ยังคงมีอยู และหากใหฝายลูกหนี้เปนผูทําแผน
ลูกหนี้ซึ่งมีความเขาใจในธุรกิจดีอยูแลว ยอมจัดทําแผนไดรวดเร็วและเสียคาใชจายนอยกวา แตในทาง
ตรงกันขาม หากพฤติกรรมในการบริหารกิจการของลูกหนี้ ทําใหเจาหนี้ขาดความเชื่อถือ เจาหนี้
ยอมจะไมยอมรับผูทําแผนที่ม าจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และถาที่ประชุมเจาหนี้มีมติของเจาหนี้
ฝายที่มจี ํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนก็ตองเปนไปตามมติของที่ประชุมเจาหนี้ อยางไรก็ตาม แมวา
การตั้งผูทําแผนจะขึ้นอยูกับมติของที่ประชุมเจาหนี้ก็ตาม แตมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม ก็ยังบัญญัติให
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ศาลตอ งเห็น ชอบเสีย กอน หากศาลไมเห็ น ชอบดวย ศาลอาจมีคําสั่ งใหเจ าพนักงานพิทัก ษทรัพ ย
เรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
ดังนั้น พิจารณาแลวบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิของลูกหนี้
นอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิของเจาหนี้ที่ถูกจํากัดตามมาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๔) จึงเห็นวา
บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของลูกหนี้เทาที่จําเปน เพื่อใหบรรลุ
เจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมาย
ประการที่สาม บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่กําหนดใหที่ประชุมเจาหนี้โดยมติของ
เจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม ฯ กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน เมื่อไมยอมรับ
ผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนออันจะมีผลตอความสําเร็จของการฟนฟูกิจการในขั้นตอนตอไป คือ การประชุม
เจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการซึ่งจะมีผลตอการยอมรับแผนตามมาตรา ๙๐/๔๖ และนําแผนนั้น
ไปสูการปฏิบัติเพื่อแกปญหากิจการของลูกหนี้ ซึ่งหากดําเนินการสําเร็จจะเปนประโยชนตอสวนรวม
ดังจะเห็น ได จากเหตุ ผ ลในการประกาศใชพ ระราชบั ญญั ติล ม ละลาย (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ตอนทายที่ว า “.......สมควรที่จะมีบทบัญ ญัติ คุมครองการใหค วามชว ยเหลือ ทางการเงิน แกลูกหนี้
ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราวเพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการได ซึ่งจะชวยเจาหนี้
ใหมีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปน ธรรมดว ยอันจะเปน การสงเสริมเศรษฐกิจและการคาของประเทศ
ใหเจริญกาวหนาตอไป.......” ดังนั้น การกําหนดใหท่ปี ระชุมเจาหนี้โดยมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสาม ฯ ตั้งผูทําแผน แมจะเปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ แตมีวัตถุประสงคเพื่อให
การฟนฟูกิจการประสบผลสําเร็จอัน จะเปนประโยชนตอลูกหนี้เอง เจาหนี้มีโอกาสไดรับชําระหนี้
อยางเปนธรรมและสงผลใหเศรษฐกิจและการคาของประเทศเจริญกาวหนาตอไปจึงเปนประโยชน
ตอสวนรวมหรือประโยชนมหาชนยิ่งกวา นอกจากนี้การกําหนดใหที่ประชุมเจาหนี้ตองใชมติสองในสาม
เพราะเห็น วาเปนเสียงสวนใหญและมีจํานวนเพียงพอที่จะลงมติยอมรับแผนตามมาตรา ๙๐/๔๖ ได
สวนมติสามในสี่ของเจาหนี้ตามที่ฝายลูกหนี้เรียกรองนั้นเปนเรื่องยาก เพราะเจาหนี้มีอยูเปนจํานวนมาก
และมีความตองการแตกตางกัน ซึ่งหากกฎหมายบัญญัติใ หใชม ติสามในสี่ของที่ประชุม เจาหนี้ก็จะ
ไมสามารถใชกระบวนการฟนฟูได
ดังนั้น พิจารณาแลวเห็นวา แมการตั้งผูทําแผนจะมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
หรือเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
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เพราะผูทําแผนจะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และเปนผลใหอํานาจ
หนาที่ใ นการจัดกิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลงก็ตาม แตเปนสิ่งจําเปน เพราะ
ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวและเพื่อใหผูทําแผนเขามาวิเคราะหถึงสภาพการณและปญหาของกิจการและ
จัดทําแผนฟนฟูกิจการ เพื่อนําไปบริหารใหกิจการที่กําลังตกต่ําฟนคืนสภาพเดิมได และการตั้งผูทําแผน
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใ นมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แมจะเปน การจํากัดสิทธิของลูกหนี้ก็ตาม
แตเปน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปน และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิแ ละ
เสรีภาพนั้น รวมทั้งมีผ ลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ดังนั้น อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “…....แตใ นกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผน
ที่ลูกหนี้เ สนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีม ติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน.......”
จึงไมมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ คือ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
ปญหาวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบดวยมาตรา ๒๙ หรือไม
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาผูรอง ยื่นคํารองลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ตอศาลรัฐธรรมนูญ
ความวา มูลกรณีเรื่องนี้สืบเนื่องจากศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ บริษัทอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ตามคํารองขอของเจาหนี้รายใหญ ๕ ราย และไดมีคําสั่งตั้ง บริษัท
เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ซึ่งไดรับการเสนอโดยฝายเจาหนี้ ใหเปนผูทําแผน ตามมาตรา ๙๐/๑๗
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด
(มหาชน) โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗
และมาตรา ๙๐/๕๑ ประกอบมาตรา ๙๐/๒๕ มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา ๙๐/๕๘ และมาตรา ๙๐/๕๙
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ที่กําหนดใหเจาหนี้มีสิทธิพิจารณาเลือกผูทําแผน
และผูบริหารแผน ในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจา หนี้ ซึ่ง ได ออกเสียงลงคะแนนเสนอบุ คคล เพื่อ ใหศ าลตั้ง เป น ผู ทํา แผน นั้ น ไมใ ห
ความเปนธรรมกับฝายลูกหนี้ที่ตองถูกฟนฟูกิจการ เนื่องจากเปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ในการจัดการ
ทรัพยสิน ของตนภายหลังที่ศ าลมีคําสั่งใหฟน ฟูกิจการของลูกหนี้แ ลวบทบัญญัติดังกลาว จึงขัดตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรอง
คุม ครองสิทธิใ นทรัพยสิน ของบุคคล นายประชัย ฯ จึงไดยื่นหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมาธิการ
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภาเพื่อพิจารณาสอบสวนในประเด็นปญหาดังกลาว
คณะกรรมาธิก ารฯ ได พิจ ารณาแล วเห็น วา มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แห ง
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ นาจะขัดตอ
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งอยูใ นอํานาจหนาที่ของผูรองที่จะดําเนิน การไดตาม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗
คณะกรรมาธิ ก ารฯ จึ ง ส ง เรื่ อ งดั ง กล า วไปยั ง ผู ร อ งเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒
ผูรองไดพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการฯ สงเพื่อใหดําเนินการแลวเห็นวา เมื่อเจตนารมณ
ของการใหมีบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เปนไปตามเหตุผลในการประกาศใชกฎหมาย
ดัง กล า ว และลู ก หนี้ เองยัง มิ ได ถูก พิ ทัก ษ ทรั พย เ ด็ด ขาด และตกเปน บุ คคลลม ละลาย (แม จ ะเข า
หลักเกณฑที่อาจถูกฟองใหลมละลายก็ตาม) ลูกหนี้จึงควรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครอง ดูแ ล
จัดการทรัพยสิน และประกอบกิจการของตนไดตอไป ซึ่งเปน กรณีที่แตกตางกับกรณีที่ศ าลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดแลว หรือมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลม ละลายแลว กฎหมายไดใ หสิทธิ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยและบรรดาเจาหนี้ที่จะเขามามีบทบาทในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ได
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ หรือการที่กฎหมาย
กําหนดใหเจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิที่จะนําเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดและอายัดทรัพยสิ น
ของลูกหนี้ตามที่บัญญัติไวในภาคบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
การที่มาตรา ๙๐/๑๗ อันเปนบทบัญญัติที่เปนที่มาของการจํากัดสิทธิของลูกหนี้โดยกําหนดใหศาล
ตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผน มิเชนนั้น ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ
เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในทางทรัพยสิน และการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้ นอกจากนี้
จะเห็นไดวา ในการลงมติคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหเปนผูทําแผนนั้น บทบัญญัติมาตราดังกลาว ไดให
สิทธิเจาหนี้ดําเนิน การไดโดยอาศัยเสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ทั้งที่เปนกิจการสําคัญซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการ
สําคัญไดตองอาศัยมติพิเศษ เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการประนอมหนี้กอนลมละลาย ตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๔๕ เปนตน จึงเปนบทบัญญัติที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการของลูกหนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ไดใหการรับรองคุมครองไวอีกทั้งทําใหการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ไมอาจเปนผลสําเร็จไดสมดังเจตนารมณ ผูรองจึงเห็นวา การใหสิทธิแกเจาหนี้ในการพิจารณาเลือก
ผูทําแผนเพื่อเสนอใหศาลมีคําสั่งตั้ง ทั้งที่ลูกหนี้ก็ไดเสนอผูทําแผนของตน อันเปนการแสดงใหเห็นวา
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ลูกหนี้มีความประสงคที่จะจัดการทรัพยสิน และประกอบกิจการดวยตนเอง แตเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้อาจออกเสียงลงคะแนนใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนนั้น เปนการจํากัด
สิทธิของลูกหนี้โดยไมเปน ธรรม และเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ จึงมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
โดยอาศัยรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ ผูรองขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติใ น
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ที่บัญญัติวา “...แตใน
กรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปน ผูทําแผน เวน แตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
กระบวนพิจารณาที่ผานมา
๑. วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเปนเอกฉันทใหขยายเวลาการพิจารณา
วาจะรับคํารองนี้ไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัย หรือไม ออกไปกอนตามขอ ๑๖ แหงขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตาม
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ และใหแจงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบ
๓. วัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญมี ม ติใ หผู เกี่ ยวขอ งกับ คํา รอ งมาชี้ แ จง
เกี่ยวกับประเด็นตามคํารอง
๔. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญรับฟงคําชี้แจงแสดงความเห็น เพิ่ม เติม
จํานวน ๒ คณะ คือ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ รองประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา คนที่ ๓ และคณะของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน
๕. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญรับฟงคําชี้แจงของอธิบดีกรมบังคับคดี
และคณะ และอนุญาตใหขยายเวลาเขาชี้แจงของคณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการออกไปเปนวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๔๗
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๖. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐ ธรรมนูญรับฟงคําชี้แจงฯ ของคณะผูบริหารแผน
ฟนฟูกิจการ
๗. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคําชี้แจงเพิ่มเติมฯ ของนายประชัย
เลี่ยวไพรัตน ตามคํารองลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ รวมไวในสํานวน
๘. วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคําชี้แจงเพิ่มเติมฯ ของนายประชัย
เลี่ยวไพรัตน ตามคํารองลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ รวมไวในสํานวน
การชี้แจงของคณะตาง ๆ ดังกลาว มีเอกสารเพิ่มเติมภายหลังการชี้แจง ดังตอไปนี้
๑. คณะของนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ
๑.๑ บัญชีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา จํานวน ๑ แผน
๑.๒ เอกสารประกอบการชี้แจง ซึ่งยื่นพรอมหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒. คณะของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน
๒.๑ คําชี้แจงลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จํานวน ๒๖ หนา
๒.๒ เอกสารซึ่งอยูใ นแฟม จํานวน ๓ แฟม เปน เอกสารประกอบคําชี้แ จงขอ ๒.๑
จํานวน ๓๐ รายการ
๒.๓ คํา ชี้แ จงสรุ ป และเอกสารประกอบการชี้แ จงเพิ่ม เติ ม ตามคํ าร องลงวั น ที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมีเอกสารประกอบคําชี้แจง ลําดับที่ ๓๑ - ๔๔
๒.๔ คําชี้แจงเพิ่มเติมและเอกสารประกอบการชี้แจงเพิ่มเติม ตามคํารองลงวัน ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งมีเอกสารประกอบคําชี้แจง จํานวน ๓ รายการ
๓. คณะของอธิบดีกรมบังคับคดี
๓.๑ เอกสารตามหนังสือกรมบังคับคดี ที่ ยธ ๐๕๐๑/๑๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๔๗ จํานวน ๔ รายการ
๓.๒ แฟมคดีฟนฟูกิจการที่มีการเลือกตั้งผูทําแผน จํานวน ๓ บริษัท
๔. คณะของผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
๔.๑ เอกสารที่ถายจาก power point
๔.๒ เอกสารแนบ A B C D E
นอกจากนี้ ยังมีเอกสารถอดเทปคําชี้แจงของคณะผูมาชี้แจงอีกจํานวน ๔ เลม
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ความละเอีย ดของคํ าร อ งตลอดจนคํา ชี้แ จงของผู เกี่ ยวข องปรากฏตามคํ า วินิ จฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญ (คําวินิจฉัยกลาง) แลว
คดีมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา
๙๐/๑๗ วรรคสอง เฉพาะขอความที่วา “...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบดวยมาตรา ๒๙ หรือไม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ
“มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาทีจ่ าํ เปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
“มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในด านสาธารณูป โภค การรัก ษาความสงบเรี ยบรอ ยหรือ ศีล ธรรมอั น ดี ของประชาชน
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การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๐/๑๗ ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดีหรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติ
ตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาล
เห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อ
เปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทาํ แผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
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ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูทําแผนดวย”
พิเคราะหแลว แมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง จะบัญญัติคุมครอง
สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน และคุมครองในดานเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
และการแขงขัน โดยเสรีอยางเปน ธรรมก็ตาม แตก็หาใชว าเจาของทรัพยสิน หรือเจาของกิจการจะ
สามารถดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตนไดโดยไมมีขอบเขต เพราะความในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ นี้เอง มีขอความจํากัดการใชสิทธิของเจาของทรัพยสิน ไววา “ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
ก็ไดบัญญัติถึงกรณีที่สามารถจํากัดเสรีภาพในประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพไววา “การจํากัด
เสรี ภาพตามวรรคหนึ่ งจะกระทํามิ ได เว น แต โดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแ ห งกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชน ใ นการรักษาความมั่น คงของรัฐหรื อเศรษฐกิจของประเทศ การคุม ครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกั น การผูกขาดหรือขจัดความไมเปน ธรรมในการแขงขัน ”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่เปนปญหาตองวินิจฉัย
ซึ่งมีขอความวา “...แตใ นกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” เห็นวาบทบัญญัติ มาตรา ๙๐/๑๗
ดังกลาว แมจะมีลักษณะไปกระทบถึงสิทธิแ ละเสรีภาพในการจัดกิจการทรัพยสินของลูกหนี้ที่เขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ อยูบาง ก็เปนกรณีมีความจําเปน
ในการตราบทบัญญัติดังกลาว ดังปรากฏตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัติฉบับดังกลาววา “เนื่องจาก
บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในป จจุบัน โดยเฉพาะเมื่อลูก หนี้ที่เปน นิติบุ คคลประสบปญ หาสภาพคลอ งทางการเงิ น
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ชั่วคราว อันควรไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากผูประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้
เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟน ฟูกิจการ แตเนื่องจากมาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
ไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย อันเปนเหตุใหไมมีสถาบันทางการเงิน หรือเอกชนรายใดยินยอม
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว ลูกหนี้จึงตอง
ตกเปนบุคคลลมละลายทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยูในสภาพที่จะฟนฟูได หากไดรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน สมควรที่จะมีบทบัญญัติคุม ครองการใหความชวยเหลือทางการเงิน แกลูกหนี้ที่ประสบ
ปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราวเพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการไดซึ่งจะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาส
รับชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเจริญกาวหนา
ตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี” เห็นไดวาการตรากฎหมายดังกลาวก็เพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนไปตามนัย
ของรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ทั้ง มาตรา ๙๐/๑๗ ดังกลาวก็เปน ไปเพื่อประโยชนแ ก
ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้โดยรวมดวย หากไมมีบทบัญญัติกระบวนการฟนฟูกิจการ ลูกหนี้ซ่ึงมีหนี้สินลนพนตัว
อยูแ ลวก็อาจถูกฟองใหเปนบุคคลลม ละลายและถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยตอไปอันจะเปนผลใหลูกหนี้
หมดอํานาจในการจัดกิจการและทรัพยสินของตนอยางสิ้น เชิง โดยมีเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปน
ผูกระทําการแทนแตผูเดียว ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๒๒ เวนแต
ลูกหนี้จะประนอมหนี้สําเร็จ แตการประนอมหนี้ใ นชั้น ล ม ละลายยากยิ่ง กวาการที่ลูกหนี้ จะไดรั บ
ความเห็นชอบกับผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอในชั้นฟนฟูกิจการ เพราะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
เจาหนี้โดยมติพิเศษ คือตองผานความเห็นชอบของเจาหนี้ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ที่เขาประชุมตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๔๕ ประกอบดวย
มาตรา ๖ (นิยามคําวา มติพิเศษ) หรือมาตรา ๖๓ ตามแตกรณี นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง ของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังกลาว ไมมีลักษณะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ เพราะเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง
ซึ่งเปดชอ งใหกระทําได ทั้งเปนบทบัญญัติที่มีผ ลใชบังคับเปน การทั่วไปกรณีจึงไมขัดหรือ แยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ดวย
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อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ เพราะไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบดวยมาตรา ๒๙

นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
วา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง ขออางของทุกฝายปรากฏในคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแ ลว มีปญหาตองวินิจฉัยตามคํารองของผูตรวจการแผน ดิน ของรัฐสภาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “....แตใน
กรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปน ผูทําแผน เวน แตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน....” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม เห็นวา ตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ของประเทศไทย ลูกหนี้จะเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการไดก็ตอเมื่อมีหนี้สิน ลนพนตัว คือมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน จนไมสามารถ
ชําระหนี้ได ซึ่งหากไม มีการฟน ฟูกิจ การหรือการประนอมหนี้กับเจ าหนี้ไ มสําเร็จ ลูกหนี้ ก็จะถู ก
พิพากษาใหลมละลาย ทรัพยสิน ของลูกหนี้ทั้งหมดก็จะตองถูกนําออกขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้แ ก
เจาหนี้ทั้งหลาย กิจการของลูกหนี้ก็ตองลมเลิกไป การที่ลูกหนี้ตองลมละลาย หากเปน ธุรกิจหรือ
กิจการที่มีลูกจางหรือคนงานจํานวนมาก ลูกจางหรือคนงานจะขาดรายไดเพราะตกงาน ปญหาทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมก็ จ ะตามมา และบรรดาเจ า หนี้ ทั้ ง หลายก็ จ ะได รั บ ชํ า ระหนี้ คื น ค อ นข า งน อ ยมาก
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ฉบับนี้จึงกําหนดวิธีการเยียวยาเพื่อใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได
เปนผลใหลูกจางและคนงานมีรายไดไมตกงาน และเจาหนี้ก็จะไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรม การที่
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กําหนดใหเจาหนี้มีอํานาจเสนอผูทําแผนได
จึงเปนมาตรการอยางหนึ่งที่เจาหนี้จะใชในการรักษาผลประโยชนของตน เพราะในการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ เจาหนี้ทั้งหลายอาจตองนําเงินมาลงทุนเพื่อกอบกูกิจการของลูกหนี้ จึงจําเปนที่จะตองใหโอกาส
เจาหนี้เปนผูกําหนดบุคคลอื่นเปนผูทําแผนเพื่อรักษาผลประโยชนของเจาหนี้ดวย ซึ่งแมผูทําแผนจะเปน
บุคคลของฝายเจาหนี้ แตก็มิใชวาบุคคลนั้นจะไดเปนผูทําแผนเสมอไป เพราะในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม
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ไดกําหนดวาจะตองไดรับความเห็นชอบจากศาลเสียกอน หากศาลไมเห็นชอบดวย เจาพนักงานพิทักษทรัพย
ก็จะตองเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปน
ผูทําแผน การตรวจสอบผูทําแผนอีกชั้นหนึ่งโดยศาลทุกขั้นตอนเชนนี้ ยอมเกิดความเปนธรรมแกลูกหนี้
และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ ที่ลูกหนี้อางวาการฟน ฟูกิจการตามกฎหมาย
ลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาไมเปดโอกาสใหเจาหนี้เสนอผูทําแผนดวยนั้น เห็นวา การขอฟนฟู
กิจการตามกฎหมายลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ CHAPTER 11 ลูกหนี้เพียงแตขาดสภาพคลอง
ทางการเงินในการบริหารกิจการของลูกหนี้เทานั้นก็สามารถขอฟนฟูกิจการได ไมจําตองมีหนี้สินลนพนตัว
จนไมสามารถชําระหนี้ไดเหมือนกฎหมายลมละลายของประเทศไทย เมื่อสถานะของลูกหนี้แตกตางกัน
จึงไมอาจนํามากลาวอางในคดีนี้ได ดังนั้นแมลูกหนี้จะอางวาสิทธิในทรัพยสินของลูกหนี้จะตองไดรับ
ความคุมครองในฐานะเจาของทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แตก็อาจถูกจํากัดสิทธิ
ดังกลาวไดตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังที่ปรากฏในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ตอนทายนั่นเอง นอกจากนั้น
การที่ลูกหนี้ไมสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการตอไปไดโดยเสรีในกรณีที่เจาหนี้เปนฝายทําแผน
แมจะเปนการจํากัดเสรีภาพของลูกหนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แตก็เปนกรณีทเี่ ขาขอยกเวน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ที่ใหอํานาจรัฐออกกฎหมายจํากัดเสรีภาพดังกลาวได หากเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ อันไดแกความเสียหายจากการเลิกจาง
และความเปนธรรมตอเจาหนี้ในการไดรับชําระหนี้คืน ซึ่งมีผลตอการลงทุนจากตางประเทศดวย และ
แมจะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ก็ตาม แตก็เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปน
ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น ทั้งมีผลใชบังคับแกลูกหนี้ที่เขาสูกระบวนการ
ฟนฟูกิจการทุกคน มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงไมเปน
การฝาฝนขอหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
อาศัยเหตุผลดังที่กลาวมา จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนที่บัญญัติวา “เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่น
เปนผูทําแผน” ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภาขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๘ กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
คดีนี้นายพิเชต สุนทรพิพิธ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดยื่นคํารองลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
ตอศาลรัฐ ธรรมนูญขอใหวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญตามมาตรา ๑๙๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
ขอความในคํารองไดความวา
๑. บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธาน
เจาหนาที่บริหาร มีความเห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๕๑ ประกอบมาตรา ๙๐/๒๕
มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา ๙๐/๕๘ และมาตรา ๙๐/๕๙ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
และที่แกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเจาหนี้มีสิทธิพิจารณาเลือกผูทําแผนและผูบริหารแผนในกรณีที่ทั้งลูกหนี้
และเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
เสนอบุคคลเพื่อใหศาลตั้งผูทําแผนนั้น ไมใหความเปนธรรมกับฝายลูกหนี้ที่ตองถูกฟนฟูกิจการเนื่องจาก
เปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ในการจัดการทรัพยสินของตนภายหลังที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้แลว บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินของบุคคล นายประชัย จึงยื่น
หนังสือรองเรียนตอคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินของวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
สอบสวนในประเด็นดังกลาว
คณะกรรมาธิการ ฯ ไดพิจารณาเห็นวา บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ นาจะขัดตอมาตรา ๓๐
และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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ผูรองไดพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการ ฯ เสนอความเห็นแลว มีความเห็นดังตอไปนี้
๑. ประเด็นที่วามาตรา ๙๐/๔๖ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ หรือไมนั้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ และคําวินิจฉัยที่ ๓๗ - ๓๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แลววา
บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ แลว ผูรองจึงไมมีอํานาจพิจารณาประเด็นดังกลาวซ้ําอีก
๒. ประเด็นที่วามาตรา ๙๐/๑๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๘ หรือไมนั้น ตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ระบุเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ยอมแสดงใหเห็นถึง
เจตนารมณในการตรากฎหมายลมละลายวาดวยเรื่องกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ใน ๓ ประการกลาวคือ
ก. ใหโอกาสแกลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคล (บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น
ตามที่ไดกําหนดในกฎกระทรวง) ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินจนถึงขั้นมีหนี้สินลนพนตัว
และมีเจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ใหไดรับความชวยเหลือ
ในการฟนฟูกิจการจากสถาบันทางการเงินหรือเอกชนอื่นเพื่อไมใหตกเปนบุคคลลมละลาย
ข. เมื่อกิจการของลูกหนี้ดังกลาวไดรับการฟนฟูไมทําใหลูกหนี้ตกเปนผูลมละลายแลว
ยอมสงผลใหบรรดาเจาหนี้เดิมมีโอกาสไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้เต็มจํานวนหรืออยางเปนธรรมตามสิทธิ
อันพึงมีตามกฎหมาย แตหากตองเลิกกิจการหรือลมละลายไปยอมเกิดความเสียหายหรือไมเกิดผลดีตอ
เศรษฐกิจของประเทศ ยอมกอใหเกิดปญหาอยางมากมายตอสังคม เศรษฐกิจของประเทศติดตามมาและ
ยังเปนการสูญเสียทรัพยสินทางธุรกิจอีกมากมายมหาศาล
ค. การใหความชวยเหลือแกลูกหนี้ใหไดมีโอกาสฟนฟูกิจการตามที่ไดกลาวมาแลวนั้น
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ลูกหนี้ตองไดรับความชวยเหลือจากสถาบันทางการเงินหรือเอกชนอื่น จึงมีความจําเปน
ที่ตองแกไขเพิ่ม เติมบทบัญญัติดังกลาวใหสถาบันการเงินหรือเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกลูกหนี้เพื่อใหกิจการลูกหนี้ดําเนินตอไป โดยมีสิทธิขอรับชําระหนี้แมลูกหนี้จะตกเปนบุคคลลมละลาย
ในภายหลังก็ตาม
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จากเหตุผลดังกลาวขางตนมาตรา ๙๐/๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
จึงบัญญัติวา “จะยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการลูกหนี้ไมได ในกรณีดังตอไปนี้ (๑) ศาลไดมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด” อันแสดงใหเห็นวากรณีที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการลูกหนี้รายใดนั้น
จะตองเปนกรณีที่ศาลยังไมไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้รายนั้นเด็ดขาด จึงหมายถึงการที่ศาลลมละลาย
ยังไมไดมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ตกเปนคนลมละลาย ลูกหนี้ยังมีสิทธิในทรัพยสิน และกรรมสิทธิ์ตาง ๆ ของตน
และมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายในอันที่จะครอบครองและใชประโยชนหรือจัดการทรัพยสินของตน
ในทางใด ๆ อันไมเปนการกระทบสิทธิของบุคคลอื่น
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อใหเปนผลสําเร็จสมกับเจตนารมณของกฎหมายดังกลาวขางตน
จึงจําเปนอยางยิ่งจะตองมีกระบวนการพิจารณาเลือกและตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ
และมีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้เปนอยางดี จึงจะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได และ
บุคคลที่แตงตั้งนั้นตองเปนบุคคลที่ลูกหนี้ใหการยอมรับที่จะใหเปนตัวแทนของลูกหนี้ในการใชสิทธิ
ความเปนเจาของทรัพยสินลูกหนี้ดังกลาวแทนลูกหนี้ จึงมีอํานาจหนาที่ใ นการจัดการทรัพยสิน และ
ดําเนินกิจการทั้งปวงของลูกหนี้ และมีหนาที่จัดทําแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้และเปนผูบริหารแผนฟนฟู
ในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน
สิ่งสําคัญในการฟนฟูกิจการลูกหนี้มีขอพิจารณา ๓ ประการคือ
๑. กระบวนการตั้งผูทําแผนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๐/๑๗
๒. แผนฟน ฟูกิจการ การฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะบรรลุผ ลไดนั้น แผนฟนฟูกิจการตองมี
ความเปนไปได ตองทําใหเจาหนี้พอใจและมีความเชื่อมั่น เพราะจะเปนหลักประกันใหแกเจาหนี้วา
จะไดรับชําระหนี้เต็มตามมูลคาในขณะเดียวกันการฟนฟูจะตองไมเปนปฏิปกษตอลูกหนีท้ ไี่ ดรบั การฟน ฟู
๓. มีผูบริหารแผนจึงควรเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ มีความเขาใจ
ในการบริหารธุรกิจการคาลูกหนี้เปนอยางดี และเปนบุคคลที่ลูกหนี้ใหการยอมรับ
ผูรองไดพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการตั้งผูทําแผนในการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ตามที่บัญญัติไวในหมวด ๓/๑ สวนที่ ๓ มาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลวเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้
มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
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ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ใหเจาหนี้มี
ประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้” และในวรรคสามบัญญัติวา ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณา
เลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดและศาลเห็นชอบดวยใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน”
เห็น วาเมื่อศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการลูกหนี้ตามนัยมาตรา ๙๐/๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว ในกรณีที่ลูกหนี้และเจาหนี้ไดเสนอผูทําแผนของตนดวยนั้น
สิทธิในการพิจารณาเลือกผูทําแผนยอมตกแกฝายเจาหนี้ และโดยปกติยอมเปนไปไมไดอยางแนแทวา
เจาหนี้จะออกเสียงลงคะแนนหรือพิจารณาเลือกบุคคลที่ลูกหนี้เสนอมานั้นเปนผูทําแผน ทั้ง ๆ ที่เจาหนี้
เสนอผูทําแผนฝายตนดวย ในทางปฏิบัติจึงเปนที่คอนขางแนนอนวา ผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้
เสนอมาเสมอ มิฉะนั้น ศาลจะตองมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ สวนกรณีที่ใหอํานาจแกศาล
ในอันที่จะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งวาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดวยนั้น จะเห็นไดวา
แมศาลจะไมใหความเห็นชอบดวย แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมา
ใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้ กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้ไดลงมติเลือกในครั้งแรก
สวนกรณีที่ตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหา ซึ่งบัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสาม
หรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณี
ที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผนหรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได
ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ” แสดงใหเห็นวา กอนที่จะมีคําสั่งตั้งผูทําแผนตามที่เจาหนี้
ไดมีมติเลือกนั้น ใหศาลมีอํานาจในการที่จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็ตาม แตการพิจารณาในชั้นนี้ ตองเปน
กรณีที่ศาลเห็นวา มีเหตุผลสนับสนุนหนักแนนมากพอสมควรวา บุคคลดังกลาวไมเหมาะสมที่จะเปน
ผูทําแผนอยางยิ่ง แตศาลหาไดมีอํานาจที่จะพิจารณาวา บุคคลที่ลูกหนี้เสนอนั้นสมควรที่จะไดเปนผูท าํ แผน
หรือไมแตอยางใด และหากศาลพิจารณาเห็นวาบุคคลที่เจาหนี้เสนอมานั้นไมสมควรที่จะเปนผูทําแผน
ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการสถานเดียว บุคคลที่ลูกหนี้เสนอใหเปนผูทําแผนจึงไมมีโอกาส
ที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูทําแผนอยางแนนอน ดังที่กลาวมาแลว และผลจากการที่ศาลตองมีคําสั่ง
ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการนี้ จะเปนเหตุใหลูกหนี้ไมไดรับโอกาสที่จะฟน ฟูกิจการของตน บรรดา
เจาหนี้อาจไมไดรับการชําระหนี้อยางครบถวนและเปน ธรรม ลูกหนี้ก็ตองตกเปน บุคคลลมละลาย
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กอใหเกิดปญหาการวางงาน อันเปน ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและเปนปญหาสังคมของ
ประเทศ ทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยูในสภาพที่จะฟนฟูได และบุคคลที่ลูกหนี้เสนอใหเปนผูทําแผนนั้น
อาจมีความสามารถอยางเพียงพอและเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปน ผูทําแผนหรือถึงแมศ าล
จะไดใหความเห็นชอบตั้งผูทําแผน โดยไมตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ อันเปนผลใหลูกหนี้
ไดมีโอกาสฟนฟูกิจการของตน โดยไมตองตกเปนบุคคลลมละลายก็ตาม แตเมื่อผูทําแผนเปนบุคคล
ที่ลูกหนี้มิไดใหการยอมรับและยินยอมใหจัดการทรัพยสินของตน การเขาไปจัดการกิจการและทรัพยสนิ
ของลูกหนี้ของผูทําแผน ภายหลังที่ศาลไดมีคําสั่งตั้งแลว ตามนัยมาตรา ๙๐/๒๕ นั้น ยอมเปนการกระทบ
กระเทือนตอสิทธิในความเปนเจาของทรัพยสินของลูกหนี้ และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
การประกอบอาชีพของลูกหนี้โดยตรง ตามนัยมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทั้ง ๆ ที่ลูกหนี้ยังมิไดตกเปนบุคคลลมละลาย
กฎหมายที่จะออกมาเพื่อใชบังคับนั้นตองไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
ตามที่ม าตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติรับรองคุมครองไว ดังนั้น ในชั้นนี้จึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาวา มาตรา
๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เปนบทบัญญัติที่หากไดบังคับใชแล ว
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในเรื่องทรัพยสินของบุคคลและเสรีภาพในการประกอบ
กิจการดังที่มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ใหการรับรองคุมครองไว หรือไม
ผูรองพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อเจตนารมณของการใหมีบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
เปนไปดั่งที่ผูรองไดกลาวแลว และลูกหนี้เองยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด และตกเปนบุคคลลมละลาย
(แมจะเขาหลักเกณฑที่อาจถูกฟองใหลมละลายก็ตาม) ลูกหนี้จึงควรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครอง
ดูแลจัดการทรัพยสินและประกอบกิจการของตนไดตอไป ซึ่งเปนกรณีที่แตกตางกับกรณีที่ศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดแลว หรือมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลม ละลายแลว กฎหมายไดใ หสิทธิ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยและบรรดาเจาหนี้ที่จะเขามามีบทบาทในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ได
ตามนัยมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ หรือการที่
กฎหมายกําหนดใหเจา หนี้ตามคําพิพากษามีสิ ทธิที่จะนําเจา พนักงานบังคับ คดีทําการยึดและอายั ด
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามที่บัญญัติไวในภาคบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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ดังนั้น การที่มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง อันเปนบทบัญญัติที่เปนที่มาของการจํากัดสิทธิของลูกหนี้
โดยกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผน มิเชนนั้น ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการดังที่กลาวแลว เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในทางทรัพยสิน และการประกอบกิจการใด ๆ
ของลูกหนี้ นอกจากนี้ จะเห็นไดวา ในการลงมติคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหเปนผูทําแผนนั้น บทบัญญัติ
มาตราดังกลาว ไดใหสิทธิเจาหนี้ดําเนินการไดโดยอาศัยเสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปนกิจการสําคัญ ซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว
เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการสําคัญไดตองอาศัยมติพิเศษ (มติพิเศษ หมายความวา มติของเจาหนี้ฝายขางมาก
และมีจํานวนหนี้เทากับสามในสี่แหงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะ
ให ผู อื่ น เข า ประชุ ม แทนในที่ป ระชุ ม เจ า หนี้แ ละไดอ อกเสี ย งลงคะแนนในมตินั้ น ตามมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓) จึงเปนบทบัญญัติที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการของลูกหนี้ ตามที่มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดใหการรับรอง
คุมครองไว อีกทั้งทําใหการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมอาจเปนผลสําเร็จไดสมเจตนารมณ
ผูรองจึงเห็นวา การใหสิทธิแกเจาหนี้ในการพิจารณาเลือกผูทําแผนเพื่อเสนอใหศาลมีคําสั่งตั้ง
ทั้งที่ ลูกหนี้ก็ไดเสนอผูทําแผนของตน อันเปนการแสดงใหเห็นวา ลูกหนี้มีความประสงคที่จะจัดการทรัพยสิน
และประกอบกิจการดวยตนเอง แตเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้อาจออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนนั้น เปนการจํากัดสิทธิ
ของลูกหนี้โดยอาจมีการเสนอผูทําแผนและบริหารแผนโดยไมเปนธรรม และเปนการกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิจึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติวา “แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน” ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
และใหแจงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบ ตอมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหแจงผูเกี่ยวของกับคํารอง
มาชี้แจงคือ
๑. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ รองประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
วุฒิสภา คนที่ ๓
๒. คณะของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน)
๓. อธิบดีกรมบังคับคดี
๔. คณะผูบริหารแผนฟน ฟูกิจการบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
ซึ่งแตงตั้งโดยกระทรวงการคลัง
ดังปรากฏสาระสําคัญตามคําชี้แจงของผูเกี่ยวของดังตอไปนี้
(๑) คําชี้แจงแสดงความเห็นเพิ่มเติมของนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ วานายประชัย เลี่ยวไพรัตน
ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ไดทําหนังสือรองเรียน
ตอประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา วาไมไดรับความเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เกี่ยวกับเรื่องการฟนฟูกิจการ คณะกรรมาธิการ ฯ
ใหรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวดําเนินการ ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวมีความเห็นวาพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
เกี่ยวกับเรื่องการฟนฟูกิจการ ฯ โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ จึงมีหนังสือแจงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเพื่อใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
(๒) คําชี้แ จงแสดงความเห็น เพิ่มเติม ของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน และคณะวา ตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาทเปนผลให
ผูประกอบการที่กูยืมเงินจากตางประเทศมีหนี้สินเพิ่มทวีคูณ กลายเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวไปหลายราย
มีการตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ก็มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจในขณะนั้น หลักเกณฑประการหนึ่งในการฟนฟูกิจการก็คือ
ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว แตลูกหนี้สามารถที่จะฟนฟูกิจการไดและประกอบกิจการไปไดในระหวางการฟนฟู
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กฎหมายจึงคุมครองกิจการของลูกหนี้มิใหเจาหนี้ฟองเปนคดีแพงหรือคดีลมละลาย โดยมีหลักการในเรื่อง
การจัดทําแผนฟนฟูกิจการและการตั้งผูทําแผนและผูบริหารแผน ซึ่งตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กําหนดให
เจาหนี้ที่มีมติสองในสามตั้งบุคคลอื่นเปนผูทําแผนนอกจากบุคคลที่ลูกหนี้เสนอได หลักการดังกลาว
แตกตางจาก Chapter 11 ของกฎหมายลมละลายของอเมริกา ที่ใหลูกหนี้มีสิทธิในการที่จะควบคุมและบริหาร
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้เอง เวน แตปรากฏขอเท็จจริงวา ลูกหนี้กระทําการโดยทุจริต
ทําใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจของบริษัทลูกหนี้ บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กระทบถึงสิทธิ
ในทรัพยสินของลูกหนี้และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ เพราะลูกหนี้ยอมมีสิทธิจัดการทรัพยสิน
ของตนเองจนกวาจะมีการบังคับคดีหรือ ในคดีลมละลายก็เปนอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ที่จะรวบรวมทรัพยสินไปจําหนายเพื่อนําเงินมาชําระใหกับเจาหนี้ แตมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนที่เปน
ขอยกเวนใหสิทธิกับเจาหนี้ในการที่จะเขามาควบคุมกิจการของลูกหนี้โดยตั้งคนของตนเองเขามาเปน
ผูทําแผน ผูบริหารแผน การทําแผนก็สามารถเขียนแผนใหเอื้อประโยชนกับเจาหนี้โดยเฉพาะเจาหนี้
ที่ตองการจะเขาไปครอบงํากิจการของลูกหนี้ โดยยกตัวอยางบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเจาหนี้ไดลงมติตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เปนผูทําแผน และผูบริหารแผน
ซึ่งขณะนั้นแมลูกหนี้จะคัดคานเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทดังกลาว และลูกหนี้เสนอบริษัท TPI แพลนเนอรส
จํากัด เปนผูทําแผนดวย แตเจาหนี้ก็อาศัยมติ สองในสามตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด
และการเขียนแผนก็มิไดชวยเหลือกิจการของลูกหนี้ เชน ไมมีการลดตนเงินหรือลดดอกเบี้ยใหกับลูกหนี้
และไมมีการกําหนดวาเจาหนี้จะใหเงินชวยเหลือเพิ่มในการประกอบธุรกิจของลูกหนี้แตอยางใด มีการแปลงหนี้
เปนหุนของบริษัทลูกหนี้ถึง ๗๕% มีการนําทรัพยสินของ TPI ที่ปลอดจํานองไปจดจํานองเพิ่ม เปนตน
แตปรากฏวาในการบริหารแผน บริษัทดังกลาวใชเงินเกินกวาที่กําหนดไวในแผนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
ในการผลิตน้ํามันยังผลิตไดนอยเปนผลใหบริษัท TPI มีรายไดไมพอชําระหนี้ ลูกหนี้จึงไดรองตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ในที่สุดศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ ฯ พนจากตําแหนงผูบริหารแผน
ในการตั้งผูบริหารแผนคนใหมเจาหนี้เปนคนเลือกคณะบุคคลที่กระทรวงการคลังแตงตั้ง แตปญ
 หาทีเ่ กิดจาก
คณะผูบริหารแผน ฯ ชุดใหม ก็คือ คาใชจายที่สูงมาก โดยเฉพาะคาตอบแทนของคณะผูบริหารแผน ฯ
และบริษัทที่ปรึกษาตาง ๆ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เอื้อประโยชนใหแกเจาหนี้มากเกินไป เพราะใหอํานาจ
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เจาหนี้แตเพียงฝายเดียวที่มีสิทธิเปนผูคัดเลือก และตั้งผูทําแผน มาตราดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
นอกจากคําชี้แจงของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ดังกลาวขางตนแลว ผูทําคําวินิจฉัยเห็นสมควร
นําบทความที่พิมพลงใน น.ส.พ. ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวัน ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ปที่ ๒๘
ฉบับที่ ๓๖๓๔ (๒๘๓๔) หัวขอบทความวา ๗ ป “ทีพีไอ” การตอสูท่ีสูญเปลาของประชัย เลี่ยวไพรัตน”
มากลาวไวในคําวินิจฉัยนี้ดวย โดยถือวาเปนการแสดงความเห็นของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กิจการบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ดังตอไปนี้
“บรรยากาศคุกรุนกลับมาอีกครั้งกรณีคดีขอพิพาทการฟนฟูกิจการบริษัทอุตสาหกรรมปโตร
เคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) หรือทีพีไอ ระหวางกลุมเจาหนี้-ลูกหนี้รวมทั้งกระทรวงการคลังที่สงตัวแทน
เขามาเปนผูบริหารแผน โดยวันที่ ๑ พ.ย. ที่ผานมา ศาลลมละลายกลางไดนัดพิจารณาแผนฟนฟูฉบับแกไขใหม
ทามกลางการชุมนุมของสหภาพแรงงานเครือทีพีไอหลายรอยคนที่สวนใหญมาลุนใหศาลเห็นชอบกับแผน
ฉบับแกไข ขณะที่นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือซีอีโอของทีพีไอ ไปขนพนักงาน
บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) หลายรอยคนที่ตนเองเปนผูบริหารแผนอยูมาประทวงแผนฟนฟู
ทีพีไอฉบับแกไข หนาอาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต ที่ศาลแหงนี้เชาเปนที่ทําการอยู
ทั้งนี้ศาลไดเลื่อนการพิจารณาออกไปเปนวันที่ ๑๐ พ.ย. นี้ ขณะที่กลุมผูบริหารแผนทีพีไอ
จากกระทรวงการคลังใหความเห็นวาการยืดเวลาอนุมตั ิหรือไมอนุมัติแผนใหม เพราะรอการตัดสินของ
ศาลรัฐธรรมนูญมากกวา
และเมื่อวันที่ ๔ พ.ย. พนักงานทีพีไอโพลีนกวา ๑,๐๐๐ คนไดเดินทางไปชุมนุมที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ยานสะพานพระพุท ธ ฯ เนื่องจากในวัน ดังกลาวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคําสั่งวินิจฉัยเรื่องที่
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามที่นายประชัยไดทําเรื่องรองเรียน
ไปยังสภา ซึ่งผลการตัดสินของตุลาการเสียงขางมากลงมติ ๑๓ ตอ ๒ ทาน วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ฉบับแกไข พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มิไดจํากัดสิทธิของลูกหนี้
ในทรัพยสินแตอยางใด ลูกหนี้ยังมีสิทธิในทรัพยสินของตนอยู
เพราะเปนมาตรการตาม พ.ร.บ. ลมละลายฉบับแกไขป ๒๕๔๑ ที่ใหอํานาจในการจัดการกิจการ
และทรัพยสินของลูกหนี้ตกอยูกับผูทําแผน ตามมาตรา ๙๐/๒๕ ดังนั้น แมจะเปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ แตก็เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
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ขณะที่ฟากนายประชัยถึงกับคอตกและกลาวดวยความทอแทวา ไมรูจะทําอะไรแลวหลังจากนี้
เพราะเดิมหวังพึ่งศาลรัฐธรรมนูญ แตเมื่อผลออกมาอยางนี้ก็หมดหวัง หมดที่พึ่งจริง ๆ ประเทศไทย
ไมมีระบบยุติธรรมที่ใหพึ่งแลว สิ่งที่เกิดขึ้นไมชอบธรรม ทีพีไอแคมีหนี้สินลนพนตัวแตไมไดลม ละลาย
ปญหาแกไดดวยการเพิ่มทุน เพราะกิจการดีมีกําไร การหาเงินมาชําระไมใชเรื่องยาก
เทากับวา ๗ ปที่ผานมาของคดีขอพิพาททีพีไอ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน หัวเรือใหญของตระกูล
ที่ตอสูในเรื่องนี้ตองสูญเปลาทั้งที่ทุมเทเวลา เงินทอง ลงไปมากมาย ในขณะที่สัดสวนการถือหุนในทีพีไอ
ของผูถือหุนเดิม โดยเฉพาะตระกูลเลี่ยวไพรัตนจะเหลือแค ๓ - ๔% จากการถูกลดทุน แถมกิจการ
ตองตกไปอยูในมือกลุมทุนใหม
จึงเกิดคําถามตามมามากมายวา เหตุไฉนการนํากิจการเขาฟนฟูกิจการผานศาลลมละลายกลาง
เจาหนี้จึงมีอํานาจลนฟาเชนนี้ในขณะที่ลูกหนี้เสียเปรียบทุกประตู
ยอนไปชวงปลายป ๒๕๔๐ ตอเนื่องถึงป ๒๕๔๑ ที่มีการพิจารณาออกกฎหมายลมละลาย
หมวดฟนฟูกิจการของกระทรวงยุติธรรม มีการถกเถียงกันหนักวาจะวางกรอบกฎหมายการฟนฟูกิจการ
ของไทยเหมือนสหรัฐอเมริกาดีหรือไม ซึ่งกอนหนานั้นใหอํานาจเจาหนี้คอนขางมาก แตเมื่อเกิดปญหา
ตามมาคอนขางมาก จึงมีการแกไขกฎหมายใหมที่มุงใหความคุมครองแกลูกหนี้เจาของกิจการมากขึ้น
อีกฟากหนึ่งมีความเห็นวา สถานการณหนี้ไมกอใหเกิดรายไดหรือเอ็นพีแอลกับสถาบันการเงิน
ของไทยจํานวนหลายลานลานบาท จําเปนตองเรงสะสางกอนจะลุกลามเกินกวาที่จะรับมือไหว ดังนั้น
ควรใหอํานาจเจาหนี้เขาไปจัดการมากที่สุดเร็วที่สุด เหมือนกฎหมายของประเทศอังกฤษที่ใหอํานาจเจาหนี้
เขาไปจัดการทรัพยสินของลูกหนี้
ในที่สุด กฎหมายลมละลายหมวดฟนฟูกิจการที่ออกมาก็กําหนดกรอบออกมาที่เอื้อตอเจาหนี้มากมาย
ทามกลางขาวลือวาสถาบันการเงินทั้งใน-นอกประเทศ กองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)
และธนาคารโลก ล็อบบี้รัฐบาลไทยในขณะนั้นอยางหนัก
ในชวงนั้น นายประชัยรูดีและเคลื่อนไหวใหรัฐบาลแกไขกฎหมายนี้พรอมกับกฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ
ที่เหลืออีก ๑๐ ฉบับที่มีการกลาวหาวาเปน “กฎหมายทาส” โดยดวน เพราะออกกฎหมายในชวงที่ไทย
ยังอยูในโปรแกรมฟนฟูประเทศของไอเอ็มเอฟ แตก็ไมไดรับการตอบสนอง
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เสนทางการตอสู ๗ ปของนายประชัยไดเกมรุกมาตลอด จนสามารถปลดบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ
แพลนเนอรส จํากัด (อีพีแอล) ออกจากผูบริหารแผนเมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๖ เพราะไมสามารถบริหารงานได
ตามแผนที่กําหนดไว หลังจากนั้นศาลไดมีคําสั่งใหกระทรวงการคลังสงตัวแทนเขามาเปนผูบริหารแผน
ทําใหนายประชัยพอใจและตั้งความหวังไววาการมีตัวกลางอยางกระทรวงการคลังมาเปนผูบริหารแผน
การแกไขแผนฟนฟูฉบับใหมนาจะไดรับความยุติธรรมตอลูกหนี้มากขึ้น เนื่องจากในชวงที่อีพีแอลบริหารอยู
มีการแปลงหนี้ดอกเบี้ยคางชําระ ๗๕๒ ลานเหรียญเปนหุนขางมาก ๗๕% ในราคาเพียงหุนละ ๕.๕๒ บาท
(พาร ๑๐ บาท) ซึ่งต่ํากวามูลคาหุนทางบัญชีป ๒๕๔๒ ที่มีราคาหุนละ ๑๗.๖๙ บาท เทากับเจาหนี้
เขามาฮุบทีพีไอโดยปริยาย รวมทั้งการนําทรัพยสินรองออกไปขาย ๒๐๐ ลานเหรียญ อาทิ โรงไฟฟา
ทั้งที่เปนหัวใจสําคัญในการผลิต ฯลฯ
แตทุกอยางผิดคาด ชวงปลายเดือน ต.ค. ๒๕๔๖ เริ่มมีการปลอยขาวออกมาวาผูบริหารแผน
จากกระทรวงการคลังที่มี พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฎฐ เปนประธาน จะลดทุนทีพีไอเพื่อลางการขาดทุนสะสม
ที่มีอยูประมาณ ๘ หมื่นลานบาท เพื่อตองการใหทีพีไอแข็งแรงมีเงินปนผลจายผูถือหุนโดยเร็ว ทําให
นายประชัยตองออกมาคัดคานอยางหนักในชวงเดือน ม.ค. ๒๕๔๗ โดยโจมตีวาเปนแผนที่ปลนประชาชน
ผูถือหุนเดิม บริษัทมีกําไร EBITDA เฉลี่ยเดือนละ ๑,๕๐๐ ลานบาท คาดวาป ๒๕๔๗ จะมี EBITDA
ถึง ๑๗,๖๒๖ ลานบาท ไมมีความจําเปนตองลดทุน และเงินทุนหมุนเวียนก็ไมมีปญหา
ดูเหมือนความขัดแยงของลูกหนี้กับผูบริห ารแผนจากกระทรวงการคลังยากที่จะประสาน
เมื่อนายประชัยแถลงขาวคัดคานเกือบทุกสัปดาหหลังจากมีการเสนอแผนฟนฟูฉบับใหมใหนายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง พิจารณาอีกครั้งชวงตนเดือน มิ.ย. ๒๕๔๗
แมนายประชัยจะบุกเขาพบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เจรจาแผนฟน ฟูฉบับใหม
ที่ตนเองไมเห็นดวย แตก็ไมสําเร็จ เห็นไดจากแผนที่นายสมคิดพิจารณาแลวสงคืนผูบริหารแผนเมื่อตนเดือน
ส.ค. นี้ยังเหมือนเดิม คือ มีการลดทุนจากพาร ๑๐ บาท เหลือ ๑ บาทตอหุน ทําใหทุนจดทะเบียน
๗.๘ หมื่นลานบาทเศษเหลือเพียง ๗.๘ พันลานบาท และจะมีการเพิ่มทุนใหมอีก ๑๑,๖๕๑ ลานหุน
(พาร ๑ บาท) ออกขายในราคาประมาณ ๒.๒๘ บาท/หุน ใหกับนักลงทุนใหม ซึ่งเงินนี้เปนสวนหนึ่ง
เพื่อที่จะนําไปลดหนี้ลงตามแผนใหม ๙๐๐ ลานเหรียญ ใหเหลือเพียง ๑,๘๐๐ ลานเหรียญ ฯลฯ เปนตน
แตที่นายประชัยไมพอใจมากที่สุด คือ ในประเด็นที่การออกหุนใหมกลับไมมีการขายใหผูถือหุนเดิม
ที่ไดรับความเสียหายจากการลดทุน แตกลับจะนําไปขายให ปตท. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
ในราคาต่ําเพียง ๒.๒๘ บาท ในขณะที่นายประชัยแถลงวาราคาที่แทจริงอยูที่หุนละ ๒๓ บาท
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การยึดอํานาจเบ็ดเสร็จของผูบริหารแผนในการกําหนดคุณสมบัติผูรวมลงทุนวาผูรวมลงทุน
จะตองเปนนิติบุคคลไทย ซึ่งเปนกองทุนหรือนิติบุคคลซึ่งมีความชํานาญในการประกอบธุรกิจปโตรเคมี
หรือปโตรเลียม หรือกระทรวงการคลัง โดยอาจเปนบุคคลเพียงรายเดียวหรือนิติบุคคลหลายราย หรือเปน
consortium หรือ joint venture หรือกลุม consortium หรือ joint venture หลายกลุมก็ได แตจะตองมี
สมาชิกทั้งหมดเปนคนไทย และมีสมาชิกอยางนอย ๑ รายที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน
ในประเด็นนี้มีคอมเมนตจากคนในวงการวา คลังรวบอํานาจจะชี้นิ้วใหใครเขามาเปนผูรวมลงทุนก็ได
แคมีคนไทยและมีความรูเรื่องปโตรเคมีเพียงคนเดียวในบริษัทนั้นก็ถือวามีคุณสมบัติครบถวนแลวและมองวา
เรื่องนี้ไมใชหนาที่ของกระทรวงการคลัง
ดังนั้นวันที่ ๑๐ พ.ย. จึงเปนวันสําคัญที่พลาดไมได หากศาลเห็นชอบกับแผนที่ผูบริหารแผน
เสนอ นายสมคิด รมว.คลังที่ดึงอํานาจการจัดสรรขายหุนทีพีไอมาไวในมือจะจัดสรรใหใคร และที่สําคัญ
อนาคตทีพีไอจะไปทางไหน เพราะเมื่อสัปดาหกอนนายสมคิดใหสัมภาษณวา ปตท.ที่จะเปนแกนนํา
ในการซื้อหุนและเปนผูบริหารทีพีไอจะมีการขายหุนทิ้งทันทีหลังจากมีการจัดสรรหุนเสร็จ
จึงเกิดคําถามตามมามากมายวา ทําไมตองให ปตท.ที่จะเปนมืออาชีพมากที่สุดในธุรกิจปโตรเคมี
ขายหุนทิ้งหลังไดรับการจัดสรร หรือวาสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เขามาเปนผูบริหารแผนมีเจตนาแอบแฝงที่จะให
กลุมทุนเอกชนหรือกลุมทุนทางการเมืองเขามาซื้อหุนจากหนวยงานที่รัฐถือหุนเพื่อหวังทํากําไรมหาศาล
เพราะผูบริหารแผนไดออกขอเท็จจริงราคาหุนทีพีไอออกมาแลววาจะมีราคาสูงถึงหุนละ ๒๐ บาทหลังแผน
ผานศาล
เพราะตนทุนของหุนของเจาหนี้ ๕,๘๙๙ ลานหุน ตกเพียงหุนละ ๕.๕๒ บาท และกลุมนักลงทุนใหม
๑๑,๖๕๑ ลานหุน มีตนทุนเพียงหุนละ ๒.๒๘ บาท กําไรกวา ๓ แสนลานจึงเยายวนใจ โดยไมมีใคร
ใสใจลูกหนี้คนที่ชื่อ “ประชัย” ที่อุตสาหวิ่งสูฟดกับกฎหมาย เจาหนี้ มากวา ๗ ป แตสุดทายก็ไดแต
ความวางเปลา”
(๓) คําชี้แจงแสดงความเห็นเพิ่มเติมของอธิบดีกรมบังคับคดีและคณะ วาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗
มิใชบทบัญญัติที่จะตองเปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไป โดยเฉพาะในวรรคสองเปนเรื่องการประชุมเจาหนี้
เพื่อเลือกผูทําแผนเทานั้น แตผลของการที่จะไดรับเปนผูทําแผนหรือไมจะขึ้นอยูกับศาล ศาลจะมีดุลพินิจ
ในการที่จะตั้งหรือไมตั้งก็ได ตามวรรคสามแสดงใหเห็นวาการเลือกผูทําแผนตามมติสองในสามของเจาหนี้
มิใชวาจะไดรับการแตงตั้งโดยทันที กฎหมายกําหนดใหศาลเขามาดูแลอีกชั้นหนึ่งวาบุคคลที่ไดรับการเลือก
เขามานั้นสมควรเปนผูทําแผนหรือไม ถาหากศาลไมเห็นสมควรก็จะสั่งใหเลือกกันใหมและถาหากวา
เลือกไมไดจริง ๆ ผลที่สุดกฎหมายก็บัญญัติในวรรคตอ ๆ ไปวาใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
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หลักการของกฎหมายไทยตางจากกฎหมายของอเมริกาเพราะของอเมริกามีเงื่อนไขวา กรณีลูกหนี้
ขาดสภาพคลองก็สามารถที่จะขอใหมีการฟนฟูกิจการได โดยที่ไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัว ทรัพยสินตาง ๆ
ยังเปนของลูกหนี้ กฎหมายของอเมริกาจึงใหลูกหนี้เปนผูทําแผนและบริหารแผน แตตามกฎหมายไทย
ใชเงื่อนไขวา ลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัว ซึ่งเปนกรณีที่ลูกหนี้ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้ได
ทรัพยสินตาง ๆ ก็เปนทรัพยสินที่จะตองเอาไปชําระหนี้กับเจาหนี้ทั้งหมด ลูกหนี้แทบไมมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินเหลืออยูเลย กฎหมายจึงใหโอกาสเจาหนี้เสนอผูทําแทน ผูบริหารแผน นอกจากนี้ในการฟนฟูกิจการ
ตองอาศัยเงินในการดําเนินการ แหลงเงินก็คือเจาหนี้นั่นเอง ดังนั้น ถาเจาหนี้ไมมีสิทธิในการเสนอผูทําแผน
ก็คงไมมีเจาหนี้รายใดใหโอกาสลูกหนี้ฟนฟูกิจการ นอกจากนี้ หากพิจารณา มาตรา ๙๐/๔๖ แลวจะเห็นไดวา
เปนบทบัญญัติที่คอนขางจะใหสิทธิกับเจาหนี้ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาแผนวาแผนที่ผูทําแผน
เสนอมานี้จะผานการรับรองจากเจาหนี้หรือไม เพื่อนําไปใชในการฟนฟูกิจการตอไป บทบัญญัติดังกลาว
ไมไดใหสิทธิกับลูกหนี้แตประการใด ซึ่งบทบัญญัติดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้นนาจะเปนเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ไมมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญแตอยางใด ประการตอมา วัตถุประสงคของกฎหมายไทยไมใชวาจะเอื้อประโยชน
ใหกับลูกหนี้แตประการใด แตเอื้อใหกับเจาหนี้มากกวา กฎหมายนี้นอกจากจะดูแลใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้แลว
ประโยชนที่จะไดรับในทางออมก็คือ ทําใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได อันเปนการชวยเหลือลูกจาง
หรือคนงานในกิจการ และถาหากฟนฟูกิจการสําเร็จลูกหนี้ก็จะกลับมาประกอบกิจการไดดังเดิม อีกประการหนึ่ง
เมื่อมีการขอฟนฟูกิจการแลว ตามมาตรา ๙๐/๑๒ เจาหนี้ก็ถูกตัดสิทธิมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงและ
คดีลมละลายหรือแมชนะคดีมาแลวก็บังคับชําระหนี้ไมได เมื่อเจาหนี้ถูกตัดสิทธิเชนนี้ก็ควรจะใหมีสวน
ในเรื่องการทําแผนในการฟนฟูกิจการดวย นอกจากนี้ เรื่องมติพิเศษจะมีในกฎหมายลมละลายในสวน
ของการดําเนินคดีลมละลายที่ใหมีการประชุมเจาหนี้แลวใหเจาหนี้ลงมติใหไดมติพิเศษ ซึ่งมติพิเศษก็คือ
มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสามในสี่ คือ เจาหนี้ตองเปนฝายขางมากดวย
และมีหนี้ไมนอยกวาสามในสี่ มติพิเศษใชในกรณีการประนอมหนี้เทานั้น การประนอมหนี้หมายถึงวา
ลูกหนี้จะประนอมหนี้ขอชําระหนี้นอยลง คนเสียหายคือเจาหนี้ เพราะฉะนั้นในการที่จะนํามติเพื่อจะใหลกู หนี้
ไดรับการปลดหนี้ออกไป ตองใชมติคอนขางมาก ถาใชมติแคครึ่งเดียว เจาหนี้อีกครึ่งหนึ่งเสียหายแนนอน
จึงตองใชมติคอนขางมาก ซึ่งจะตางกับเรื่องฟนฟูกิจการ
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สําหรับสถิติคดีที่มีการขอใหฟนฟูกิจการ สวนใหญจะไมคอยมีการใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ตองมาประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผน สวนใหญแลวจะเปนผูทําแผนที่ผูรองขอเสนอแลวศาลก็จะตั้ง
จะมีคดีเพียง ๒๑ คดีในประมาณ ๒๐๐ กวาคดีเทานั้นที่มีการคัดคานผูทําแผน สรุปวา คดีสวนใหญจะเปน
ผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอแลวไดเปน จะมีคดีที่มีปญหาก็คือ คดีที่ลูกหนี้เสนอเขาไปแลวศาลไปตั้งผูทําแผน
ที่เจาหนี้เสนอมีเพียง ๖ คดีเทานั้น คือ TPI ดอกหญา ศรีวรา บลูแคนยอน พรอพเพอรตี้ มิวเร็กซ
และไทยอมฤต
(๔) พลเอก มงคล อัม พรพิสิฏฐ นายทนง พิทยะ และนายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
คณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ที่กระทรวงการคลัง
เปนผูแตงตั้งชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญในปญหาเกี่ยวกับความเปนมาของคณะผูบริหารแผนในการเขาฟนฟู
กิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) การจัดโครงสรางในการดําเนินงาน
ของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) และการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการทั้งหาคน ผลการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการในชวง ๑ ป
ที่เขาปฏิบัติหนาที่ และการแกไขแผนฟนฟูกิจการซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ตอไปได
คดีมีปญหาที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาแลวและลงมติวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ดวยคะแนนเสียง
๑๓ ตอ ๒
ผูทําคําวินิจฉัยลงมติเปนเสียงขางมาก จึงทําคําวินิจฉัยสวนตนดังตอไปนี้
พิจารณาแลว เห็นวา นับตั้งแตไดประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เปนตนมา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ ๒ ครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ และพ.ศ. ๒๕๒๖
สวนการแกไขเพิ่ม เติมในเรื่องเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่ไมสอดคลองกับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป เชน
หลักการในระบบกฎหมายสากลที่จะชวยเหลือลูกหนี้ใหมีทางเลือกอื่น นอกจากการลมละลาย หรือ
ทางเลือ กที่ ไม ตอ งล ม ละลายเพิ่ ม ไดมี การแกไ ขในป ๒๕๓๒ โดยกระทรวงยุ ติธ รรมไดแ ตง ตั้ ง
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คณะกรรมการพิจารณาขึ้นเพื่อปรับปรุงแกไขโดยเฉพาะเรื่องของการใหโอกาสแกลูกหนี้ในการฟนฟูกิจการ
กอนที่จะถูกฟองลมละลาย ตอมามีการแกไขพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกหลายมาตรา
ความเห็นของสื่อมวลชนของไทยเองก็ดูจะยังไมพอใจกับการแกไขกฎหมายลมละลายในครั้งนี้
โดยนักกฎหมายบางคนเห็นควรแบงการลมละลายในกฎหมายลมละลายออกเปน ๒ สวน คือ สวนหนึ่ง
วาดวยการลมละลายของลูกหนี้ซึ่งเปน “บุคคลธรรมดา” และอีกสวนหนึ่งวาดวยการลมละลายของลูกหนี้
ที่เปน “นิติบุคคล” เพราะมีบทพิสูจนในกรณีของ TPI และรายอื่น ๆ ซึ่งลูกหนี้อาศัยเทคนิคการสูคดีในศาล
เพื่อประวิงเวลาทําใหการบังคับชําระหนี้และการแกไขหนี้ NPL ตองลาชาและนักธุรกิจบางคนมีความเห็นวา
การที่พระราชบัญญัติลม ละลาย (ฉบับที่ ๕) ซึ่งเพิ่งแกไขไปเมื่อไมกี่ปม าแลว (เมษายน ๒๕๔๒)
บัญญัติใหบุคคลธรรมดาที่ศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายพนจากการลมละลายเมื่อครบกําหนดสามป
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย (มาตรา ๓๕) จะกอใหเกิดกระแสที่ลูกหนี้จะเบี้ยวหนี้
พรอมกับทําการโอนทรัพยสิน ของตนไปอยูที่อื่น โดยตนเองยอมลม ละลายในชวงระยะเวลาอันสั้น
ซึ่งกฎหมายเชนนี้จะทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมดีตอการประกอบธุรกิจในอนาคต และขอเสนอใหขยายระยะเวลา
ใหยาวขึ้นเปน ๕ ป เปนตน
หลักการและเหตุผลในการแกไขและประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
กลาวโดยสรุปไดวา เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลประสบปญหา
ขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราวถึงขนาดมีหนี้สินลนพนตัว อันควรไดรับความชวยเหลือทางการเงิน
จากผูประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ เพื่อใหลูกหนี้ไดมีโอกาสฟนฟูกิจการ แตเนือ่ งจาก
มาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้
กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย อันเปนเหตุให
ไมมีสถาบันทางการเงินหรือเอกชนรายใดยินยอมใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ทปี่ ระสบปญหา
ขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว ลูกหนี้จึงตองตกเปนบุคคลลมละลายทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยูในสภาพ
ที่จะฟนฟูได หากไดรับความชวยเหลือทางการเงิน จึงสมควรที่จะมีบทบัญญัติคุมครองใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราวเพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการได
ซึ่งจะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจและการคา
ของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป
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สวนหลักการและเหตุผลในการแกไขและประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๒ กลาวโดยสรุปไดวา ..................... ในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้และกระบวนการ
ลมละลายบางประการยั งไม เอื้ ออํ านวยต อการแก ไขป ญหาการดํ าเนิ นธุ รกิ จ จึ งสมควรแก ไขเพิ่ มเติ ม
บทบัญญัติวาดวยกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในสวนที่เกี่ยวกับการลงมติยอมรับแผนฟนฟูกิจการ
การใชดุลพินิจของศาลในการเห็นชอบดวยแผน อํานาจของผูบริหารแผนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้ ฯลฯ
สวนรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการในกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหา
ทางการเงิน มีปรากฏในหนังสือคําบรรยายวาดวยกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปญหา
ทางการเงินของอาจารยสุธีร ศุภนิตย ซึ่งผูทําคําวินิจฉัยขอยกมากลาวโดยสรุปดังตอไปนี้
ในหลาย ๆ ประเทศตางก็ไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการลูกหนี้ที่ประสบปญหา
ทางการเงิน แตตองเลิกกิจการหรือลมละลายไปยอมจะไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศแตอยางใด
ที่เห็นไดชัดก็คือ เกิดสภาพการวางงานซึ่งหากลูกหนี้นั้นเปนบริษัทใหญมีคนงานเปนจํานวนมาก การเลิกกิจการ
หรือการลมละลายของลูกหนี้ยอมกอใหเกิดปญหาอยางมากตอสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้จะเกิดการสูญเสีย
สินทรัพยทางธุรกิจ ขาดการใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นใหคุมคา เพราะทรัพยสินของลูกหนี้ตองถูกขายไป
ในราคาที่ไมสมควรเพื่อประโยชนในการแบงชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ นับวาเปนการเสียหายทางเศรษฐกิจ
อยางมหาศาล ตัวอยาง เชน ตองขายทอดตลาดเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิตของลูกหนี้ไป
ในราคาเศษเหล็กเปนตน และแนนอนที่สุดบรรดาเจาหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้จะไดรับความเสียหายมากที่สดุ
ทั้งนี้เพราะอาจจะไมไดรับชําระหนี้เลย หรือไมไดรับชําระหนี้เต็มตามจํานวน สภาพการณเชนนี้ยอมมี
ผลกระทบกระเทือนถึงฐานะทางการเงินของเจาหนี้เหลานั้นดวย โดยเฉพาะเจาหนี้รายเล็ก ๆ หรือบรรดาเจาหนี้
ไมมีประกัน อาจมีผลที่ทําใหไมสามารถดําเนินกิจการของตนตอไปได หรือตองตกอยูในสภาพที่มีปญหา
ทางการเงินไดเชนกัน ทายที่สุดคือบรรดาผูถือหุนของลูกหนี้ก็ไดรับความเสียหายเชนกัน เพราะตองสูญเสีย
เงินลงทุนไปโดยเปลาประโยชน
สําหรับประเทศไทยเรานั้นไดมีแนวคิดใหมีการรางกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงิน ปรากฏวาบริษัทใหญ ๆ หลายบริษัทอยูในสภาพที่ขาดสภาพคลองทางการเงิน
จนไมสามารถจะชําระหนี้ใหบรรดาเจาหนี้ได หากบรรดาเจาหนี้รายใหญ ๆ ที่เคยใหการสนับสนุนทางการเงิน
แกบริษัทเหลานั้น เชน ธนาคารตาง ๆ ตองการที่จะเขาพยุงฐานะของบริษัทเหลานั้นใหดําเนินธุรกิจตอไปได
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ทั้งนี้ เพราะหากปลอยใหมีการลมละลาย ยอมจะมีผลเสียมากกวาและโอกาสที่จะไดรับชําระหนี้เต็มตามจํานวน
ก็จะหมดไป หากสามารถเขาชวยเหลือโดยการจัดสรรเงินทุนอีกจํานวนหนึ่งเพื่อใหบริษัทดําเนินธุรกิจตอไปได
โดยการเขาชวยการบริหารกิจการ ตลอดจนการสรางขอตกลงในการชําระหนี้ใหม เชน การยืดกําหนดเวลา
ชําระหนี้ออกไปและคอย ๆ ผอนใชจนกวาจะครบจํานวน ยอมจะเปนการดีกวา ทําใหไมเสียหายตอ
องคกรธุรกิจ แตปรากฏวามีอุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการเชนนี้ได ทั้งนี้ เพราะติดขัดดวยบทบัญญัติ
แหงกฎหมายลมละลาย มาตรา ๙๔ (๒) กลาวคือ หากมีการใหการสนับสนุนทางการเงินไป ตอมาภายหลัง
ปรากฏวาบริษัทนั้นตองลมละลาย ก็จะทําใหไมมีโอกาสที่จะยื่นคําขอรับชําระหนี้ไดเพราะจะกลายเปนเจาหนี้
ที่ยอมใหบริษัทลูกหนี้กอหนี้ โดยรูอยูแลววาบริษัทลูกหนี้นั้นมีหนี้สินลนพนตัว ดังนั้น จึงไมมีใครกลาเสี่ยง
ที่จะใหการชวยเหลือทั้ง ๆ ที่รูอยูวาอาจมีผลทําใหบริษัทนั้นสามารถฟนฟูกิจการของตนเองได
ดังนั้น การมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการบริษัทที่ประสบปญหาทางการเงินอาจกลาวไดวา
เปนการเพิ่มทางเลือกในการดําเนินงานตอบริษัทที่มีหนี้สินลนพนตัวนอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมาย
ที่มีอยูตามกฎหมายลมละลาย
มาตรการตาง ๆ ที่เปนหลักการสําคัญในกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการอาจสรุปเปนหัวขอได
ดังตอไปนี้
๑. ตองมีคําสั่งของศาลใหดําเนินการฟนฟูกิจการ
ผูที่มีสิทธิรองขอตอศาลใหมีคําสั่งนั้นคือเจาหนี้และตัวบริษัทลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงิน
ซึ่งเปนหลักการที่ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงในความอยูรอดของบริษัท ในการพิจารณาคํารองขอนั้น
ศาลยอมจะพิจารณาจากพยานหลักฐานตาง ๆ ที่สําคัญคือศาลตองพอใจและพิจารณาใหไดวาบริษัท
ที่ประสบปญหาทางการเงินนั้นจะอยูในสภาพที่สามารถฟนฟูกิจการได ศาลจึงจะมีคําสั่งใหมีการฟนฟูกิจการ
ศาลไมอยูในฐานะที่จะสั่งใหมีการฟนฟูทุกกรณีเมื่อมีการรองขอ และสามารถใชดุลพินิจเต็มที่
๒. การจํากัดสิทธิของบรรดาเจาหนี้
มาตรการนี้เปนมาตรการที่จําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินการฟนฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปญหา
ทางการเงิน กลาวคือ เมื่อมีการยื่นคํารองขอเพื่อใหศาลสั่งวาจะอนุญาตใหมีการฟนฟูหรือไมนั้นจําเปน
ที่จะตองไมใหบรรดาเจาหนี้ทั้งหลายใชสิทธิดําเนินการใด ๆ ตอบริษัทและทรัพยสินของบริษัทในทางที่เปน
การขัดขวางตอการฟนฟู ดังนั้น จึงตองมีบทบัญญัติแ หงกฎหมายที่หามไมใหบรรดาเจาหนี้ทั้งหลาย
ไมวาจะเปนเจาหนี้ธรรมดาหรือเจาหนี้มีประกันดําเนินการฟองรองเพื่อบังคับชําระหนี้หรือบังคับเอาแกทรัพยสิน
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อันเปนหลักประกัน หรือฟองลมละลาย รวมตลอดถึงการหามการบังคับคดี และหากกําลังดําเนินการบังคับคดี
ก็ใหหยุดดําเนินการตอไปดวย นอกจากนี้เจาหนี้จะเรียกเอาทรัพยสินคืนจากบริษัทก็ไมได เชน เจาหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาเชา หรือเจาหนี้ตามสัญญาขายที่มีเงื่อนไข เปนตน มาตรการนี้จะกอใหเกิด
สภาวะหยุดนิ่งซึ่งจําเปน หากไมมีมาตรการนี้โอกาสของการฟนฟูจะไมมี เพราะบรรดาเจาหนี้ตางก็จะใช
สิทธิของตนโดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจจะทําใหไมมีทรัพยสินเหลือพอที่จะดําเนินการฟนฟู ประการที่สําคัญ
มาตรการนี้จําเปนที่ตองใชตอบรรดาเจาหนี้มีประกันซึ่งอาจกลาวไดวาเปนมาตรการที่กระทบถึงสิทธิของเจาหนี้
มีประกันเปนอยางมากเพราะไมอาจจะบังคับเอาทรัพยสินอันเปนหลักประกันได ซึ่งจะตางจากการดําเนินการ
ตามกฎหมายลมละลายที่บรรดาสิทธิของเจาหนี้มีประกันจะไมถูกจํากัดแตอยางใด ทั้งนี้เพราะความจําเปน
ที่จะตองรักษาทรัพยสินของบริษัทลูกหนี้ไวเพื่อประโยชนในการดําเนินการฟนฟู
สภาวะหยุดนิ่งนี้จะมีผลอยูตลอดไป (หากศาลไมมีคําสั่งยกคํารองใหฟนฟู) จนกวาศาลจะสั่ง
ยกเลิกการฟนฟูกิจการ ซึ่งเทากับวาแมจะอยูในระยะเวลาของการดําเนินการฟนฟู บริษัทลูกหนี้ก็ยังคง
ไดรับความคุมครองอยู ผลจากการที่บรรดาเจาหนี้ถูกจํากัดสิทธิในลักษณะเชนนี้อาจจะมีบริษัทลูกหนี้
แสวงหาประโยชนเพื่อไมตองการใหเจาหนี้ดําเนินการเรงรัดหนี้เอากับตน ก็อาจจะแกลงยื่นคํารองขอ
ใหฟนฟูกิจการได ดังนั้น เพื่อปองกันปญหานี้ จําเปนที่จะตองวางมาตรการบางอยางไว เชน มาตรการ
หามถอนคํารองขอฟนฟูกิจการ เมื่อไดมีการยื่นคํารองขอใหฟนฟูไปแลว เปนตน
๓. ตองจํากัดสิทธิของลูกหนี้ที่เปนบริษัท
เมื่อมีการรองขอใหมีการฟนฟูกิจการตอศาล จําเปนตองมีมาตรการที่หามมิใหบริษัทลูกหนี้
ดําเนินการใด ๆ เพื่อเลิกบริษัท เชน การรองขอตอศาลเพื่อใหศาลสั่งเลิกบริษัท เปนตน หากไมจํากัดสิทธิ
ของบริษัทลูกหนี้ ก็ยอมจะไมสามารถดําเนินการฟนฟูเพราะในการดําเนินการฟนฟูจําเปนตองมีตัวบริษัทอยู
และในขณะเดียวกัน ก็จะตองไมใหบริษัทลูกหนี้กระทําการใด ๆ อันเปนการจําหนายจายโอนทรัพยสิน
หรือชําระหนี้แกเจาหนี้ผูหนึ่งผูใด หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท
หรือทรัพยสินของบริษัท
๔. ระบบการฟนฟูกิจการ
ระบบการฟนฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปญหาทางการเงินแบงออกไดเปน ๒ ระบบคือ
๑. ระบบการเปลี่ยนตัวผูบริหารบริษัทเปนการชั่วคราว
๒. ระบบที่บริษัทลูกหนี้ยังคงมีอํานาจบริหารอยูตอไป
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๕. ตองจัดทําแผนฟนฟู
จะตองมีการจัดทําแผนฟนฟูกิจการเพื่อใหบรรดาเจาหนี้ทั้งหลายของบริษัทพิจารณาและให
ความเห็นชอบ ผูจัดทําแผนฟนฟูขึ้นอยูกับระบบการฟนฟู กลาวคือ ในระบบการเปลี่ยนตัวผูบริหารของบริษัท
ผูที่ไดรับแตงตั้งจากศาลจะเปนผูดําเนินการ สวนในระบบที่บริษัทลูกหนี้ยังคงมีอํานาจบริหารบริษัท
ลูกหนี้จะเปนผูจัดทํา แผนฟนฟูกิจการมีความสําคัญตรงที่วาเปนการสรางขอผูกมัดขึ้น หากวาแผนไมไดรับ
ความเห็นชอบจากบรรดาเจาหนี้แลวก็เปนอันวาการฟนฟูกิจการบริษัทที่ประสบปญหาทางการเงินจะไมเกิดขึ้น
ศาลตองยกเลิกคําสั่งใหมีการฟนฟูกิจการ จะวาไปแลว แผนการฟนฟูกิจการเปรียบเสมือนหลักประกัน
แกบรรดาเจาหนี้ ความเปนไปไดของแผนจึงเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นรายละเอียดที่ปรากฏในแผนจึงตองมี
ความกระจางชัดที่จะทําใหบรรดาเจาหนี้ทั้งหลายพอใจและเชื่อมั่นไดวาจะมีการดําเนินการตามแผนนั้นได
แผนฟนฟูยอมจะตองปรากฏในเรื่องตาง ๆ เชน เรื่องการดําเนินการชําระหนี้ การปลดหนี้ ระยะเวลา
ของการชําระหนี้ แผนการกอหนี้ แผนการระดมทุน วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนินการฟนฟู เปนตน
ประเด็นที่สําคัญจะอยูที่บรรดาเจาหนี้ตองการจะทราบวาตามแผนการฟนฟูจะมีการดําเนินการอยางไร
เกี่ยวกับหนี้สินของตน จะมีผลกระทบมากนอยแคไหน เชน ในบางครั้ง ตามแผนการฟนฟูอาจมีความจําเปน
จะตองขายทรัพยสิน อันเปนหลักประกันของเจาหนี้มีประกัน เพื่อนํามาเปนทุนในการดําเนินกิจการ
เจาหนี้มีประกันรายนั้นจึงตองการอยากทราบวาจะใหมีการเยียวยาแกตนอยางไร เปนตน แผนการฟน ฟู
ที่มีการเสนอตอเจาหนี้อาจมีการแกไขก็ได แตตองไดรับความยินยอมจากผูทําแผนเปนสําคัญ ที่เปนเชนนี้
เพราะผูทาํ แผนตองมีความรับผิดชอบตามแผนโดยจะตองทําใหไดตามแผนที่ตนเสนอ
ดังที่กลาวแลววา แผนการฟนฟูกิจการนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้เสียกอน
แมกระนั้นก็ตาม ศาลก็จะตองใหความเห็นชอบกับแผนซึ่งที่ประชุมเจาหนี้ลงมติเห็นชอบดวยจึงจะมี
การดําเนินการตามระบบฟนฟูได
๖. บทบาทของเจาหนี้
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงินจําเปนตองไดรับความรวมมือจากบรรดา
เจาหนี้ทั้งหลายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการฟนฟูกิจการ มาตรการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นจึงมีลักษณะ
เปนการไมใหเจาหนี้ทําการขัดขวางหรือกอความยุงยากจนทําใหการฟนฟูไมอาจจะทําได ซึ่งมาตรการที่วานี้
ยอมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบรรดาเจาหนี้ไมมากก็นอย รวมทั้งอาจจะตองยอมรับถึงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นดวย อยางไรก็ตาม เจาหนี้ทั้งหลายก็จะไดรับประโยชนจากการฟนฟูกิจการของบริษัทลูกหนี้
ในทายที่สุดคือการไดรับชําระหนี้แมจะตองยืดกําหนดเวลาออกไป
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มาตรการตามขอ ๒ และขอ ๓ ดังกลาวขางตน ไดแ กมาตรการจํากัดสิทธิของลูกหนี้และ
มาตรการจํากัดสิทธิของเจาหนี้มีบัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๙๐/๑๒ ดังตอไปนี้
นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอไวเพื่อพิจารณาจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน
หรือวันที่ดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน หรือวันที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ หรือจําหนายคดี หรือยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ หรือพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด กฎหมายไดหาม
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้ไวหลายประการเชน
(๑) หามมิใหฟองหรือรองขอใหศาลพิพากษา หรือสั่งใหเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ ถามีการฟอง
หรือรองขอคดีดังกลาวแลว ใหศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว
(๒) หามมิใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้และหามมิให
นิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่น
(๓) หามมิใหธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๙๐/๔ (๖) แลวแตกรณีสั่งใหเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้ หรือสั่งใหลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาลที่รับคํารองขอ
(๔) หามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ หรือเสนอขอพิพาทที่ลูกหนี้
อาจตองรับผิด หรือไดรับความเสียหายใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถามูลแหงหนี้นั้นเกิดขึ้นกอนวันทีศ่ าล
มีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน และหามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีลมละลาย ในกรณีที่มีการฟองคดีหรือเสนอขอพิพาท
ใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดไวกอ นแลว ใหงดการพิจารณาไว เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
(๕) หามมิใ หเจาหนี้ตามคําพิพากษาบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ ถามูลแหงหนี้ตาม
คําพิพากษานั้นเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน ในกรณีที่ไดดําเนินการบังคับคดีไวกอนแลว
ใหศาลงดการบังคับคดีนั้นไว เวนแตศ าลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปน อยางอื่นหรือการบังคับคดีได
สําเร็จบริบูรณแลวกอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะทราบวาไดมีการยื่นคํารองขอหรือการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาใหลูกหนี้สง มอบทรัพยเฉพาะสิ่งเสร็จกอนวันดังกลาวนั้น
.................................................................
(๖) หามมิใ หเจาหนี้มีประกัน บังคับชําระหนี้เอาแกทรัพยสิน ที่เปน หลักประกัน เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากศาลที่รับคํารองขอ
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(๗) หามมิใหเจาหนี้ซึ่งบังคับชําระหนี้ไดเองตามกฎหมาย ยึดทรัพยสิน หรือขายทรัพยสิน
ของลูกหนี้
(๘) หามมิใหเจาของทรัพยสินที่เปนสาระสําคัญในการดําเนินกิจการของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาอื่นที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสัญญาเชาที่ยังไมสิ้น
กําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินดังกลาวที่อยูในความครอบครองของลูกหนี้
หรือของบุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้ รวมตลอดจนฟองรองบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้สิน
ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาว ถามีการฟองคดีดังกลาวไวกอนแลว ใหศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว เวนแตศาล
ที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น หรือหลังจากวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ลูกหนี้ เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี
ผิดนัดไมชําระคาเชาซื้อราคา คาตอบแทนการใชทรัพย หรือคาเชาตามสัญญา สองคราวติดตอกัน หรือ
กระทําผิดสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญ
(๙) หามมิใหลูกหนี้จําหนาย จายโอน ใหเชา ชําระหนี้ กอหนี้ หรือกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิด
ภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินการคาตามปกติของลูกหนี้สามารถ
ดําเนินตอไปได เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
(๑๐) .....................
(๑๑) หามมิใหผูประกอบการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท งดใหบริการแกลูกหนี้
เวน แตจะไดรับอนุญาตจากศาลที่รับคํารองขอ หรือหลังจากวัน ที่ศ าลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ลูกหนี้
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี
ไมชําระคาบริการที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการสองคราวติดตอกัน
เหตุที่มาตรา ๙๐/๑๒ บัญญัติไวเชนนี้ ก็เพราะกฎหมายบัญญัติใหเฉพาะลูกหนี้ (ดูคําจํากัดความ
ในมาตรา ๙๐/๑) ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสิบลานบาท เทานั้น ที่อาจขอฟนฟูกิจการได (มาตรา ๙๐/๓)
กฎหมายจึงตองพยายามชวยทุกวิถีทางที่จะปองกันมิใ หมีใครมาดําเนินการใหสถานการณของลูกหนี้
ซึ่งเปนบริษัทจํากัดตองทรุดหนักลง จนไมอาจฟนฟูกิจการได แตการณอาจเปนตรงกันขามกับเจตนารมณ
ของกฎหมาย เพราะกฎหมายบทนี้ในที่สุดอาจเปนชองทางที่ทําใหบริษัทซึ่งไมอาจฟนฟูกิจการไดเลย
แตพยายามที่จะใชกระบวนการฟนฟูกิจการเพื่อปดหนทางมิใหเจาหนี้ดําเนินการเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้
ไมวาจะดวยประการใดก็ตาม
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สวนขอจํากัดของผูรองขอใหฟนฟูกิจการ นอกจากลูกหนี้ซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวมาแลวตามมาตรา
๙๐/๔ ยังเปดชองใหบุคคลอื่น ๆ มีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหฟนฟูกิจการได เชน เจาหนี้ซึ่งอาจเปน
คนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจํานวนหนี้แนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท นอกจากนี้ยังมี
(๑) ธนาคารแหงประเทศไทย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓ เปนธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
(๒) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา
๙๐/๓ เปนบริษัทหลักทรัพย
(๓) กรมการประกันภัย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓ เปนบริษัทประกันวินาศภัย หรือ
บริษัทประกันชีวิต
(๔) หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓
ซึ่งเปนนิติบุคคล หนวยงานของรัฐและลูกหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สวนเจาหนี้ของลูกหนี้ตามขอ ๑ ถึงขอ ๔ ขางตน รวมทั้งตัวลูกหนี้เอง จะยื่น คํารองขอ
ดวยตนเองไมได เพราะหากยื่นจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐ
แลวแตกรณี การขอความยินยอมก็มิใชจะกระทําไดโดยงาย เพราะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่หนวยงานนั้น ๆ ประกาศกําหนดโดยหนวยงานเหลานั้นจะตองแจงผลการพิจารณาใหผูขอ
ทราบภายใน ๑๕ วัน กรณีไมใหความยินยอม ใหผูขอมีสิทธิยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีผูกํากับดูแลหนวยงานนั้น
ไดภายใน ๗ วัน ซึ่งรัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายใน ๑๕ วัน คําวินิจฉัยของรัฐ มนตรี
ใหเปนที่สุด
นอกจากนี้กระบวนการฟนฟูยังมีความซับซอน และใชระยะเวลายาวนาน ดังความเห็นของ
ทานศาสตราจารย วิชา มหาคุณ ผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดกลาวไวในคําอธิบายกฎหมายลมละลาย
ฉบับพิมพครั้งที่ ๘ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๔ ของทานวา “เนื่องจากกระบวนการฟนฟูกิจการ
ไดรางขึ้นโดยอยูในแนวความคิดเดิมของกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ที่ตองการควบคุมลูกหนี้อยางเขมงวด เนื่องจากมีขอสันนิษฐานเบื้องตนวา การที่ลูกหนี้
มีหนี้สินลนพนตัว สวนใหญสืบเนื่องมาจากความประพฤติเสียหาย หลอกลวงทุจริต หรือไมซื่อสัตย
ของลูกหนี้ (มาตรา ๘) และยังถือเปนหลักเกณฑสําคัญของการฟนฟูกิจการตามมาตรา ๙๐/๓ ที่วา
“ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว” และตามมาตรา ๙๐/๖ ที่วา คํารองขอของบุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ เพื่อใหศาล
มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการจะตองแสดงโดยชัดแจงถึง (๑) ความมีหนี้สินลนพนตัวของลูกหนี้ แทนที่จะระบุไว
อยางกวาง ๆ เหมือนดังกฎหมายลมละลายในปจจุบันของหลาย ๆ ประเทศวา ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได
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เมื่อเริ่มตนการฟนฟูกิจการดวยหลักการดังวานี้ จึงทําใหตองปองกันมิใหลูกหนี้ประพฤติตนเหลวไหล
หรือเสียหายดังที่เคยผานมาตามขอสันนิษฐาน เชน
(๑) ตองวางเงินประกันคาใชจายไวตอศาลเปนจํานวนหาหมื่นบาท
(๒) เมื่อยื่นแลวจะถอนคํารองขอไมได เวนแตศาลจะอนุญาต
(๓) ศาลตองไตสวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๐/๓ ถาไดความจริงและมีเหตุ
อันสมควรที่จะฟนฟูกิจการ ถาผูรองขอยื่นคํารองขอโดยสุจริต ใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ มิฉะนั้น
ใหมีคําสั่งยกคํารองขอ (มาตรา ๙๐/๑๐)
(๔) ในคํารองขอใหฟนฟูกิจการ ตองระบุชื่อและคุณสมบัติของผูทําแผน และหนังสือยินยอม
ของผูทําแผน (มาตรา ๙๐/๖) เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกจิ การ ศาลจะมีคําสั่งถึงบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนได
ถาเห็นวาไมสมควร ก็ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลาย เพื่อเลือกวาบุค คลใด
สมควรเปนผูทําแผน (มาตรา ๙๐/๑๗) ซึ่งมีความยุงยากหลายขั้นตอนกวาจะไดตัวผูทําแผนคนใหม
เพราะตองผานมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ในกรณีที่ลกู หนีม้ ไิ ดเสนอผูท าํ แผน แตในกรณีที่
ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยตองผานมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม และหากศาล
ไมเห็นชอบอีกก็ตองเรียกประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในที่สุด ศาลอาจมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการก็ไดเทากับกระบวนการที่เริ่มตนมาดวยดีแลว ตองสูญเปลาอยางนาเสียดาย
ในระหวางที่ยังไมมีการตั้งผูทําแผน ลูกหนี้จะหมดอํานาจในการจัดการกิจการ และทรัพยสิน
ของตนเอง จริงอยูแมศาลอาจตั้งผูบริหารชั่วคราวได แตอํานาจหนาที่จัดการกิจการและทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตอไป จะอยูภายใตการกํากับดูแลของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จนกวาจะมีการตั้งผูทําแผน
ถาไมสามารถตั้งผูบริหารชั่วคราวได ก็ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสิน
ของลูกหนี้ชั่วคราว (มาตรา ๙๐/๒๐) เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว อํานาจหนาที่ดังกลาวจึงตกแก
ผูทําแผน (มาตรา ๙๐/๒๕)
(๕) เมื่อตั้งผูทําแผนไดแลว ผูทําแผนจะตองสงแผนแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหนัดประชุม
เจาหนี้ เพื่อปรึกษาลงมติวาจะยอมรับแผนหรือไมหรือจะแกไขอยางไร (มาตรา ๙๐/๔๓) มติของที่ประชุม
เจาหนี้ที่ยอมรับแผนตองเปนมติพิเศษ (มาตรา ๙๐/๔๖) ซึ่งอาจมีกระบวนการแกไขแผน ทําใหตองเลื่อน
การพิจารณาแผนออกไป และอาจมีการตั้งผูทําแผนคนใหม ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันได (มาตรา ๙๐/๕๐)
หากมีการตั้งผูทําแผนคนใหม ก็ตองใหศาลมีคําสั่งและตองนัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนกันอีก
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(มาตรา ๙๐/๕๔) กวาจะมีม ติพิเศษยอมรับแผนในขั้นตอนสุดทาย ก็เชื่อวาคงใชระยะเวลายาวนาน
เพราะแผนจะตองเสนอตอศาลใหมีคําสั่งเห็นชอบดวย ซึ่งในที่สุดหากศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน
กระบวนการที่เริ่มตนมาแลวทั้งหมดก็เปนอันสูญเปลาเชนเดียวกัน และลูกหนี้ตองประสบชะตากรรมอันเลวราย
คือ ใหศาลนัดพิจารณาวาสมควรใหลูกหนี้ลมละลายหรือไม ถาสมควรก็จะมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้
เด็ดขาด (มาตรา ๙๐/๕๘ ประกอบดวยมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่)
(๖) เมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนแลว บรรดาสิทธิและอํานาจหนาที่ของผูทําแผนจึงตกเปน
ของผูบริหารแผน (มาตรา ๙๐/๕๙) ซึ่งผูบริหารแผนจะตองดําเนินการตามหลักการและวิธีการฟนฟูกิจการ
ตามที่ปรากฏในมาตรา ๙๐/๔๒ ภายในระยะเวลาดําเนินการตามแผนไมเกินหาป แตอาจขยายกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งป เวนแตกรณีเปนที่เห็นไดแนชัดวาแผนไดดําเนินมา
ใกลจะสําเร็จแลว จึงขอขยายเวลาตอไปอีกตามควรแกกรณีก็ได (มาตรา ๙๐/๖๓)
(๗) ในระหวางการบริหารแผน ผูบริหารแผนอาจตองพนจากตําแหนง เพราะไมดําเนินการตามแผน
หรือปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตหรือกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้หรือลูกหนี้หรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง หรือมีเหตุอื่นที่ไมสมควรเปนผูบริหารแผน (มาตรา ๙๐/๖๗) จึงอาจตองมีการเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อลงมติพิเศษเลือกผูบริหารแผนคนใหมในที่สุดถาไมสามารถตกลงกันได ศาลก็อาจมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ของลูกหนี้เด็ดขาดหรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ (มาตรา ๙๐/๖๘)
(๘) เมื่อระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แตการฟนฟูกิจการไมเปนผลสําเร็จศาลก็อาจ
พิจารณาใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดก็ได หากศาลเห็นสมควร หรืออาจมีคําสั่งยกเลิก
การฟนฟูกิจการ (มาตรา ๙๐/๗๐)
จากบทบัญญัติดังกลาวของการฟนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
จะเห็นไดวา กระบวนการฟนฟูกิจการของไทยมีความซับซอน ยากแกการปฏิบัติ และตองกินเวลายาวนาน
รวมทั้งอาจตองสิ้นเปลืองคาใชจายมิใชนอยเลย ทั้งลูกหนี้เองก็ตองตกอยูในสถานะที่ลอแหลมอยางยิ่ง
เพราะอาจกลายเปนบุคคลลมละลายไดในชั่วพริบตา ขึ้นอยูกับวาศาลเห็นสมควรเชนนั้นหรือไม แมแต
ไดดําเนินการมาตามแผนฟนฟูกิจการใกลสิ้นสุดระยะเวลาตามแผน หรือระยะเวลาสิ้นสุดลงแลว ซึ่งหมายความวา
ไดดําเนินตามแผนแลวเกือบหาป หรือกวาหาปแลวก็ตาม ลูกหนี้ก็อาจตองถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด
เพราะความลมเหลวของการคัดเลือกตัวผูบริหารแผนคนใหมหรือเพราะความลมเหลวของการทํางาน
ของผูบริหารเอง ทั้ง ๆ ที่มิใชความผิดของลูกหนี้แตอยางใด แมวาจะมีการแกไขมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่
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ใหมีความยืดหยุนมากขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดทันที เปนใหศาลมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือใหดําเนินคดีลมละลายที่ใหงดการพิจารณาไวตอไปได แตบทบัญญัติดังกลาว
ก็ไมกระทบถึงกรณีการฟนฟูกิจการไมเปนผลสําเร็จตามมาตรา ๙๐/๗๐ เพราะมาตราดังกลาวมิไดมีการแกไข
ใหสอดคลองกับมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่”
ปญหาที่ศ าลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยในเบื้องตน มีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองที่
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาวเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๘ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวา
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แลวแตกรณี”
บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดเสนอเรื่องพรอมความเห็นมา
เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย พิจารณาแลว เห็นวา ตามคํารองมีปญหาที่ใหวินิจฉัยวา บทบัญญัติ
แหงกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ จึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับคํารองของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่เสนอเรื่อง
พรอมความเห็นดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
ตอไปจะไดวินิจฉัยถึงปญหาตามคํารองวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
พิจารณาแลว พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ บัญญัติวา ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคาน
ไมไดเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอ
เสนอเปน ผูทําแผนก็ไ ด ถาศาลเห็น วาบุค คลที่ผูรองขอเสนอไมส มควรเปน ผูทําแผนก็ดีหรือลูกหนี้
เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
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ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้
ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุ มเจาหนี้เพื่อ พิจารณาเลือ กผูทํา แผน ถาที่ป ระชุม มีมติเ ลือกผูทํ าแผนไดและ
ศาลเห็น ชอบดว ยใหศ าลตั้งบุคคลดังกลาวเปน ผูทําแผน หากศาลไมเห็น ชอบดว ยใหศ าลมีคําสั่งให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือ
ลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีท่เี ห็นสมควรศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
........................................
........................................
ตามบทมาตรา ๙๐/๑๗ ดังกลาวมีปญหามาสูศาลรัฐธรรมนูญตามคํารองของผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาเฉพาะกรณีมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง โดยในวรรคสองของมาตราดังกลาว กฎหมายไดกําหนด
ขั้นตอนวิธีดําเนินการเลือกผูทําแผนไวสองขั้นตอนคือ
๑. กรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน ก็ใหเลือกผูทําแผนโดยมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
๒. ในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย กฎหมายกําหนดใหตั้งผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
โดยมีขอยกเวนคือ เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน โดยการลงมติตามมาตรานี้
ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
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ขอยกเวนดังกลาวเปนขอยกเวนที่กฎหมายกําหนดไวใหศาลตั้งบุคคลอื่นเปนผูทําแผนในกรณีที่
ลูกหนี้ไดเสนอผูทําแผนดวย โดยถือตามมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ขอยกเวนดังกลาวผูรองไดรองวามีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๒๙ โดยผูรองอางวา
(๑) เจตนารมณในการตราพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อใหโอกาส
ลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินใหไดรับความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ
เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย และเมื่อกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟนฟูยอมทําใหเจาหนี้มีโอกาส
ไดรับชําระหนี้ ในการขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายลมละลาย ศาลยังไมไดมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาดหรือศาลยังไมไดมีคําพิพากษาใหลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินตาง ๆ ของตน และมีอํานาจบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของตนได แตกระบวนการ
ตั้งผูทําแผนตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มิไดใหโอกาสลูกหนี้อยางเพียงพอ
ในการที่จะไดมาซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้เปนผลใหในทางปฏิบัติลูกหนี้ไมมีโอกาส
เสนอแผนของลูกหนี้ใหฝายเจาหนี้และศาลพิจารณา ผูทําแผนที่เจาหนี้เสนออาจจัดทําแผนในทางเอือ้ ประโยชน
แกเจาหนี้ โดยอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได และแมบทบัญญัติ
ของกฎหมายใหอํานาจแกศาลในอันที่จะตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบและไมใหความเห็นชอบผูทําแผนก็ตาม
แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึง่ โดยในชัน้ นี้
กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใหดุลพินิจใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้
ลงมติเลือกในครั้งแรก
(๒) นอกจากนี้ในการลงมติคัดเลือกผูทําแผน กฎหมายกําหนดมติของเจาหนี้เพียงสองในสาม
ทั้งที่เปนกิจการสําคัญ ซึ่งควรตองใชเปนมติพิเศษตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
บทบัญญัติดังกลาวจึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙
ตามคําโตแยงของผูรอง ผูทําคําวินิจฉัยมีความเห็นวา
๑. ตามพระราชบัญญัติลมละลายไดบัญญัติหมวดที่วาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ โดยไดบัญญัติ
ใหลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัวหรือเจาหนี้ มีสิทธิที่จะขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได โดยถือหลักวาลูกหนี้
ตองเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ตางกับกฎหมายลมละลายของบางประเทศที่กําหนดไว
เพียงวาลูกหนี้ขาดสภาพคลอง คือฐานะการเงินของลูกหนี้ไมดีก็ใหลูกหนี้มีสิทธิขอใหฟนฟูกิจการได
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การขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติ
ที่ใชกับลูกหนี้ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและเพียงแตลูกหนี้ขาดสภาพคลองทางการเงิน ก็สามารถ
ที่จะขอใหฟนฟูกิจการได โดยไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัว กรณีดังกลาวแตกตางจากการฟนฟูกิจการ
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ซึ่งกําหนดใหนิติบุคคลที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือ
นิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเทานั้นไมใหสิทธิแกบุคคลธรรมดา และองคประกอบหนึ่ง
ในการขอฟนฟูกิจการตามกฎหมายไทย ก็คือ ลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัว
คําวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว เปนศัพทเทคนิค (TECHNICAL TERM) ในกฎหมายลมละลาย
ตามมาตรา ๘ ไดบัญญัติวา ถามีเหตุอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้เกิดขึ้นใหสันนิษฐานไวกอนวาลูกหนี้
มีหนี้สินลนพนตัว
(๑) ............. ถึง (๙) ซึ่งเปนขอสันนิษฐานของกฎหมายวากรณีที่มีลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
แสดงวาลูกหนี้มีทรัพยสินไมพอชําระหนี้แกเจาหนี้แลวตามที่บัญญัติไวใน (๑) ถึง (๙) มาตราตอมาก็มี
บทบัญญัติในมาตรา ๙ บัญญัติวา เจาหนี้จะฟองลูกหนี้ลมละลายไดตอเมื่อ
(๑) ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
(๒) ลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลายคนเปนจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งลานบาทและ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอนไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
มาตรา ๙ ดังกลาว เปนบทบัญญัติใหสิทธิแกเจาหนี้จะฟองลูกหนี้ใหลมละลายได โดยมีเงื่อนไข
ขอหนึ่งวา ลูกหนี้เปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว
จึงเห็นไดวา การที่ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวเปนเงื่อนไขอันหนึ่งในมาตรา ๙ ที่กําหนดใหเจาหนี้
ฟองลูกหนี้ลมละลายได ฉะนั้นเมื่อพระราชบัญญัติลมละลายวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้กําหนดวา
ลูกหนี้ที่ยื่นคําขอฟนฟูกิจการไดจะตองเปนลูกหนี้ท่ีมีหนี้สินลนพนตัว แสดงวาเจาหนี้อาจฟองลูกหนี้
ใหลมละลายไดแลว กรณีการฟองลมละลาย เจาหนี้ตองฟองขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของ
ลูกหนี้กอน เมื่อมีการประนอมหนี้ไมสําเร็จจึงจะมีคําสั่งใหลมละลายตอไป แสดงวาลูกหนี้ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายลมละลายของไทย ถาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามคําฟองของโจทก ลูกหนี้ไมอาจทีจ่ ะ
จัดการกิจการหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตอไปไดแลว
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ตามคําสั่งของศาลลมละลายกลาง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓
ศาลลมละลายกลางพิจารณาวินิจฉัยถึงฐานะการเงินของบริษัท TPI ในการพิจารณาคดีกอนมีคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการของบริษัทในประเด็นวา บริษัท TPI ตองดวยขอสันนิษฐานวาเปนลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว
หรือไม ดังนี้
“เห็นวา การที่ลูกหนี้ประกาศขอหยุดพักการชําระหนี้และเสนอแผนการเงินตอเจาหนี้ทั้งหลาย
ถือไดวาลูกหนี้ไดแจงใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบวาไมสามารถชําระหนี้ไดแลว นอกจากนี้
การที่ลูกหนี้ไดเสนอคําขอประนอมหนี้หลายครั้งหลายคราวตอที่ประชุมเจาหนี้ และยังไดเขาสูกระบวนการ
ประนอมหนี้ของคณะกรรมการเพื่อการปรับปรุงโครงสรางหนี้นั้น ยอมถือไดวาลูกหนี้ไดเสนอคําขอประนอมหนี้
ใหแกเจาหนี้ตั้งแตสองรายขึ้นไปแลว ลูกหนี้จึงตองขอสันนิษฐานวามีหนี้สนิ ลนพนตัว ตามมาตรา ๘ (๗)
และ (๘) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว ลูกหนี้นําพยานเขาเบิกความประกอบเอกสาร
วางบการเงินของลูกหนี้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ และงบการเงินระหวางกาลสิ้นสุด ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ยังคงปรากฏสวนของผูถือหุนสุทธิเปนจํานวนถึง ๔๗,๐๖๔,๑๓๘,๕๒๕ บาท
และ ๒๘,๔๓๑,๖๒๖,๐๐๐ บาท ตามลําดับ ซึ่งแสดงวาลูกหนี้ยังคงมีสินทรัพยมากกวาหนี้สิน และไมเปน
ผูมีหนี้สินลนพนตัว นั้น ศาลเห็นวา งบการเงินทั้งสองฉบับผูสอบบัญชีไมสามารถที่จะแสดงความเห็น
และไมแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว มีผลเทากับผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดแสดงตนวา จะไมรับผิดชอบ
ตอความถูกตองเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสิน หรือหนี้สินในงบการเงินดังกลาวนั้น งบการเงินทั้งสองฉบับดังกลาว
จึงมีน้ําหนักนอยไมอาจรับฟงหักลางขอสัน นิษฐานตามกฎหมายได นอกจากงบการเงินดังกลาวแลว
ลูกหนี้ก็ไมมีพยานหลักฐานใดมาแสดงใหเห็นถึงมูลคาของสินทรัพย และจํานวนหนี้ของตนอีก ฯลฯ
ขอเท็จจริงฟงไดตามหลักฐานของผูรองขอทั้งหาวา ลูกหนี้ตองขอสันนิษฐานวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
และมีสินทรัพยนอยกวาหนี้สิน ลูกหนี้ไมสามารถนําพยานหลักฐานมานําสืบหักลางทั้งขอสันนิษฐาน
และหลักฐานการประเมินราคาทรัพยสินที่ผูรองขอทั้งหาอางไดขอเท็จจริงฟงไดเปนที่ยุติวาลูกหนี้เปน
ผูมีหนี้สินลนพนตัว”
ดังนั้นขออางของผูรองที่อางวากรณีบริษัท TPI ลูกหนี้ยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอยูยังสามารถ
บริหารกิจการของบริษัทได ขอยกเวนที่ใหสิทธิ์แกเจาหนี้เลือกผูทําแผนมาบริหารกิจการของลูกหนี้ทั้งที่
ลูกหนี้ยงั มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรือมีอํานาจบริหารจัดการในทรัพยสินนั้นไดไมนาจะชอบดวยรัฐธรรมนูญ
จึงไมอาจรับฟงไดเพราะลูกหนี้อยูในฐานะที่จะถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดไดแลว
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๒. มาตรา ๙๐/๑๗ อยูในกระบวนการตั้งผูทําแผน ซึ่งในกรณีการทําแผนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ลูกหนี้และเจาหนี้จะตองถูกจํากัดสิทธิ์ในบางกรณี เชน เจาหนี้ถูกจํากัดสิทธิ์ไมใหฟองลูกหนี้ใหชําระหนี้
หรือยึดทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อการขายทอดตลาด วัตถุประสงคในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ก็เพื่อใหกิจการ
ของลูกหนี้ดําเนินการตอไปไดโดยไมตองถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือลมละลายซึ่งจะเปนการตัดสิทธิ์
ของลูกหนี้ลงโดยสิ้นเชิง แตในการดําเนินกิจการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เจาหนี้ก็จะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในทรัพยสินของตนดวย โดยเฉพาะเจาหนี้มีประกันอาจจะตองถูกจํากัดสิทธิในหลักประกันโดยจะมีการบังคับ
หลักประกันเอาไปชําระหนี้แกเจาหนี้ไมได ดังนั้นการใหสิทธิ์แกเจาหนี้ตามวรรคสองของมาตรา ๙๐/๑๗
จึงไมใชบทบัญญัติจํากัดสิทธิเสรีภาพของลูกหนี้เพราะวามีกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวแลววา ในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนก็มีบทบัญญัติของกฎหมายใหศาลตั้งผูทําแผนซึ่งเปนบุคคลที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
แตบัญญัติเปนขอยกเวนใหเจาหนี้มีสิทธิ์เสนอใหผูอื่นเปนผูทําแผนดวย โดยถือเปนขอยกเวนเทานั้น
นอกจากนี้อธิบดีกรมบังคับคดียังไดแสดงความคิดเห็นวาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ มิใชบทบัญญัติ
ที่จะตองเปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไป โดยเฉพาะในวรรคสองเปนเรื่องการประชุมเจาหนี้เพื่อเลือก
ผูทําแผนเทานั้น แตผลของการที่จะไดรับเปนผูทําแผนหรือไมจะขึ้นอยูกับศาล ศาลจะเปนผูใชดุลพินิจ
ในการที่จะตั้งหรือไมตั้งก็ได ตามวรรคสามก็แสดงใหเห็นวาการเลือกผูทําแผนตามมติของเจาหนี้ใหศาล
เปนผูใชดุลพินิจตั้งผูทําแผน บุคคลที่เจาหนี้เสนอไมใชวาจะไดรับการแตงตั้งใหเปนผูทําแผนโดยทันที
ตามกฎหมายกําหนดใหศาลเขามาดูแลอีกชั้นหนึ่งวาบุคคลที่ไดรับเลือกเขามานั้นสมควรเปนผูทําแผนหรือไม
ถาศาลไมเห็นสมควรก็ยังสั่งใหเลือกกันใหมไดและถาเลือกไมไดจริง ๆ ผลที่กฎหมายบัญญัติไวในวรรคตอไป
คือใหศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟู ดังนั้นขอยกเวนดังกลาวจึงไมอาจใชบังคับไดทันที ตามกฎหมายขึ้นอยูกับศาล
ตามวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ ขึ้นอยูกับศาลจะเห็นสมควรตั้งทําแผนหรือไม
ในการฟนฟูกิจการลูกหนี้ทั้งที่ลูกหนี้อาจจะถูกเจาหนี้ฟองลมละลายไดแลว แตการใหมีการฟนฟู
กิจการลูกหนี้ สิทธิของเจาหนี้ก็ตองถูกจํากัดอยูมากเพราะวาเปนมาตรการจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงิน กลาวคือเมื่อมีการยื่นคํารองขอใหศาลสั่งวาจะอนุญาต
ใหมีการฟนฟูหรือไม จําเปนตองใหบรรดาเจาหนี้ทั้งหลายไมใชสิทธิดําเนินการใด ๆ ตอลูกหนี้และทรัพยสิน
ของลูกหนี้ในทางที่เปนการขัดขวางตอการฟนฟู ดังนั้นจึงตองมีบทบัญญัติในกฎหมายใหเจาหนี้ทั้งหลาย
ไมวาจะเปนเจาหนี้ธรรมดาหรือเจาหนี้มปี ระกันไมมีอํานาจไมมีสิทธิดําเนินการฟองรองเพื่อบังคับใหมี
การชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของลูกหนี้อันเปนหลักประกันหรือฟองลมละลายตลอดจนถึงการหามบังคับคดี
หรือหากดําเนินการบังคับก็ใหยุติการดําเนินการดวย นอกจากนี้เจาหนี้จะเรียกเอาทรัพยสินคืนจากลูกหนี้ก็ไมได
ดังนั้นในเมื่อมีการใหฟนฟูกิจการลูกหนี้เจาหนี้จึงตองถูกจํากัดสิทธิอยูในฐานะเปนผูเสียเปรียบอยางมาก
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ในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อใหลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการตอไปได และเพื่อใหเจาหนี้
ไดมีสิทธิไดรับชําระหนี้นั้น การใหเจาหนี้มีบทบาทตามขอยกเวนในมาตรา ๙๐/๑๗ จึงเปนไปในลักษณะ
ของการดําเนินคดีเพื่อใหการฟนฟูกิจการลูกหนี้ดําเนินไปไดอยางไดผล ไมใชบทบัญญัติที่กําจัดสิทธิเสรีภาพ
ของลูกหนี้ประการใด
๓. การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ประสบปญหาดานการเงินถึงขั้นเปนหนี้สินลนพนตัวตองไดรับ
ความรวมมือจากเจาหนี้ทั้งหลายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการฟนฟูตามมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้น
จึงมีลักษณะที่ไมใ หเจาหนี้ทําการขัดขวางหรือกอความยุงยากซึ่งทําใหการฟน ฟูไมอาจดําเนินการได
ดังนั้นการที่ลูกหนี้จะสามารถผานพนภาวะที่จะถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด บรรดาเจาหนี้ก็ไมไดอยูเฉย ๆ
จะตองรวมลงทุนหรือรวมดําเนินการตอไปดวย เพื่อใหลูกหนี้อยูในฐานะที่มีความมั่นคงทางการเงิน
เพื่อดําเนินกิจการตอไป
ตามคํารองที่อางวามาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่นาจะมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ไมนาเปนไปได
เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกลาวมุงคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน แตขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่กฎหมาย
ไดกําหนดขอบเขตแหงสิทธิ และการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ เจาหนี้ไวเพื่อใหการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
บรรลุผลตามแผนบริหารกิจการของลูกหนี้ โดยใหเจาหนี้เขามามีบทบาทในการจัดทําแผน เสนอบุคคล
เปนผูบริหารแผน และการบริหารแผน เพราะกฎหมายลมละลายของไทยถือวาลูกหนี้เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
ดังกลาวขางตนแลว แมจะยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสนิ หรือมีความสามารถในการบริหารกิจการของลูกหนี้ได
การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน
แกสวนรวม และเทาที่จําเปนเทานั้นและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงตามมาตรา ๒๙ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติม ในหมวดวาดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้แ ลว เห็นวากฎหมายมีหลักการที่สําคัญคือกําหนดใหลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนดตองประสบปญหาดานการเงินและตองดวย
ขอสันนิษฐานของกฎหมายลมละลายวาเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว ใหมีโอกาสไดรับความชวยเหลือ
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ทางดานการเงินใหกิจการของลูกหนี้คงดําเนินตอไปได และยังเห็นวา การที่กฎหมายใหโอกาสเจาหนี้
มีมติเลือกผูทําแผนเพราะเมื่อศาลมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการไวพิจารณา กฎหมายหามมิใหเจาหนี้
ฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ และหามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีลม ละลายในกรณีทมี่ ี
การฟองคดีไวกอนแลว ใหงดการพิจารณาไว หรือแมเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาก็บังคับคดีแกทรัพยสิน
ของลูกหนี้ไมได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได และเพื่อใหเจาหนี้ใหความรวมมือ
ในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกลูกหนี้เพื่อประโยชนในการฟนฟูกจิ การ บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ที่อาศัยหลักการประนีประนอม กลาวคือ ถาลูกหนี้เสนอผูทําแผน กฎหมายกําหนดใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตกรณีเจาหนี้ไมยอมรับผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอ เจาหนี้ตองใชมติที่ประชุมจํานวน
สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น จึงจะใหบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนได หลักการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหแผนฟนฟูกิจการ
ที่ผูทําแผนจัดทําขึ้น ไดรับการยอมรับจากที่ประชุมเจาหนี้ โดยมติยอมรับแผนตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๔๖ และศาลลมละลายมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนตามมาตรา ๙๐/๕๘ วรรคหนึ่ง
ซึ่งจะสงผลใหแผนฟนฟูกิจการสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
แตอยางไรก็ตามการเลือกผูทําแผนโดยมติของที่ประชุมเจาหนี้ตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
มิไดมีผลใหบุคคลที่ไดรับเลือกเปนผูทําแผนโดยทันที แตบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจศาลในการพิจารณา
ผูทําแผนที่ที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกวาสมควรที่จะมีคําสั่งตั้งเปนผูทําแผนหรือไม ซึ่งอํานาจของศาล
ในกรณีนี้ไมเพียงมีอยูตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เทานั้น แตรวมถึงการเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสาม และวรรคสี่ดวย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ยังมีบทบัญญัติที่คุมครองกิจการของลูกหนี้
กลาวคือผูทําแผนที่เจาหนี้เลือกจะตองมีคุณสมบัติและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความคุมครองกิจการของลูกหนี้ มิใหผูทําแผนที่เจาหนี้แตงตั้งทําแผนเอื้อประโยชน
แกเจาหนี้หรือเพื่อครอบงํากิจการของลูกหนี้ ดังนั้น แมการตั้งผูทําแผนจะมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ หรือเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ เพราะผูทําแผนจะเปนผูมีอํานาจหนาที่
ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และเปนผลใหอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของผูบริหาร
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ของลูกหนี้สิ้นสุดลงก็ตาม แตเปนสิ่งจําเปนเพราะลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว และเพื่อใหผูทําแผนเขามาวิเคราะห
ถึงสภาพการณและปญหาของกิจการและจัดทําแผนฟนฟูกิจการ เพื่อนําไปบริหารใหกิจการที่กําลังตกต่ํา
ฟนคืนสภาพเดิมได ซึ่งเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวและใหอํานาจใหกระทําได ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๕๐ วรรคสอง และการตั้งผูทําแผนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
แมจะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ก็ตาม แตเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปนและ
ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ตามมาตรา ๒๙
สวนขอที่ผูรองอางวา การเลือกบุคคลอื่นเปนผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ ควรใชมติพิเศษของเจาหนี้
มิใชมติสองในสามของเจาหนี้ดังที่ตัวบทกําหนดไว ในขอนี้อธิบดีกรมบังคับคดีไดชี้แจงไวแลวในขอ (๓)
ที่กลาวถึงคําชี้แจงของอธิบดีกรมบังคับคดี ผูทําคําวินิจฉัยจึงไมขอกลาวซ้ํา
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก จํานวน ๑๓ คน คือ
๑. นายกระมล ทองธรรมชาติ
๒. นายจิระ บุญพจนสุนทร
๓. นายจุมพล ณ สงขลา
๔. นายปรีชา เฉลิมวณิชย
๕. นายผัน จันทรปาน
๖. นายมงคล สระฏัน
๗. นายมานิต วิทยาเต็ม
๘. นายศักดิ์ เตชาชาญ
๙. นายสุจิต บุญบงการ
๑๐. นายสุวิทย ธีรพงษ
๑๑. นางเสาวนีย อัศวโรจน
๑๒. นายอภัย จันทนจุลกะ
๑๓. นายอุระ หวังออมกลาง
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา
“...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินนั้
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย จํานวน ๒ คน คือ
๒. พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
๑. นายสุธี สุทธิสมบูรณ
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วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา
“...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินนั้
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” ไมมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ตามคํารอง
ปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
(กรณีพระราชบัญ ญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญ หา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ)
สรุปขอเท็จจริง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ผูรอง) อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ เสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตามหนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉั ยวา บทบั ญญัติใ นมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหง พระราชบั ญญัติล มละลาย พุทธศั กราช
๒๔๘๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ โดยสรุปดังนี้
๑. จากเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ แสดงใหเห็น
เจตนารมณในการตรากฎหมายดังกลาว ๓ ประการ คือ
(๑) ใหโอกาสลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินใหไดรับ
ความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย
(๒) เมื่อกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟนฟูยอมทําใหเจาหนี้ มีโอกาสไดรับชําระหนี้แ ต
หากลูกหนี้ตองลมละลายยอมไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ เพื่อใหเจาหนี้ที่ใหการชวยเหลือทาง
การเงินแกลูกหนี้โดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวใหมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้ เพื่อใหเกิดความ
เปน ธรรมแกเจาหนี้ จึงเปน กฎหมายที่มุงแกปญหาทางเศรษฐกิจ และสงเสริม ใหธุรกิจการคาของ
ประเทศใหดําเนินการตอไปได
จากเจตนารมณดังกลาวประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๕ (๑) แสดงใหเห็นวาการที่จะ
ยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการได ลูกหนี้จะตองไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน และมีอํานาจจัดการทรัพยสินของตน ตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
๒. ในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการพิจารณาเลือกและตั้งบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนีเ้ ปนอยางดี
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และตองเปน บุคคลที่ลูกหนี้ใ หการยอมรับที่จะใหเปน ตัวแทนของลูกหนี้ ในการใชสิทธิความเปน
เจาของในทรัพยสินของลูกหนี้แทนลูกหนี้ ดังนั้น สิ่งสําคัญในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ มีขอตอง
พิจารณา ๓ ประการ คือ
(๑) กระบวนการตั้งผูทําแผน การพิจารณาตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ เปนเพียง
การพิจารณาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙๐/๑๖ โดยศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผน
ก็ได ถาศาลเห็นวา บุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอ
บุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลาย
โดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปน ผูทําแผนในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน
มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ ฝายที่เปนจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน และเปนผูที่ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติเห็นชอบดวยใหเปน
ผูทําแผนนั้น ซึ่งหากที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ก็ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ
ซึ่งเปนผลใหลูกหนี้ตองลม ละลายนั้น ซึ่งกระบวนการดังกลาวมิใหโอกาสแกลูกหนี้อยางเพียงพอใน
การที่จะไดมาซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และในทางปฏิบัติโอกาสที่ลูกหนี้จะไดผูทาํ แผน
ที่ตนเสนอนั้น ยอมจะเปนไปไมไดเลย ลูกหนี้จึงไมมีโอกาสที่จะใหผูทําแผนซึ่งตนเสนอ ไดมีโอกาส
เสนอแผนฟนฟูใหเจาหนี้ไดพิจารณาเสียกอน กลาวคือ กระบวนการเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗
นั้น เจาหนี้ยอมมุงไปที่การตั้งผูทําแผนที่อาจจัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ฝายจํานวนหนี้
ขางมากเปนสําคัญ โดยอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได หรือ
อาจเปนชองทางใหเจาหนี้ขางมากใชกระบวนการตามมาตรา ๙๐/๑๗ นี้ ยุติการเริ่มกระบวนการฟนฟูได
ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาวจึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญอันเปนการขัดกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
(๒) แผนฟนฟูกิจการ การฟนฟูจะบรรลุผล แผนฟนฟูตองมีความเปนไปได เจาหนี้ตอง
พอใจและมีความเชื่อมั่น และตองไมเปนปฏิปกษตอลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟู ซึ่งการจะมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการควรเปนเรื่องที่พิจารณาจากแผนฟนฟูกิจการวาไมสามารถทําใหการฟนฟูกิจการสําเร็จ
ไดมิใชพิจารณาจากการตั้งผูทําแผน ซึ่งลูกหนี้ไมมีโอกาสเทาเทียมกับฝายเจาหนี้ ในการเลือกผูทําแผน
เปน ผลใหทางปฏิบัติลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใ หเจาหนี้และศาลไดพิจารณา ดังนั้น
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บทบัญญัติดังกลาว จึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ อัน เปน การขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ รวมทั้ง มาตรา ๑๓๓๖
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๓) ผูบริหารแผน ตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความ
เขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้เปนอยางดี หากผูทาํ แผนและบริหารแผนฟนฟูกิจการเปนผูที่
มิไดบริหารแผนโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกหนี้เปนสําคัญแลว โอกาสฟนฟูกิจการกลับคืนสูสถานะ
เดิมยอมเปนไปไดยาก ประกอบกับการเสนอแผนของลูกหนี้ไมไดรับการพิจารณาตามกระบวนการใน
ขอ ๑ และการจัดทําแผนของลูกหนี้ไมมีโอกาสไดรับเปนแผนที่จะนําไปปฏิบัติตามขอ ๒ การที่ลูกหนี้
ถูกจํ ากั ดโอกาสในการบริ หารกิ จการและทรัพ ยสิน ทั้ง ที่กฎหมายยังมิ ได ตัดสิ ทธิ กรณี จึงถื อไดว า
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ อันเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๓. เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอ
ผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมี
มติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออก
เสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่น เปน ผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มี
ประกันออกเสียงไดเต็ม ตามจํานวนหนี้” และในวรรคสาม บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้เพื่ อ
พิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุม มีม ติเลือกผูทําแผนได และศาลเห็น ชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคล
ดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวยใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน” เห็นวา
เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ ตามนัยมาตรา ๙๐/๑๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว ในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผนของตนดวยนั้น สิทธิใน
การพิจารณาเลือกผูทําแผนยอมตกแกฝายเจาหนี้และโดยปกติยอมเปนไปไมไดอยางแนแทวา เจาหนี้จะ
ออกเสียงลงคะแนนหรือพิจารณาเลือกบุคคลที่ลูกหนี้เสนอมานั้น เปนผูทําแผน ทั้ง ๆ ที่เจาหนี้ไดเสนอ
ผูทําแผนฝายตนดวย ในทางปฏิบัติจึงเปนที่คอนขางแนนอนวา ผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้
เสนอมาเสมอ มิฉ ะนั้น ศาลจะตองมี คําสั่งใหยกเลิกคําสั่ งฟน ฟูกิจการ ซึ่งผู รองจะไดกลาวตอไป
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สวนกรณีที่ใ หอํานาจแกศาลในอันที่จะตรวจสอบอีกชั้น หนึ่งวาจะใหความเห็น ชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบดวยนั้น จะเห็นไดวา แมศาลจะไมใหความเห็นชอบดวย แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณา
เลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมาใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้ กฎหมายมิไดบัญญัติให
อํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้ไดลงมติ
เลือกในครั้งแรก
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหา แสดงใหเห็นวา กอนที่จะมีคําสั่งตั้งผูทําแผน
ตามที่เจาหนี้ไดมีมติเลือกนั้น แมศาลจะมีอํานาจตรวจสอบ แตตองเปนกรณีที่ศาลเห็นวา มีเหตุผลมาก
พอสมควรวา บุคคลดังกลาวไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผน แตไมมีอํานาจพิจารณาวาบุคคลที่ลูกหนี้
เสนอสมควรจะเปนผูทําแผนหรือไม เพราะหากศาลพิจารณาวาบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาไมเหมาะสมที่จะ
เปนผูทําแผน ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการสถานเดียว บุคคลที่ลูกหนี้เสนอใหเปนผูทํา
แผนจึงไมมีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูทําแผนอยางแนนอน ผลของการที่ศาลมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งใหฟน ฟูกิจการอาจเปน ผลใหลูกหนี้ตกเปน บุคคลลมละลาย ดังนั้น เมื่อผูทําแผนเปนบุคคลที่
ลูกหนี้มิไดใหการยอมรับและยินยอมใหจัดการทรัพยสินของตน การเขาไปจัดการกิจการและทรัพยสิน
ของลูกหนี้ของผูทําแผนภายหลังที่ศ าลไดมีคําสั่งตั้งแลว ตามนัยมาตรา ๙๐/๒๕ นั้น ยอมเปนการ
กระทบกระเทือนตอสิทธิในความเปนเจาของทรัพยสินของลูกหนี้ และเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพของลูกหนี้โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
๔. ผูรอง เห็นวา เมื่อเจตนารมณของการใหมีบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
เปนไปดั่งที่ผูรองไดกลาวแลว และลูกหนี้ยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จึงควรมีสิทธิจัดการ
ทรัพยสิน และประกอบกิจการของตนไดตอไป ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ อันเปนบทบัญญัติ
ที่มาของการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผน
มิเชนนั้น ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการดังที่กลาวมาแลว นั้น จึงเปนการลิดรอนสิทธิและ
เสรีภาพในทางทรัพยสิน และการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้ นอกจากนี้ จะเห็นไดวา ในการลงมติ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหเปนผูทําแผนนั้น บทบัญญัติมาตราดังกลาวไดใหสิทธิเจาหนี้ดําเนินการได
โดยอาศัยเสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ท้งั หมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปน
กิจการที่สําคัญซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการสําคัญ
ไดตองอาศัยมติพิเศษ (มติพิเ ศษ หมายความวา มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับ
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สามในสี่แหงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
แทนในที่ประชุม เจาหนี้ และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น ตามมาตรา ๖) จึงเปนบทบัญญัติที่
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการของลูกหนี้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
จากขอพิจารณาและความเห็นดังกลาว ผูรองจึงเห็นวา การใหสิทธิแกเจาหนี้ในการพิจารณา
เลือกผูทําแผนเพื่อเสนอใหศาลมีคําสั่งตั้ง ทั้งที่ลูกหนี้ก็ไดเสนอผูทําแผนของตนอันเปนการแสดงให
เห็นวาลูกหนี้มีความประสงคที่จะจัดการทรัพยสินและประกอบกิจการดวยตนเอง แตเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้อาจออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผนนั้น เปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยที่เปนผูทําแผนและบริหารแผนโดยไมเปนธรรม
และเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
๕. ผูร อ งจึ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วินิ จ ฉั ย วา บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติวา “....แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทํา
แผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่น
เป น ผู ทํา แผน...” ขั ดหรือ แยง ตอ บทบั ญญั ติม าตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กระบวนพิจารณาที่ผานมา
๑. วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเปนเอกฉันทใหขยายเวลาการพิจารณาวา
จะรับคํารองนี้ไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัย หรือไม ออกไปกอนตามขอ ๑๖ แหงขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตาม
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ และใหแจงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบ
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ขอมูลทางวิชาการและหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ตองวินิจฉัย
๑. การตั้งผูทําแผนตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดเพิ่มหมวด ๓/๑ วาดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ตั้งแตมาตรา ๙๐/๑ ถึงมาตรา ๙๐/๙๐ มีหลักการสําคัญ คือ กําหนดใหลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งมีปญหากิจการ
ประสบปญหาทางดานการเงิน และมีลักษณะที่มีหนี้สินลนพนตัว มีโอกาสไดรับความชวยเหลือทาง
การเงินเพื่อใหสามารถฟนฟูกิจการไดแทนที่จะถูกเจาหนี้ฟองเปนคดีลมละลาย ซึ่งเปนประโยชนตอ
สวนรวม เพราะหากการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ประสบความสําเร็จ กิจการของลูกหนี้ก็จะสามารถ
ดําเนินการตอไปไดตามปกติ เจาหนี้ก็จะมีโอกาสไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรม รวมทั้งเปนการสงเสริม
เศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป
แตอยางไรก็ตาม กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เปนมาตรการที่เหมาะสมเฉพาะกิจการ
ที่ยังมีศักยภาพในอนาคตที่จะทํากําไร เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได มิใชมาตรการที่จะนํามาใช
เพื่อหลีกเลี่ยงการล มละลายในกรณีที่กิจ การไมมีศั กยภาพทํา กําไรไดเ ลยเพราะอาจทําให เกิดความ
เสียหายยิ่งขึ้นจากการดําเนินกิจการในระหวางการฟนฟูกิจการ
การดําเนินการฟนกิจการนั้น ผูที่สําคัญที่สุดหรือถือวาเปนหัวใจของการฟนฟูกิจการก็คือ ผูทํา
แผนฟ น ฟู กิจ การ เพราะผูทํ าแผนเป น ผู ที่จ ะเขา มาวิเ คราะหถึ งสภาพการณแ ละปญ หาของกิ จการ
ตลอดจนเสนอแนวทางที่จะแกไขปญหานั้น เพื่อฟนฟูกิจการตอไป ผูทําแผนจึงตองเปน ผูที่มีความ
เชี่ยวชาญทางธุรกิจทางการบริหารจึงจะสามารถเขามาแกไขกิจการที่กําลังตกต่ําใหฟน คืน สภาพเดิม
แผนฟนฟูกิจการนั้น เมื่อที่ประชุมเจาหนี้มีมติยอมรับ และศาลใหความเห็นชอบแลว ก็ตองดําเนินตาม
แผนนั้น ตลอดไป กระบวนการตั้ง ผูทํ าแผนตามพระราชบั ญญั ติลม ละลาย พุท ธศั กราช ๒๔๘๓
มีสาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้
(๑) ศาลตองมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
เมื่อมีการยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟูกิจการ และศาลสั่งรับคํารองขอแลวใหศาล
ดําเนินการไตสวนเปนการดวน ในการไตสวนคํารองขอ ศาลตองไตสวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๙๐/๓ ถาไดความจริงและมีเหตุอันควรที่จะฟนฟูกิจการ ทั้งผูรองขอยื่นคํารองขอโดยสุจริต
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ใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ มิฉะนั้นใหมีคําสั่งยกคํารองขอ หลังจากที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว
ศาลจะตองพิจารณาตั้งผูทําแผนเพื่อมาจัดทําแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ และตามกฎหมายคํารองขอ
เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการตามมาตรา ๙๐/๖ จะตองระบุชื่อและคุณสมบัติของผูทําแผน รวมทั้ง
หนังสือยินยอมของผูทําแผน ผูทําแผนอาจเปน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล เจาหนี้ หรือ
ผูบริหารของลูกหนี้ก็ได ลูกหนี้อาจคัดคานผูทําแผน ในกรณีนี้ ลูกหนี้หรือเจาหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวยหรือไมก็ได การเสนอชื่อผูทําแผนตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูทําแผนดวย
(๒) การพิจารณาตั้งผูทําแผน
๒.๑ กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองโฆษณากําหนดวัน
เวลา และสถานที่ที่จะประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนในหนังสือพิม พรายวันที่แ พรหลาย
อยางนอยหนึ่งฉบับลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และตองแจงไปยังลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งหลายตามบัญชี
รายชื่อที่ลูกหนี้หรือเจาหนี้เสนอตอศาลและเจาหนี้อื่นเทาที่ทราบดวย และเจาหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนตองเปนเจาหนี้ที่อาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได และ
ลูกหนี้ไดกอนิติสัมพันธดังกลาวนั้นขึ้นกอนศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกจิ การ แมวาหนี้นั้นยังไมถึงกําหนดชําระ
หรือมีเงื่อนไขก็ตาม โดยเจาหนี้ไดแสดงความประสงคจะเขาประชุมตามแบบพิมพที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย
กํ า หนดและแสดงหลั ก ฐานแห ง ความเป น หนี้ จ นเป น ที่ พ อใจของพนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ก อ น
วัน ประชุ ม สํา หรั บการพิ จารณาตั้ ง ผูทํ าแผนมี หลั กเกณฑกํ า หนดไวใ นพระราชบัญ ญั ติล ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ ซึ่งสามารถแยกออกเปนองคประกอบในแตละวรรคได ดังนี้
วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน
(๑) ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น เปน ผูทํา
แผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคาํ สั่งตั้งบุคคลที่ผูรอง
ขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
(๒) ถาศาลเห็นวา บุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผน
ก็ดีหรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนก็ดี ใหศาล
มีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรั พยเรียกประชุม เจาหนี้ทั้งหลาย
โดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
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(๑) ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปน
มติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้น
(๒) แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปน ผูทําแผน เวน แตจะมีม ติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งได
ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน
(๓) ในการลงมติตามมาตรานี้ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็ม
ตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน
(๑) ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาลเห็นชอบดวย ใหศาล
ตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
(๒) หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
เรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่ ง
เจาหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
(๑) ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง
(๒) เวน แตใ นกรณีที่เห็น สมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให
ฟนฟูกิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่
(๑) ถาที่ประชุม มีม ติเลือกผูทําแผนได ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาว
เปนผูทําแผน
(๒) เวนแตในกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปน
ผูทําแผนหรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนไดใหศาลมีคําสั่ง
ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
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ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณา
เลือกผูทําแผนทุกครั้งตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อให
ศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
วรรคเจ็ด
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอม
ของผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผนดวย
๒.๒ คําสั่งศาลในการตั้งผูทําแผนอาจเกิดขึ้น ในวัน เดียวกับวันที่ศ าลมีคําสั่งใหฟน ฟู
กิจการก็ได เพราะในกรณีที่มีการเสนอชื่อผูทําแผนเพียงคนเดียวหรือคณะเดียว และไมมีการคัดคาน
หรือมีขอเท็จจริงที่ทําใหศาลเห็น ไมสมควรตั้งบุคคลนั้นเปน ผูทําแผน ศาลมักจะมีคําสั่งตั้งผูทําแผน
ในทันที แตใ นกรณีที่ศ าลไมมีคําสั่งตั้งผูทําแผนจะตองมีกรณีที่จะตองไปดําเนิน การเลือกผูทําแผน
โดยศาลจะมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยไปเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือก
ผูทําแผน
ในการเลือกผูทาํ แผนนี้ กฎหมายไทยคอนขางจะกอใหเกิดการประนีประนอมและมุงเนน
ใหเห็นถึงความสําคัญของฝายลูกหนี้ที่นาจะไดรับโอกาสใหเปนผูทําแผน หากลูกหนี้ไมมีพฤติการณ
ทุจริต เพราะหากฝายลูกหนี้เปน ผูทําแผนจะมีคาใชจายในการดําเนินการนอยและนาจะเปนฝายที่มี
ความเขาใจถึงปญหาในเชิงธุรกิจของตนไดเปนอยางดี แตในขณะเดียวกัน กฎหมายยังไดตระหนักถึง
ความจําเปน ที่อาจตอ งใหมีบุคคลอื่น มาเปน ผูทําแผนเนื่องจากฝายลูกหนี้อาจไมมีความสามารถใน
การบริหารกิจการตอไป หรืออาจมีพฤติการณที่เจาหนี้สวนมากไมยอมรับ และในทายที่สุด หากใหเจาหนี้
ที่ไมยอมรับผูทําแผนเขามาลงมติพิจารณาแผนฟนฟูกิจการก็จะทําใหแผนนั้นมีโอกาสที่จะอยูรอดนอยมาก
ดวยเหตุผลดังกลาว มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงกําหนดใหใ นกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดว ย
ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน
แตในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูใดใหถือมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้น เปน เกณฑกําหนด เมื่อมีมติเลือกผูทําแผนไดแ ลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเสนอเรื่อง
กลับไปยัง ศาลเพื่อ ใหมีคําสั่ ง และหากไมมี เหตุสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลา วเปน ผูทํ าแผนแล ว
ศาลจะตั้งบุคคลดังกลาวเปน ผูทําแผน แตอยางไรก็ดี อาจมีกรณีที่ที่ประชุมไมสามารถมีมติไดก็ใ ห
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดการเรียกประชุมอีกครั้ง แตหากไมมีมติอีกครั้ง ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการ
วรรคหก
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๒.๓ แผนฟนฟูกิจการถือเปนหัวใจในกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยจะเปนเสมือนการชี้
ใหเห็นถึงสภาพอันแทจริงของกิจการในรูปของสินทรัพย หนี้สิน และทุน รวมทั้งการคาดหมายถึงผล
ของการประกอบการของกิจการ ซึ่งจะทําใหเห็นถึงความเปนจริงของกิจการและในแผนจะนําเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาเพื่อใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ไดอยางสูงสุด แผนฟนฟูกิจการมีความสําคัญ
ตรงที่ว าเปน การสร างความผูกมั ดขึ้น หากว าแผนไมไดรั บความเห็น ชอบจากบรรดาเจาหนี้แ ลว ก็
เปนอันวาการฟนฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปญหาทางการเงินจะไมเกิดขึ้น ศาลตองยกเลิกคําสั่งให
ฟนฟูกิจการ จะวาไปแลว แผนฟนฟูกิจการเปรียบเสมือนหลักประกันแกบรรดาเจาหนี้ ความเปนไปได
ของแผนจึงเปน สิ่งสําคัญ ดังนั้น รายละเอียดที่ปรากฏในระบบจึงตองมีความกระจางชัดที่จะทําให
บรรดาเจาหนี้ทั้งหลายพอใจและเชื่อมั่นไดวาจะมีการดําเนินการตามแผนนั้นได
(๓) ผลของคําสั่งตั้งผูทําแผน
เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ผลของคําสั่งทําใหอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและ
ทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลง และเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลวอํานาจหนาที่ในการจัด
กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ ยกเวนสิทธิที่จะ
ไดรับเงิน ปน ผลตกแกผูทําแผน ดังนั้นเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว เปนผลใหผูทําแผนมีอํานาจ
หนาที่ ๒ ประการ คือ
(๓.๑) อํานาจหนาที่ใ นการจัดกิจการและทรัพยสิน ของลูกหนี้ ซึ่งเปน ผลใหอํานาจ
หนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารของลูกหนี้ หรือผูบริหารชั่วคราวในการที่จะจัดกิจการ
และทรัพยสินของลูกหนี้สิ้น สุดลง ในการนี้ผูบริหารของลูกหนี้ ผูบริหารชั่วคราว หรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ตองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สินและ
กิจการของลูกหนี้ตอผูทําแผน และผูทําแผนยังมีอํานาจเรียกใหผูครอบครองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา
สมุดบัญชี และเอกสารทั้งหลายแกตนเองดวย
(๓.๒) หนาที่ในการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งผูทําแผนมีหนาที่ตองทําแผนฟนฟูกิจการ
ภายในเวลาสามเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งตั้งผูทําแผนในราชกิจจานุเบกษาหรือหากจําเปนศาลอาจ
ขยายเวลาตอไปอีกไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งเดือน
(๔) กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและผูบริหารแผน
ฟนฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๖ ไดใ หอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมที่จะออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผนและ
ผูบริหารแผน ซึ่งจะเปน ผลใหผูที่ไดจดทะเบียนแลวเทานั้น จึงจะทําหนาที่เปนผูทําแผนและบริหาร
แผนได การจดทะเบียนนี้เปนไปเพื่อประโยชนในการควบคุมทั้งในดานของคุณภาพของผูทําแผนและ
ผูบริหารแผน ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติหนาที่หรือจรรยามารยาทดวย และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมไดอ าศัยอํ านาจตามมาตราดั งกลา วประกอบกับ มาตรา ๕ แห งพระราชบัญ ญัติลม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ออกกฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและ
ผูบริหารแผนฟน ฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๔ ก
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ กฎกระทรวงดังกลาวมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้
๑) กฎกระทรวงนี้ไมใชบังคับแกกรณีที่ลูกหนี้หรือผูบริหารของลูกหนี้ไดรับการแตงตั้ง
จากศาลใหเปนผูทําแผนหรือผูบริหารแผน (กฎกระทรวง ขอ ๒)
๒) มีค ณะกรรมการพิจ ารณาผูทํ าแผนและผูบ ริห ารแผนฟน ฟูกิ จการประกอบด ว ย
อธิบดีกรมบังคับคดี เปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวน ๑๕ คน มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
๒.๑) รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาตใหเปนผูทําแผนและ
ผูบริหารแผน
๒.๒) สั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนทําแผนและผูบริหารแผน
๒.๓) ประกาศกําหนดแบบพิมพคําขอและวิธีการเกี่ยวกับการยื่นคําขอใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตเปนผูทําแผนและผูบริหารแผน
๒.๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(กฎกระทรวง ขอ ๓ และขอ ๙)
๓) บุคคลซึ่งจะไดรับการตั้งใหเปนผูทําแผนหรือผูบริหารแผนในคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ตองเปนบุคคลที่ไดจดทะเบียนไวตอคณะกรรมการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ขอ ๑๑)
๔) บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง จะเป น ผู ทํ า แผนต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
๔.๑ มีสัญชาติไทย
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๔.๒ มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันยื่นคําขอจดทะเบียน
๔.๓ สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานการเงิน การบัญชี
หรือดานกฎหมาย และมีประสบการณในการทํางานในดานดังกลาวไมนอยกวาสามป
๔.๔ ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีและไมเปน
ผูไดกระทําการใดซึ่งแสดงใหเห็นวาไมนาไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต
๔.๕ ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
๔.๖ ไมอยูในระหวางตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาใหจําคุกในขณะยื่นคําขอ
๔.๗ ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีที่คณะกรรมการ
เห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
๔.๘ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ในกรณีที่เป น คณะบุคคล บุค คลทุก คนในคณะบุคคลตองมี คุณสมบัติแ ละไม มี
ลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง (กฎกระทรวง ขอ ๑๓)
๕) นิติบุคคลซึ่งจะเปนผูทําแผนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
๕.๑ มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเปนที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษา
ทางบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
๕.๒ มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจรับจัดกิจการและทรัพยสินของผูอื่น
๕.๓ มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่เปนผูทําแผนและจะตองมีผูปฏิบัติงาน
เต็มเวลาไมนอยกวาสามคนซึ่งเปนคนสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และผูปฏิบัติงานดังกลาวทั้งหมด
จะตองมีความรูอยางนอยระดับปริญญาตรี โดยมีประสบการณในการทํางานตามขอ ๕.๑ ไมนอยกวา
สามป และอยางนอยหนึ่งคนจะตองมีความรูทางการเงินหรือการบัญชี
๕.๔ ผูบริหารของนิติบุคคลนั้นมีจริยธรรมและมีความสามารถหรือมีประสบการณ
ในธุรกิจที่จะดําเนินการ มีความซื่อสัตยสุจริต ไมมีประวัติเคยถูกไลออก ปลดออก ใหออก ตองคดี
เนื่องจากกระทําทุจริต ทํางานอันสอไปในทางไมสุจริต หรือบริหารงานหรือกระทําการอื่นใดอันเปน
เหตุ ใ ห เกิ ดการกระทํา ความผิด ตามกฎหมายหรื อที่ เป น ความผิด รา ยแรงอัน แสดงถึ งการขาดความ
รับผิดชอบหรือขาดความรอบคอบในการบริหารงาน
๕.๕ มีหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานที่รัดกุมและเชื่อถือได
(กฎกระทรวง ขอ ๑๔)
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๖) ผูทําแผน หรือผูบริหารแผนจะตองวางหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายอันอาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูทําแผนหรือผูบริหารแผน (กฎกระทรวง ขอ ๑๗)
๗) หลักประกัน แบงเปน
(๑) หลักประกันทั่วไป
(๒) หลักประกันเฉพาะคดี
(กฎกระทรวง ขอ ๑๙)
๘) หลักประกันทั่วไป ผูทําแผนหรือผูบริหารแผนตองวางหลักประกันทั่วไปไวเปน
จํานวนไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในวันยื่นคําขอจดทะเบียน (กฎกระทรวง ขอ ๒๐ วรรคหนึ่ง)
๙) หลักประกันเฉพาะคดี ในกรณีที่ผูทําแผนหรือผูบริหารแผนจะใหความยินยอมเพื่อ
เปนผูทําแผนหรือผูบริหารแผนในแตละคดี จะตองใหหลักประกันเฉพาะคดีตามจํานวนที่กําหนดใน
ตารางทายกฎกระทรวงในเวลาใด ๆ กอนจะใหความยินยอมเพื่อเปนผูทําแผนหรือผูบริหารแผน เมื่อได
วางหลักประกัน แลว สํานักงาน (หมายถึง สํานักฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี) จะออก
หลักฐานแสดงการวางหลักประกันใหเพื่อแนบเสนอศาล (กฎกระทรวง ขอ ๒๐ วรรคสอง)
หลักประกันเฉพาะคดีการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูทําแผนหรือผูบริหารแผน
จํานวนทุนทรัพย (บาท)

หลักประกัน (บาท)

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑,๒๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๗,๕๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
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๑๐) ใบอนุญาตเปนผูทําแผนใหมีอายุสองปนับแตวันออกใบอนุญาต (กฎกระทรวง ขอ ๒๒
วรรคสอง)
๑๑) ผูทําแผนอาจถูกถอดชื่อจากทะเบียนได ถา
(๑) ตาย
(๒) นิติบุคคลซึ่งเปนผูทําแผนเลิกกัน
(๓) บุคคลดังกลาวยื่นคําขอถอดชื่อออกจากทะเบียน
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามขอใดขอหนึ่งตามกฎกระทรวงขอ ๑๓ ถึง ๑๔
(๕) หมดวาระและไมมีการตออายุ
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ (กฎกระทรวง ขอ ๒๓)
๑๒) ในกรณีที่มีหลักฐานมาแสดงวาไดมีการดําเนินคดีกับผูทําแผนหรือผูบริหารแผนให
ชดใชคาเสียหายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําแผนหรือบริหารแผนของบุคคลดังกลาว และอาจนํา
หลักประกัน ทั่วไปหรือหลักประกัน เฉพาะคดีไปชําระชดใชคาเสียหายได ใหสํานักงานพักการคืน
หลักประกันไวชั่วคราวเปนเวลาไมเกิน หกสิบวัน และมีคําสั่งใหมีการนําคําสั่งศาลที่ใหยึดหรืออายัด
หลักประกัน ไวชั่วคราวมาแสดง หากไมมีการดําเนิน การเชน นั้น ใหสํานักงานคืน หลักประกัน ไป
(กฎกระทรวง ขอ ๒๗)
๑๓) บทเฉพาะกาล กฎกระทรวงนี้ไมใ ชบังคับแกบรรดาคดีที่มีการยื่นคํารองขอฟน ฟู
กิจการ กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และคดีที่มีการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (กฎกระทรวง ขอ ๒๘)
๒. กฎหมายที่เกี่ยวกับการตั้งผูทําแผนในตางประเทศ
โดยผลของพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ทําใหมีกระบวนการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ในคดีลมละลายขึ้น ที่มาโดยภาพรวมแลวเปนการศึกษาวิเคราะหกฎหมายของหลาย
ประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Chapter 11 : Reorganisation) กฎหมายลมละลายของประเทศ
อั ง กฤษ (Administration Procedure under Insolvency Act 1986) กฎหมายสิ ง คโปร (Judicial
Management) เปนตน แลวนําหลักสากลมาปรับเขากับสภาวการณของประชาชนในประเทศ
(๑) กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
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หลังจากผานการแกไขปรับปรุงหลายครั้ง บทบัญญัติอันเปนหลักการสําคัญของการฟนฟู
กิจการ ก็ได รับการบัญญัติไ วใ นหมวดที่ ๑๑ แหงประมวลกฎหมายลมละลายของสหรัฐ อเมริก า
บทบัญญัติในหมวดที่ ๑๑ ที่เกี่ยวกับการตั้งผูทําแผน พอสรุปไดดังนี้
(๑.๑) ผูเสนอแผนฟนฟูกิจการ
หมวดที่ ๑๑ ไดกําหนดใหลูกหนี้แตเพียงผูเดียวมีสิทธิในการเสนอแผนฟนฟูกิจการ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับ แตวัน ที่ยื่น คํารองขอฟนฟูกิจการ ถาลูกหนี้ไดยื่น เสนอแผนภายในชวงเวลา
ดังกลาวแลว กําหนดเวลาดังกลาวจะไดรับการขยายเพิ่มขึ้นอีก ๖๐ วัน เพื่อใหลูกหนี้ดําเนินการรับรองแผน
หลังจากชวงเวลาดังกลาวไดสิ้นสุดลง เจาหนี้ผูหนึ่งผูใดมีสิทธิที่จะเสนอแผนได
(๑.๒) แผนฟนฟูกิจการ
ผูเสนอแผนจะตองจัดทํา Disclosure Statement (คําแถลงการณ) ซึ่งจะตองมีขอมูล
ที่เพียงพอสําหรับเจาหนี้ใชในการตัดสินใจวาจะออกเสียงยอมรับหรือคัดคานคําแถลงการณ คําแถลงการณ
จะตองประกอบไปดวยประวัติทางการเงินของลูกหนี้และการวางแผนถึงผลกําไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนั้น จะตองอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหลูกหนี้ตกอยูใ นภาวะลมละลาย และเหตุใ ดลูกหนี้ยังคง
ดําเนิน การโดยปราศจากการคุม ครองจากศาลได แผนฟน ฟูกิจการจะกําหนดใหมีการชําระหนี้เต็ม
จํานวนแกเจาหนี้มีประกัน และชําระหนี้ตามสัดสวนแหงหนี้ใหแกเจาหนี้ไมมีประกัน ในแผนนั้นจะ
แบงเจาหนี้ออกเปนหลายลําดับชั้นตามผลประโยชนของเจาหนี้ โดยเจาหนี้มีประกันจะถูกจัดแยกออก
จากเจาหนี้ไมมีประกัน และเจาหนี้ไมมีประกันยังถูกแบงออกเปนอีกหลายลําดับชั้น
แผนฟนฟูกิจการสามารถทําใหเจาของกิจการของลูกหนี้ยังคงรักษาประโยชนบางสวน
หรือทั้งหมดในกิจการนั้นได ตราบเทาที่แผนไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้ดวยจํานวนที่มากพอ
(๑.๓) แผนที่ไดรับความเห็นชอบ
แผนฟน ฟูกิจการที่จะไดรับความเห็น ชอบนั้น จะตองไดรับการยอมรับจากเจาหนี้
ฝายขางมากในแตละลําดับชั้น และมีจํานวนหนี้เทากับ ๒ ใน ๓ ของจํานวนหนี้ทั้งหมดในแตละลําดับชัน้
เจาหนี้ที่ออกเสียงคัดคานแผน ก็จะไดรับสวนแบงไมนอยไปกวาที่เจาหนี้นั้นควรไดรับในกรณีท่ีมี
การฟองใหลมละลาย
เมื่อ แผนฟนฟูกิจการไดรับความเห็น ชอบแลว จะมีผ ลบังคับใชภายใน ๑ เดือน
หลังจากการรับรอง แผนนั้นจะผูกพันเจาหนี้ทุกรายรวมทั้งลูกหนี้ดวย และจะแทนที่สิทธิใด ๆ ที่เจาหนี้
มีอยูกอนจะมีการยื่นคํารอง
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(๒) กฎหมายของประเทศอื่น ๆ
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การตั้ ง ผู ทํ า แผนของประเทศอั ง กฤษมี บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
Insolvency Act 1986 ซึ่งมีบทบัญญัติใหมีการแตงตั้ง Administrator ขึ้นมาทําหนาที่ในการตรวจสภาพ
ของกิจการและเสนอความเห็น และแผนฟน ฟูกิจการหากเห็นวาเปน ไปได Administrator นี้เปน ผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญและไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการในฐานะ Insolvency Practitioner สวนใหญ
จะเปน นักบัญชี หรือนักเศรษฐศาสตร เมื่อมีการตั้ง Administrator แลว บุคคลดังกลาวจะเปน ผูมี
อํานาจแตผูเดียวในการดูแลกิจการระหวางที่มีการฟนฟูกิจการ สวนในประเทศสิงคโปร บทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการตั้งผูทําแผน มีบัญญัติไวใน Companies Act ซึ่งมีหลักการที่คลายคลึงกับของ
ประเทศอังกฤษ โดยจะใหศาลแตงตั้ง Judicial Manager เขามาดูแลแกไขและทําความเห็นหรือทําแผน
ฟนฟูกิจการเสนอตอศาลและเจาหนี้เพื่อพิจารณา ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเขามาเปน Judicial Manager นี้
อาจเปนคนกลางโดยแทจริง กลาวคือ ไดรับการเสนอโดยฝายบริหารก็ได
๓. เบื้องหลังการรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง
๓.๑ การพิจารณาของรัฐสภา
(๑) ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญ
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๐ มีการพิจารณาเพื่อรับหลักการในวาระที่ ๑ ของรางพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑) ซึ่งมี
จํานวน ๓ ราง คือ รางที่คณะรัฐมนตรีเสนอ รางที่นายพีระพัน ธุ สาลีรัฐวิภาคกับคณะเสนอ และ
รางที่นายสันตศักย งามพิเชษฐ กับนายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ เสนอ แลวมีมติรับหลักการรางของ
คณะรัฐ มนตรี และรางของนายพีระพัน ธุฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ พรอมกัน โดยถือรางของ
คณะรัฐมนตรีเปนหลัก ซึ่งรางที่คณะรัฐมนตรีเสนอในมาตรา ๙๐/๑๕ วรรคสอง (ซึ่งก็คือ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง) มีขอความวา
“มติเลือกผูทําแผนตองเปนของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้”
(๒) ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยประชุม
สามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย
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(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผูแทนราษฎรพิจารณาเสร็จแลว และที่ประชุม
เห็น ชอบรางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่ ๓ โดยมิไดมีการแกไขขอความในมาตรา ๙๐/๑๕
วรรคสอง ดังกลาวขางตน
(๓) ในการประชุ ม วุฒิ ส ภา ครั้ง ที่ ๓ (สมั ยสามั ญ ทั่ว ไป) เมื่อ วั น ศุ กร ที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๔๐ ที่ประชุมวุฒิสภาไดลงมติเห็นชอบดวยกับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่. .) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผูแ ทนราษฎรลงมติเห็น ชอบแลว และแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่ ๒
(๔) ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันศุกรที่
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแลว และในชั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙๐/๑๗ ดังนี้
มาตรา ๙๐/๑๗ “ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมได
เสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปน
ผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมควรเปนผูทําแผนก็ดีหรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคาน
เสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศ าลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม เจาหนี้
ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มี
จํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทํา
แผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนใน
การลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได
และศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวยใหศาลมีคําสั่งให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือ
ลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
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ถาที่ประชุม เจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนไดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียก
ประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควรศาลจะมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุม มีมติเลือกผูทําแผนได
ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปน
ผูทําแผน หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทํา
แผนทุกครั้งตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการ
เสนอชื่อเปนผูทําแผนดวย”
ที่ประชุมวุฒิสภาในคราวประชุมครั้งนี้ไดลงมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ในวาระที่ ๓
๓.๒ การพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา
การพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... มาตรา ๙๐/๑๗ กอนที่จะมีการแกไขวรรคสองของมาตรา ๙๐/๑๗
ดังกลาวมาแลวขางตน คณะกรรมาธิการฯ ไดมีการอภิปราย ปรับปรุงแกไขจนยอมรับตามรางดังกลาว
โดยใชเวลาในการประชุมพิจารณา จํานวน ๔ ครั้ง คือ ในวันศุกรที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑ วันพุธที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๔๑ วั น พุ ธ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑ และวั น พุ ธ ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๑
มีสาระสําคัญในการพิจารณา มาตรา ๙๐/๑๗ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา พอสรุปได ดังนี้
(๑) เหตุผลของมาตรา ๙๐/๑๗ เดิม
ในการตั้งผูทําแผน เจตนารมณตอนรางใหความสําคัญกับแผนฟนฟูกิจการตองการ
ใหจัดทําแผนฟนฟูกิจการสําเร็จ และแผนไดรับการยอมรับโดยที่ประชุมเจาหนี้ เหตุผลที่ตองใหเจาหนี้
ยอมรับแผนเพราะ ประการที่หนึ่ง เมื่อมีการขอใหฟน ฟูกิจการและศาลมีคําสั่งใหรับคํารองขอแลว
เจาหนี้ตอ งหา มมิใ หฟอ งลูกหนี้เป น คดี แ พง เกี่ย วกับทรัพย สิน ของลู กหนี้ และต องห ามมิ ใ หฟ องคดี
ลมละลายตามมาตรา ๙๐/๑๒ ประการที่สอง เมื่อมีการฟน ฟูกิจการลูกหนี้จําเปนตองอาศัยเงิน ของ
เจาหนี้มาดําเนินกิจการเพื่อแกไขปญหาการขาดสภาพคลอง ดังนั้น จึงตองบัญญัติใหที่ประชุมเจาหนี้มี
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มติยอมรับแผน แตอยางไรก็ตามในการตั้งผูทําแผนเพื่อจัดทําแผนฟนฟูกิจการใหเปน ที่ยอมรับของ
เจาหนี้ดังกลาว ผูทําแผนที่ไดรับการแตงตั้งจะตองเปนที่ยอมรับกันระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ กลาวคือ
ถาเจาหนี้และลูกหนี้สามารถตกลงกันตั้งผูทําแผนได เมื่อผูทําแผนจัดทําแผนเสร็จ การลงมติยอมรับ
แผนในที่ประชุมเจาหนี้ก็ไมนาจะมีปญหา แตถาเจาหนี้และลูกหนี้ไมสามารถตกลงกันตั้งผูทําแผนได
ปญหาในการลงมติยอมรับแผนอาจเกิดขึ้นได ซึ่งหากแผนไมไดรับการยอมรับจากที่ประชุมเจาหนี้
การฟนฟูกิจการก็ไมสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จได ในแงการฟนฟูกิจการนี้ การเลือกผูทําแผน
โดยหลั ก ต อ งทํ า เร็ ว ที่ สุ ด ยิ่ ง ปล อ ยช า ไปกิ จ การยิ่ ง แย เพราะฉะนั้ น กลไกทํ า อย า งไรก็ ไ ด ใ ห มี
การเลือกเร็วที่สุด การรางบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ จึงอาศัยหลักการประนีประนอม และกําหนดให
มติของที่ประชุมเจาหนี้ เพื่อเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออก
เสียงลงคะแนนในมตินั้น
(๒) ขอเสนอของกรรมาธิการ เพื่อปรับปรุงแกไข
กรรมาธิการ คือ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ไดเสนอใหมีการแกไข มาตรา ๙๐/๑๗
เปนวา ลูกหนี้เปนผูทําแผน และเจาหนี้เปนผูอนุมัติแผน
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายในประเด็นดังกลาว โดยเฉพาะขอเสนอที่ใหลูกหนี้เปน
ผูทําแผน และเจา หนี้เป น ผูอนุมั ติแ ผน มีเหตุผลว า ควรจะยึ ดหลักใน Chapter 11 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อคุมครองกิจการของลูกหนี้ เพราะหากใหฝายเจาหนี้เปนผูทําแผน เจาหนี้ก็มุงแตจะ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อใหตนเองไดรับชําระหนี้ โดยมิไดคํานึงถึงวา กิจการของลูกหนี้จะอยูรอดหรือไม
หรือเจาหนี้บางรายอาจหวังฮุบกิจการของลูกหนี้ ผลสุดทายการฟนฟูกิจการก็ไมประสบความสําเร็จ
ความเสียหายยอมเกิดขึ้นแกกิจการของลูกหนี้แตฝายเดียว แตหากใหฝายลูกหนี้เปนผูทําแผน ลูกหนี้ซึ่ง
มีความเขาใจในธุรกิจดีอยูแลว ยอมจัดทําแผนไดรวดเร็ว และเสียคาใชจายนอยกวา
สวนกรรมาธิการผูราง ฯ มีเหตุผลสําหรับบทบัญญัติ มาตรา ๙๐/๑๗ คือกฎหมาย
ฉบับนี้พยายามยกรางขึ้นมาอยูตรงกลางของ ๒ ความคิด ระหวางอเมริกากับยุโรปพยายามเปดโอกาส
ใหมีการประนีประนอมมากที่สุด เพราะหากใหลูกหนี้ทําแผนแลวเจาหนี้ไมยอมรับแผน โอกาสที่จะ
ลมละลายมีสูงมาก ทําอยางไรที่จะใหเจาหนี้ยอมรับแผนมีมากกวาที่จะปฏิเสธแผน และตามรางเดิม
ลูกหนี้มีสิทธิตามกฎหมายอยูแลวที่จะเสนอใหใครเปนผูทําแผน แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาในที่สุดจะอยู
ที่มติของที่ประชุมเจาหนี้ แตก็อยูที่ศาลวาจะเห็นชอบดวยหรือไม หากศาลไมเห็นชอบดวย ศาลอาจมี
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คําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้
หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
(๓) การแกไขของกรรมาธิการเพื่อประนีประนอมตามขอเสนอของแตละฝาย
กรรมาธิการไดแกไขมาตรา ๙๐/๑๗ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วรรคสองของมาตราดังกลาว
และนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ขอความที่แกไข
เพิ่มเติมตามที่ขีดเสนใต มีดังนี้
วรรคสอง
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมาก ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนในการลงมติ
ตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
เหตุผลของกรรมาธิการผูรางฯ คือ เปน การประนีประนอมตามขอเสนอที่จะเปดโอกาสให
ลูกหนี้มีโอกาสในการตอรองมากขึ้น ขอเสนอในการประชุมคราวกอน ๆ ก็คือวาถากรณีที่มีการเสนอ
ผูทําแผนมากกวา ๑ คน คือ ทั้งเจาหนี้ และลูกหนี้ เปนผูเสนอ มีความเห็นไปในทํานองตองการให
ประนีประนอมกัน ถาเจาหนี้ลงมติฝายจํานวนหนี้ขางมาก เลือกใครใหสอบถามลูกหนี้กอน ถาลูกหนี้
คัดคานหรือทํานองออกเสียงวีโตขึ้นมา ก็จะใหเจาหนี้ลงคะแนนใหมอีกครั้งหนึ่ง ถาไดคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ก็จะถือวาคน ๆ นั้น เปน ผูทําแผนได ขอเสนอนี้เปน แนวความคิดซึ่งขอให
ฝายเลขาฯ ไปพิจารณาปรับปรุง ฝายเลขาฯ ไดคน คว าแลวพบวา มีป ญหาในเชิงใหเกิ ดการวีโ ต
เนื่องจากวากรณีของการเลือกผูทําแผนจะตองเปนกลไกที่ทําใหเร็วที่สุด เพราะถาหากวาทําชาเกินไป
มีการลงมติครั้งนี้แ ลวลูกหนี้ไมเห็น ชอบและคัดคาน จะทําใหการฟน ฟูกิจการอาจจะลมเหลวเพราะ
การเลือกผูทําแผนไมไดมีการเถียงกันในประเด็นที่วา ลูกหนี้ควรจะมีอะไรบางใหสิทธิมากกวาคนอื่น ๆ
เพราะวาลูกหนี้รูกิจการดีที่สุด ตรงนี้เปนขอดีของลูกหนี้ แตก็มีขอดีของการเอาคนอื่นมาเปนผูทําแผน
ตรงที่วาคนอื่นเจาหนี้เห็นชอบในระดับกึ่งหนึ่งแลว ฝายเลขาฯ พยายามหาแนวทางในการรางฯ แตไม
เห็นดวยกับแนวทางที่ใหมีการวีโตคัดคานจากลูกหนี้ จึงไดมีการยกรางดังกลาวมาแลวขางตน วิธีนี้จะ
ทํา ให การลงมติ ใ นการเลื อ กผูทํ า แผนทํ า ในครั้ ง เดี ย ว และสอดคล อ งกับ แนวความคิ ด ที่ ประสาน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ประโยชนของทั้งเจาหนี้และลูกหนี้ตรงที่วา ถาเสียงสวนใหญของเจาหนี้เกิน ๒ ใน ๓ เห็นวา ลูกหนี้
ไมควรเปนผูทําแผน ลูกหนี้ก็คงเปนผูทําแผนไมได แตถาเปนกรณีลูกหนี้ไมไดเสนอผูทําแผน มติของ
เจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากก็นาจะเพียงพอในการเลือกผูทําแผนตรงนี้จะเปน จุดที่ทําใหเกิดการ
ประนีประนอมได
ในการพิจารณารางดังกลาว นายประชัย เลี่ยวไพรัตน กรรมาธิการ มีความเห็นวา รางที่ฝายเลขาฯ
รางมาดีมาก แตตองการใหมติของเจาหนี้เปน ๓ ใน ๔ ของจํานวนหนี้ขางมาก เรื่องอื่นเห็นดีดวย
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายเกี่ยวกับมติ ๒ ใน ๓ หรือ ๓ ใน ๔ โดยมีความเห็นแตกตางเปน
สองฝาย ๆ ที่เห็นดวยกับมติ ๒ ใน ๓ เห็นวา การที่จะใหไดมติ ๓ ใน ๔ เปนเรื่องยาก เพราะเจาหนี้
มีอยูหลายคน ความคิด ความตองการของแตละคนแตกตางกัน การที่จะใหเจาหนี้เห็นพองตองกัน
เปนจํานวน ๓ ใน ๔ เปนเรื่องที่แทบจะเปนไปไมได สวนฝายที่เห็นดวยกับมติ ๓ ใน ๔ เห็นวา
มติ ๓ ใน ๔ สมเหตุสมผลกวา เพราะเรื่องผูทําแผนเปนเรื่องสําคัญมาก
ฝายเลขาฯ ไดใหเหตุผลในการใชมติ ๒ ใน ๓ วา ถาลูกหนี้เปนผูทําแผนผลดี คือ กิจการ
ไมเสียเวลา เพราะไมตองเรียนรูใหม คาใชจายในการเปนผูทําแผนก็นอยกวา อันนี้เปนขอดีที่จะนํามา
สนับสนุนใหลูกหนี้นาจะมีสิทธิที่ดีกวาเจาหนี้อื่น แตไมใชสิทธิที่เชิงเด็ดขาด หมายความวา เจาหนี้ตอง
มีสิทธิ ถาเจาหนี้สวนใหญรวมตัวกัน ซึ่งไมใชเจาหนี้คนเดียว เปนเจาหนี้เปนกลุม เมื่อเจาหนี้เปนกลุม
การรวมตัวกันไมใชเรื่องงาย ตองมองภาพที่อยูภายใตหลักของความเปนธรรมตรงนี้วา ถาเจาหนี้รวมตัว
กันไดระดับ ๒ ใน ๓ เหตุผลที่ใชเสียง ๒ ใน ๓ เพราะเปนเสียงที่ใชใน Chapter 11 เอง ที่จะทําการ
ในหลาย ๆ เรื่อง เพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้นาจะเปน การประนีประนอมไดวา ถาลูกหนี้ถูกเสียง
๒ ใน ๓ มาขัดแยงไมมีทางที่แผนจะสําเร็จ อยาไปมองที่ ๓ ใน ๔ มองที่ ๒ ใน ๓ จะเปนจุดที่คิดวา
กฎหมายนี้ออกไปจะทําใหเกิดความเปนธรรมแกทั้งฝายเจาหนี้แ ละลูกหนี้ อาจกลาวไดวา กฎหมาย
เกือบทุกประเทศในชวงเวลานี้ ลดเสียง ๓ ใน ๔ เหลือ ๒ ใน ๓ แลว
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภาพิจารณาแลว ตกลงรับตามรางฯ ที่ฝายเลขาฯ นําเสนอ
ขอกฎหมาย
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการ
จํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
๒. พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ “ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติ
ตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
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ในการประชุ ม เจาหนี้เพื่อ พิจารณาเลือ กผูทํา แผน ถาที่ป ระชุม มีม ติเ ลือกผูทํ าแผนไดแ ละ
ศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือ
ลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีม ติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้ เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควรศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการก็ได
ในการประชุม เจาหนี้ใ นวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุม มีม ติเลือกผูทําแผนได ใหศ าล
ตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผนเวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูทําแผนดวย”
ประเด็นการวินิจฉัย
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติวา “... แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผน
ที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
หนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ...” ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
ในประเด็ น ที่ ผูต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภา ขอให ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม มีความเห็น ดังนี้
๑. พิจารณาประเด็นตามคํารองของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแลว สรุปประเด็นได ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๑.๑ กรณีที่จะยื่นคํารองขอใหฟน ฟูกิจการของลูกหนี้จะตองเปน กรณีที่ศ าลลมละลาย
ยังมิไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ซึ่งหมายถึงการที่ศาลลมละลายยังมิไดมีคําพิพากษาให
ลูกหนี้ตกเปนบุคคลลม ละลาย ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ ของตน แตกระบวนการ
ตั้งผูทําแผนตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ มิไดใหโอกาสลูกหนี้อยางเพียงพอในการที่
จะไดมาซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ เปน ผลใหในทางปฏิบัติลูกหนี้ไมอาจมีโอกาส
เสนอแผนของลูกหนี้ใหฝายเจาหนี้และศาลพิจารณา
๑.๒ กระบวนการตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ นั้น เจาหนี้ยอมมุงไปทีก่ ารตัง้ ผูท าํ แผน
ที่อาจจั ดทํ าแผนในทางเอื้อ ประโยชนแ กเ จา หนี้ ฝา ยจํ านวนหนี้ ขา งมากเป น สํ าคั ญ โดยอาจไมใ ห
ความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได หรืออาจเปนชองทางใหเจาหนี้จํานวนหนี้
ขางมากใชกระบวนการตามมาตรา ๙๐/๑๗ ยุตกิ ารเริ่มกระบวนการฟนฟูได
๑.๓ กรณีที่ใหอํานาจแกศาลในอันจะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งวาจะใหความเห็นชอบผูทําแผน
หรือไมใหความเห็น ชอบดวยนั้น จะเห็น ไดวา แมศ าลจะไมใ หความเห็นชอบดวย แตเจาหนี้ก็ยังมี
สิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมาใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้กฎหมาย
มิไดบัญญัติใ หอํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณาใหความเห็น ชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่
เจาหนี้ลงมติเลือกในครั้งแรก
๑.๔ ในการลงมติคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหเปนผูทําแผน กฎหมายไดใหสิทธิดําเนินการ
ไดโดยอาศัยเสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่
เปนกิจการสําคัญ ซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการ
สําคัญไดตองอาศัยมติพิเศษ ซึ่งหมายถึงมติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับสามในสี่
แหงจํานวนหนี้ทั้งหมด
๒. พิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
และมาตรา ๒๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ และ
มาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแลวมีความเห็นในประเด็นตามคํารองของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ดังนี้
๒.๑ ตามพระราชบัญญัติลมละลายในเรื่องการฟนฟูกิจการ บริษัทจํากัดที่จะรองขอให
ฟนฟูกิจการไดตองมีลักษณะประการหนึ่งคือ มีหนี้สินลนพนตัว ซึ่งตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
เจาหนี้มีสิทธิฟองใหนิติบุคคลดังกลาวลมละลายได และเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย นิติบุคคลนั้น
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ยอมตองถูกจํากัดสิทธิในทรัพยสินและจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ฯ โดยมี
เหตุผลเพื่อมิใ หนิติบุคคลนั้นกอหนี้สินเพิ่มขึ้น และเพื่อรวบรวมทรัพยสินมาแบงชําระใหกับเจาหนี้
อันเปนมาตรการที่จะจัดการกับทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ทั้งหมดในลักษณะที่ทําเพื่อ
ประโยชนรวมกัน และในคราวเดียวกันและการฟนฟูกิจการ ลูกหนี้ก็มีหนี้สินลนพนตัวเชน เดียวกัน
แตกฎหมายหามมิใหเจาหนี้ฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ และหามมิใหฟองคดี
ลมละลายเมื่อมีคําขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ดังนั้น สิทธิของลูกหนี้จึงไมแตกตางจากกรณีที่ศาลมี
คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด เพราะเมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว อํานาจหนาที่ในการจัด
กิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลงเชนเดียวกัน
สําหรับกระบวนการตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จะเห็นไดวาเปนบทบัญญัติ
ที่อาศัยหลักการประนีประนอมโดยกําหนดเปน ทางเลือกไว กล าวคือ กรณีลูก หนี้เสนอผูทําแผน
ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน กรณีนี้อาจมีขอเท็จจริงวา การประกอบกิจการจนมีหนี้สินลนพนตัว
มิใ ช เ กิด จากความล ม เหลวในการดํ าเนิ น กิ จการของลู กหนี้ แต อ าจเกิ ด จากสาเหตุ อื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ใ ช
ความผิ ดของลู ก หนี้ ความเชื่อ ถื อที่ เ จา หนี้มี ต อการบริห ารงานของลู ก หนี้ ยั งคงมีอ ยู และหากให
ฝา ยลู ก หนี้ เ ป น ผู ทํา แผน ลู ก หนี้ ซึ่ง มี ค วามเข า ใจในธุ ร กิจ ดี อ ยู แ ลว ย อ มจัด ทํ า แผนได ร วดเร็ ว และ
เสียคาใชจายนอยกวา แตในทางตรงกันขาม หากพฤติกรรมในการบริหารกิจการของลูกหนี้ ทําให
เจาหนี้ขาดความเชื่อถือ เจาหนี้ยอมจะไมยอมรับผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และถาที่
ประชุม เจาหนี้มีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของ
เจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ก็ตองเปนไปตามมติของ
ที่ประชุมเจาหนี้ นอกจากนี้ การที่กฎหมายบัญญัติใหมติของเจาหนี้ไมนอยกวาสองในสาม กําหนดให
บุคคลอื่น เปนผูทําแผนนอกจากบุคคลที่ลูกหนี้เสนอใหเปนผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
เพราะประการที่หนึ่ง เมื่อมีการขอใหฟนฟูกิจการและศาลมีคําสั่งใหรับคํารองขอแลวเจาหนี้ตองหาม
มิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ และตองหามมิใหฟองคดีลมละลายตามมาตรา
๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๔) ประการที่สอง เมื่อมีการฟนฟูกิจการ ลูกหนี้จําเปนตองกูยืมเงินของเจาหนี้
มาดําเนินกิจการเพื่อแกไขปญหาการขาดสภาพคลอง ดังนั้น การตั้งผูทําแผนจึงตองใหความสําคัญกับ
มติของที่ประชุมเจาหนี้
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๒.๒ พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๖ ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผน ซึ่งจะเปนผล
ใหผูที่ไดจดทะเบียนแลวเทานั้น จึงจะทําหนาที่เปนผูทําแผนได การจดทะเบียนนี้เปนไปเพื่อประโยชน
ในการควบคุมทั้งในดานคุณภาพของผูทําแผนตลอดจนควบคุมการปฏิบัติหนาที่หรือจรรยามารยาทดวย
และรัฐ มนตรีไดอาศัยอํานาจตามมาตราดังกลาวประกอบกับมาตรา ๕ ออกกฎกระทรวงวาดวยการ
จดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๔ ก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งกฎกระทรวงนี้
ไมใชบังคับแกกรณีที่ลูกหนี้หรือผูบริหารของลูกหนี้ไดรับการแตงตั้งจากศาลใหเปนผูทําแผน แตมีผล
บังคับใหผูทําแผนที่เจาหนี้เสนอจะตองมีคุณสมบัติและตองดําเนินการใด ๆ ตามที่กฎกระทรวงกําหนด
กลาวคือบุคคลซึ่งจะไดรับการตั้งใหเปนผูทําแผนในคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดตองเปนบุคคลที่ไดจดทะเบียน
ไวตอคณะกรรมการพิจารณาผูทาํ แผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมบังคับคดี
เปนประธานและกรรมการอื่นอีกจํานวน ๑๕ คน กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลที่จะเปนผูทําแผน เชน กรณีบุคคลธรรมดาตองสําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานการเงิน การบัญชี หรือดานกฎหมาย และมีประสบการณในการทํางานใน
ดานดังกลาวไมนอยกวาสามป เปนตน สวนกรณีนิติบุคคลตองมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ
เปนที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย มีวัตถุประสงคใ นการ
ประกอบธุรกิจรับจัดกิจการและทรัพยสินของผูอื่น เปนตน ผูทําแผนตองวางหลักประกันเพื่อชดเชย
ความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ โดยวางหลักประกัน ทั่วไปเปน จํานวนไมนอยกวา
๕๐๐,๐๐๐ บาท ในวันยื่นคําขอจดทะเบียน และวางหลักประกันเฉพาะคดีกอนจะใหความยินยอมเปน
ผูทําแผน หลักประกันเฉพาะคดีคดิ ตามจํานวนทุนทรัพยของคดีนั้น เชน จํานวนทุนทรัพยสิบลานบาท
ถึง หาสิบลานบาท ตองวางหลักประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาทหรืออัตราสูงสุด คือ ทุนทรัพย ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๑
ขึ้นไป ตองวางหลักประกันสิบลานบาท เปนตน หลักประกันดังกลาวอาจนําไปชดใชคาเสียหายใน
กรณีที่มีหลักฐานมาแสดงวาไดมีการดําเนินคดีกับผูทําแผนใหชดใชคาเสียหายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การทําแผน จึงเห็นไดวาบทบัญญัติของกฎหมายไดกําหนดมาตรการเพื่อใหความคุมครองกิจการของ
ลูกหนี้มิใหผูทําแผนที่เจาหนี้แตงตั้งจัดทําแผนเอื้อประโยชนแกเจาหนี้หรือเพื่อครอบงํากิจการของลูกหนี้
ผูทําแผนที่ฝาฝนและสรางความเสียหายใหแกกิจการของลูกหนี้ตองรับผิดชอบตามกฎกระทรวงดังกลาว
และอาจถูกเพิกถอนจากการเปนผูทําแผน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒.๓ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แมวาการตั้งผูทําแผน
จะขึ้น อยูกั บมติข องที่ ประชุ ม เจ าหนี้ก็ ตาม แต ม าตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม ก็ ยังบั ญญัติใ หศ าลตอ ง
เห็นชอบเสียกอน หากศาลไมเห็นชอบดวย ศาลอาจมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผนและในการ
ประชุม เจาหนี้ครั้งตอ ๆ มา ถาที่ประชุม มีม ติเลือกผูทําแผนได ใหตั้งบุคคลดังกลาวเปน ผูทําแผน
เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผนหรือที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมี
มติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการตามบทบัญญัติในวรรคหา ซึ่งแสดงให
เห็นวา กฎหมายใหศาลเขามามีสวนในการพิจารณาตั้งผูทําแผนที่ที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกไมเพียงตาม
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสองเทานั้น แตรวมถึงวรรคสามและวรรคสี่ดวย เทากับวามติที่ประชุมของเจาหนี้
ที่เลือกผูทําแผนไมมีผลใหผูทําแผนที่เจาหนี้เสนอเปนผูทําแผนในทันที แตผลของการที่จะไดรับเปน
ผูทําแผนหรือไมจะขึ้นอยูกับศาลศาลจึงมีดุลพินิจในการที่จะตั้งหรือไมตั้งก็ได
๒.๔ พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ กําหนดเรื่องมติพิเ ศษ ซึ่งใชใ นการประชุมเจาหนี้
เพื่อใหเจาหนี้ลงมติใหไดมติพิเศษ ซึ่งมติพิเศษก็คือ มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
สามในสี่ คื อ เจ าหนี้ ตอ งเป น ฝ ายข างมากและมี ห นี้ไ มน อ ยกวา สามในสี่ ม ติ พิเ ศษใชใ นกรณีก าร
ประนอมหนี้เทานั้น การประนอมหนี้หมายถึงวา ลูกหนี้จะประนอมหนี้ขอชําระหนี้นอยลง คนเสียหาย
คือเจาหนี้ เพราะฉะนั้นในการที่จะนํามติเพื่อจะใหลูกหนี้ไดรับการปลดหนี้ออกไป ตอ งใชม ติม าก
ซึ่งจะตางกับเรื่องฟนฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่กําหนดใหที่ประชุมเจาหนี้ตองใชมติ
สองในสาม เพราะเห็นวาเปน เสียงสวนใหญแ ละมีจํานวนเพียงพอที่จะลงมติยอมรับแผนตามมาตรา
๙๐/๔๖ ได สวนมติสามในสี่เปนเรื่องยาก เพราะเจาหนี้มีอยูเปนจํานวนมาก ความคิดความตองการของ
แตละคนแตกตางกัน การที่จะใหเจาหนี้เห็นพองตองกันเปนจํานวนสามในสี่เปนเรื่องที่แทบจะเปนไป
ไมได
กลาวโดยสรุป แมการตั้งผูทําแผนจะมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลในทรัพยสินหรือเปนการ
จํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เพราะ
ผูทําแผนจะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้และเปนผลใหอํานาจหนาที่
ในการจัดกิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลงก็ตาม แตเปนสิ่งจําเปนเพราะลูกหนี้มี
หนี้สินลนพนตัวและเพื่อใหผูทําแผนเขามาวิเคราะหถึงสภาพการณและปญหาของกิจการและจัดทําแผน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ฟน ฟูกิจการ เพื่อนําไปบริหารใหกิจการที่กําลังตกต่ําฟนคืน สภาพเดิม ได และการตั้งผูทําแผนตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แมจะเปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ก็ตาม แตเปน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปน และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ดังนั้น พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “... แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทํา
แผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ...”
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
อาศัยเหตุผ ลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “... แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่
ลูกหนี้เสนอเปน ผูทําแผน เวน แตจะมีม ติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ...”
ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ แตประการใด
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหพิจารณาวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสงคํารองลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิ จฉัย ตามรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๘ ว า
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม โดยมีขอเท็จจริงตามคํารอง
สรุปไดดังนี้
๑. ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภาไดรับหนังสือ
รองเรียนจากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) กรณีศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ตามคํารองขอของเจาหนี้รายใหญ ๕ ราย และไดมีคําสั่งตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ
แพลนเนอร ส จํ า กั ด ซึ่ ง ได รั บ การเสนอโดยฝ า ยเจ า หนี้ ให เ ป น ผู ทํ า แผน ตามมาตรา ๙๐/๑๗
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบริษัทฯ โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน เห็นวา
บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๕๑ ประกอบมาตรา ๙๐/๒๕ มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา ๙๐/๕๘
และมาตรา ๙๐/๕๙ ขั ดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแลวเห็น วา มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ นาจะขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงขอให
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็น ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
๒. ผูรองไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา ในประเด็นที่วา มาตรา ๙๐/๔๖ ขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวแลว คือ คําวินิจฉัยที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔
และคําวินิจฉัยที่ ๓๗ - ๓๙/๒๕๔๔ วา มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

และมาตรา ๔๘ ผูรองจึงไมมีอํานาจพิจารณาในประเด็นดังกลาวซ้ําอีก สําหรับในประเด็นมาตรา
๙๐/๑๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผูรองมีความเห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ มีดังนี้
(๑) เหตุผ ลในการประกาศใชพระราชบั ญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ คื อ
“เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมเหมาะสมกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลประสบปญหาสภาพคลอง
ทางการเงินชั่วคราว อันควรไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากผูประสงคจะใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกลูกหนี้ เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสฟนฟูกิจการ แตเนื่องจากมาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววา ลูกหนี้มี
หนี้สินลนพนตัวไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายอันเปน เหตุใ หไมมีสถาบันทางการเงินหรือ
เอกชนรายใดยินยอมใหความชวยเหลือทางการเงิน แกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน
ชั่วคราว ลูกหนี้จึงตองตกเปน บุคคลลมละลาย ทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยูใ นสภาพที่จะฟน ฟูได
หากได รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น สมควรที่ จ ะมี บ ทบั ญ ญั ติ คุ ม ครองการให ค วามช ว ยเหลื อ
ทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟน ฟู
กิจการได ซึ่งจะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจ
และการคาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป” แสดงใหเห็นเจตนารมณในการตรากฎหมายดังกลาว
๓ ประการ คือ
๑. ใหโอกาสลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินใหไดรับความ
ชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย
๒. เมื่อกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟนฟูยอมทําใหเจาหนี้ มีโอกาสไดรับชําระหนี้แ ตหาก
ลูกหนี้ตองลมละลายยอมไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
๓. การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ เพื่อใหเจาหนี้ที่ใหการชวยเหลือทางการเงิน
แกลูกหนี้โดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สิน ลน พน ตัวใหมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้เพื่อ ใหเกิดความเปน
ธรรมแกเจาหนี้ จึงเปนกฎหมายที่มุงแกปญหาทางเศรษฐกิจ และสงเสริมใหธุรกิจการคาของประเทศ
ใหดําเนินการตอไปได
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จากเจตนารมณดังกลาวประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๕ (๑) ซึ่งบัญญัติวา “... จะยื่น
คํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมไดในกรณีดังตอไปนี้ (๑) ศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหนี้เด็ดขาด” แสดงใหเห็นวา การที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการได ลูกหนี้จะตองไมถูกศาลสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และมีอํานาจจัดการทรัพยสินของตนตาม
มาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
(๒) ในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการพิจารณาเลือกและ
ตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของ
ลูกหนี้เปนอยางดี และตองเปนบุคคลที่ลูกหนี้ใหการยอมรับที่จะใหเปนตัวแทนของลูกหนี้ในการใช
สิทธิความเปน เจาของในทรัพยสิน ของลูกหนี้แทนลูกหนี้ ดังนั้น สิ่งสําคัญในการฟน ฟูกิจการของ
ลูกหนี้ มีขอตองพิจารณา ๓ ประการ คือ
๑. กระบวนการตั้งผูทําแผน การพิจารณาตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ เปนเพียง
การพิจารณาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙๐/๑๖ โดยศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็
ไดถาศาลเห็นวา บุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอ
บุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลาย
โดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเ สนอผูทําแผน
มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่น เปนผูทําแผน และเปนผูที่ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติเห็นชอบดวยใหเปน
ผูทําแผนนั้น ซึ่งหากที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ก็ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟน ฟู
กิจการ ซึ่งเปนผลใหลูกหนี้ตองลมละลายนั้น ซึ่งกระบวนการดังกลาวมิไดใหโอกาสแกลูกหนี้อยาง
เพียงพอในการที่จะไดมาซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และในทางปฏิบัติโอกาสที่ลูกหนี้
จะไดผูทําแผนที่ตนเสนอนั้นยอมจะเปนไปไมไดเลย ลูกหนี้จึงไมมีโอกาสที่จะใหผูทําแผนซึ่งตนเสนอ
ไดมีโอกาสเสนอแผนฟนฟูใหเจาหนี้ไดพิจารณาเสียกอน กลาวคือ กระบวนการเลือกผูทําแผนตาม
มาตรา ๙๐/๑๗ นั้น เจาหนี้ยอมมุงไปที่การตั้งผูทําแผนที่อาจจัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้
ฝายจํานวนหนี้ขางมากเปนสําคัญ โดยอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอด
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ตอไปได หรืออาจเปน ชองทางใหเจาหนี้จํานวนหนี้ขางมากใชกระบวนการตามมาตรา ๙๐/๑๗ นี้
ยุ ติ ก ารเริ่ ม กระบวนการฟ น ฟู ไ ด ดั ง นั้ น บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วจึ ง ก า วล ว งไปกระทบกระเทื อ นถึ ง
สาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนูญอัน เปนการขัดกับ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
๒. แผนฟนฟูกิจการ การฟนฟูจะบรรลุผล แผนฟนฟูตองมีความเปนไปได เจาหนี้ตอง
พอใจและมีความเชื่อมั่น และตองไมเปนปฏิปกษตอลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟู ซึ่งการจะมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการควรเปน เรื่องที่พิจารณาจากแผนฟนฟูกิจการวาไมสามารถทําใหการฟนฟูกิจการ
สําเร็จไดมิใ ชพิจารณาจากการตั้งผูทําแผน ซึ่งลูกหนี้ไมมีโอกาสเทาเทียมกับฝายเจาหนี้ ในการเลือก
ผูทําแผนเปนผลใหทางปฏิบัติลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใหเจาหนี้และศาลไดพิจารณา
ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาว จึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ อันเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ รวมทั้ง มาตรา ๑๓๓๖
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๓. ผูบริ หารแผน ต องเปน บุ คคลที่มีค วามรู ความสามารถ มีประสบการณ และ
มีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้เปนอยางดี หากผูทําแผนและบริหารแผนฟนฟูกิจการ
เปนผูที่มิไดบริหารแผนโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกหนี้เปนสําคัญแลว โอกาสฟนฟูกิจการกลับคืนสู
สถานะเดิ ม ย อ มเป น ไปได ย าก ประกอบกั บ การเสนอแผนของลู ก หนี้ ไ ม ไ ด รั บ การพิ จ ารณาตาม
กระบวนการในขอ ๑ และการจัดทําแผนของลูกหนี้ไมมีโอกาสไดรับเปนแผนที่จะนําไปปฏิบัติตามขอ ๒
การที่ลูกหนี้ถูกจํากัดโอกาสในการบริหารกิจการและทรัพยสินทั้งที่กฎหมายยังมิไดตัดสิทธิ กรณีจึงถือ
ไดวาบทบัญญัติดั งกลาวเปน การกาวล วงไปกระทบกระเทือ นถึงสาระสําคั ญของสิ ทธิเสรี ภาพตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ อันเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
(๓) เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอ
ผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมี
มติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออก
เสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่น เปน ผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มี
ประกันออกเสียงไดเต็ม ตามจํานวนหนี้” และในวรรคสาม บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้เพื่ อ
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พิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุม มีม ติเลือกผูทําแผนได และศาลเห็น ชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคล
ดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน” เห็นวา
เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ ตามนัยมาตรา ๙๐/๑๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว ในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผนของตนดวยนั้น สิทธิใน
การพิจารณาเลือกผูทาํ แผนยอมตกแกฝายเจาหนี้และโดยปกติยอมเปนไปไมไดอยางแนแทวา เจาหนี้จะ
ออกเสียงลงคะแนนหรือพิจารณาเลือกบุคคลที่ลูกหนี้เสนอมานั้นเปนผูทําแผน ทั้ง ๆ ที่เจาหนี้ไดเสนอ
ผูทําแผนฝายตนดวย ในทางปฏิบัติจึงเปนที่คอนขางแนนอนวา ผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้
เสนอมาเสมอ มิฉะนั้น ศาลจะตองมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งผูรองจะไดกลาวตอไป สวนกรณี
ที่ใหอํานาจแกศาลในอันที่จะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งวาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดวย
นั้น จะเห็นไดวา แมศาลจะไมใหความเห็นชอบดวย แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตน
เปนฝายเสนอมาใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใช
ดุลพินิจพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้ไดลงมติเลือกในครั้งแรก
บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหา แสดงใหเห็นวา กอนที่จะมีคําสั่งตั้งผูทําแผนตามที่เจาหนี้
ไดมีมติเลือกนั้น แมศาลจะมีอํานาจตรวจสอบ แตตองเปนกรณีที่ศาลเห็นวา มีเหตุผลมากพอสมควรวา
บุคคลดังกลาวไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผน แตไมมีอํานาจพิจารณาวาบุคคลที่ลูกหนี้เสนอสมควรจะ
เปนผูทําแผนหรือไม เพราะหากศาลพิจารณาวาบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผน
ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการสถานเดียว บุคคลที่ลูกหนี้เสนอใหเปน ผูทําแผนจึงไมมี
โอกาสที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูทําแผนอยางแนนอน ผลของการที่ศ าลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให
ฟนฟูกิจการอาจเปนผลใหลูกหนี้ตกเปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น เมื่อผูทําแผนเปนบุคคลที่ลูกหนี้มิไดให
การยอมรับและยินยอมใหจัดการทรัพยสินของตน การเขาไปจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ของ
ผูทําแผนภายหลังที่ศาลไดมีคําสั่งตั้งแลว ตามนัยมาตรา ๙๐/๒๕ นั้น ยอมเปนการกระทบกระเทือน
ตอสิทธิในความเปนเจาของทรัพยสินของลูกหนี้ และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบ
อาชีพของลูกหนี้โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
(๔) ผูรองเห็นวา เมื่อเจตนารมณของการใหมีบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
เปนไปดั่งที่ผูรองไดกลาวแลว และลูกหนี้ยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จึงควรมีสิทธิจัดการ
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ทรัพยสิน และประกอบกิจการของตนไดตอไป ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ อันเปนบทบัญญัติ
ที่มาของการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผน
มิเชนนั้น ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการดังที่กลาวมาแลว นั้น จึงเปนการลิดรอนสิทธิและ
เสรีภาพในทางทรัพยสิน และการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้ นอกจากนี้ จะเห็นไดวา ในการลงมติ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหเปนผูทําแผนนั้น บทบัญญัติมาตราดังกลาวไดใหสิทธิเจาหนี้ดําเนินการได
โดยอาศัยเสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปน
กิจการที่สําคัญซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการสําคัญ
ไดตองอาศัยมติพิเศษ (มติพิเศษ หมายความวา มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับสาม
ในสี่แหงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
แทนในที่ประชุม เจาหนี้และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น ตามมาตรา ๖) จึงเปนบทบัญญัติที่
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการของลูกหนี้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
จากขอพิจารณาและความเห็นดังกลาว การใหสิทธิแกเจาหนี้ในการพิจารณาเลือกผูทําแผน
เพื่อเสนอใหศาลมีคําสั่งตั้ง ทั้งที่ลูกหนี้ก็ไดเสนอผูทําแผนของตน อันเปนการแสดงใหเห็นวา ลูกหนี้
มีความประสงคที่จะจัดการทรัพยสินและประกอบกิจการดวยตนเอง แตเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้อาจออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปน
ผูทําแผนนั้น เปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยที่เปนผูทําแผนและบริหารแผนโดยไมเปนธรรม และ
เป น การกระทบกระเทื อ นสาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ จึ ง มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
๓. ผูรองจึงเสนอเรื่องพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
ประธานวุฒิสภาไดสงคําชี้แจงของคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
วุฒิสภา สรุปวา
๑. บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน เปน การใหอํานาจแกเจาหนี้ผูที่มี
จํานวนหนี้ขางมากในการออกเสียงเลือกผูทําแผน แมกฎหมายใหลูกหนี้เสนอผูทําแผนได แตโอกาส
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ไดรับเลือกเปน ไปไดยาก และศาลก็ไมมีอํานาจใชดุลพินิจไมเห็น ชอบในการเลือกผูทําแผนอีกครั้ง
ดั ง นั้ น ลู ก หนี้ จึ ง ไม มี โ อกาสเลื อ กผู ทํ า แผน ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วน า จะขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
๒. บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๖ เกี่ยวกับการยอมรับแผนของที่ประชุมเจาหนี้ยังคงใหอํานาจ
แกเจาหนี้ผูมีจํานวนหนี้ขางมาก แมจะเพิ่มเปนจํานวนหนี้ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ตามมติพิเศษก็ตาม
ก็เ ทา กั บไม ได ใ หค วามเทา เทีย มกัน แกฝ า ยลู ก หนี้ ซึ่ ง บทบั ญญั ติ ดัง กลา วนา จะขั ด ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ และสองกรณีดังกลาว
ยังเปนการขัดตอเจตนารมณของการออกกฎหมายที่ตองการใหลูกหนี้มีโอกาสฟนฟูกิจการ
อนึ่ง ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งแตมาตรา ๙๐/๑ - ๙๐/๙๐ ซึ่งบัญญัติถึงกระบวนการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ระบุเหตุผลของการออกกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสฟนฟูกิจการโดยมีใจความสําคัญ
วา “สมควรที่จะมีบทบัญญัติคุมครองการใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพ
คลองทางการเงินชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการได ซึ่งจะชวยใหเจาหนี้มีโอกาสรับ
ชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเจริญกาวหนา
ตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” เปนการมุงเนนที่ใหโอกาสแกลูกหนี้ฟนฟูกิจการ แมจะมี
หนี้สินลนพนตัว แตยังไมสมควรถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและตกเปนบุคคลลมละลาย เพราะยังมีชองทาง
ฟนฟูกิจการได ลูกหนี้จึงควรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครอง ดูแล จัดการทรัพยสินและประกอบ
กิจการของตนได
การที่บทบัญญัติม าตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติล มละลาย พุท ธศักราช
๒๔๘๓ ขอความ ตั้งแต “.....เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน
ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกัน ออกเสียงไดเต็ม ตามจํานวนหนี้” อัน เปนบทบัญญัติ
ที่จํากัดสิทธิของลูกหนี้เพราะเปน บทบังคับใหศาลตองตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอเปน ผูทําแผน เปนการ
ลิดรอนสิทธิแ ละเสรีภาพในทรัพยสิน และการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้ และเปน การขัดตอ
มาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติวาสิทธิของบุคคล
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ในทรั พ ย สิ น ย อ มได รั บ ความคุ ม ครองบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วจึ ง เป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการของลูกหนี้
ตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคําชี้แจงสรุปวา ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
รัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาทเปนผลใหผูประกอบการที่กูยืมเงินจากตางประเทศมีหนี้สินเพิ่มทวีคูณ
กลายเปน ผูมีหนี้สิน ลนพน ตัวไปหลายราย มีการตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ หลักเกณฑประการหนึ่งในการฟนฟูกิจการก็คือ หนี้สินลนพนตัว แตลูกหนี้สามารถที่จะฟนฟู
กิจการไดแ ละประกอบกิจการไปไดใ นระหวางการฟนฟู กฎหมายจึงคุม ครองกิจการของลูกหนี้มิใ ห
เจาหนี้ฟองเปนคดีแพงหรือคดีลมละลาย โดยมีหลักการในเรื่องการจัดทําแผนฟนฟูกิจการและการตั้ง
ผูทําแผนและผูบริหารแผน ซึ่งตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กําหนดใหเจาหนี้ที่มีมติ ๒ ใน ๓
ตั้งบุคคลอื่นเปนผูทําแผนนอกจากบุคคลที่ลูกหนี้เสนอได หลักการดังกลาวแตกตางจาก Chapter 11
ของกฎหมายลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใ หลูกหนี้มีสิทธิใ นการที่จะควบคุมและบริหาร
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้เอง เวนแตปรากฏขอเท็จจริงวา ลูกหนี้กระทําการโดยทุจริตทํา
ใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจของบริษัทลูกหนี้ บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กระทบถึงสิทธิใน
ทรัพยสินของลูกหนี้และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยาง
เปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ เพราะลูกหนี้ยอมมีสิทธิจัดการทรัพยสินของ
ตนเองจนกวาจะมีการบังคับคดีหรือ ในคดีลม ละลายก็เปน อํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่จะ
รวบรวมทรัพยสินไปจําหนายเพื่อนําเงินมาชําระใหกับเจาหนี้ แตมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนที่
เปนขอยกเวนใหสิทธิกับเจาหนี้ในการที่จะเขามาควบคุมกิจการของลูกหนี้โดยตั้งคนของตนเองเขามา
เปนผูทําแผน ผูบริหารแผน การทําแผนก็สามารถเขียนแผนใหเอื้อประโยชนกับเจาหนี้โดยเฉพาะ
เจาหนี้ที่ตองการจะเขาไปครอบงํากิจการของลูกหนี้ ตัวอยางเชน บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเจาหนี้ไดลงมติตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เปนผูทําแผนและ
ผูบริหารแผน ซึ่งขณะนั้นแมลูกหนี้จะคัดคานเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทดังกลาว และลูกหนี้เสนอ
บริษัท TPI แพลนเนอรส จํากัด เปนผูทําแผนดวย แตเจาหนี้ก็อาศัยมติ ๒ ใน ๓ ตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ
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แพลนเนอรส จํากัด และการเขียนแผนก็มิไดชวยเหลือกิจการของลูกหนี้ เชน ไมมีการลดตนเงินหรือ
ลดดอกเบี้ยใหกับลูกหนี้ และไมมีการกําหนดวาเจาหนี้จะใหเงิน ชวยเหลือเพิ่มในการประกอบธุรกิจ
ของลูกหนี้แตอยางใด มีการแปลงหนี้เปนหุนของบริษัทลูกหนี้ถึง ๗๕% มีการนําทรัพยสินของ TPI
ที่ปลอดจํานองไปจดจํานองเพิ่ม เปนตน แตปรากฏวาในการบริหารแผนบริษัทดังกลาวใชเงินเกินกวา
ที่กําหนดไวในแผนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ในการผลิตน้ํามันยังผลิตไดนอยเปนผลใหบริษัท TPI
มีรายไดไมพอชําระหนี้ ลูกหนี้จึงไดรองตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในที่สุดศาลลมละลายกลางไดมี
คําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ ฯ พนจากตําแหนงผูบริหารแผน ในการตั้งผูบริหารแผนคนใหมเจาหนี้เปน
คนเลื อ กคณะบุ ค คลที่ ก ระทรวงการคลั ง แต ง ตั้ ง ซึ่ ง ประกอบด ว ย พลเอก มงคล อั ม พรพิ สิ ฏ ฐ
นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา นายพละ สุขเวช นายอารีย วงศอารยะ และนายทนง พิทยะ
แตปญหาที่เกิดจากคณะผูบริหารแผน ฯ ชุดใหมคือ คาใชจายที่สูงมาก โดยเฉพาะคาตอบแทนของ
คณะผูบริหารแผน ฯ และบริษัทที่ปรึกษาตาง ๆ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เอื้อประโยชนใหแกเจาหนี้
มากเกินไป เพราะใหอํานาจเจาหนี้แตเพียงฝายเดียวที่มีสิทธิเปนผูคัดเลือก และตั้งผูทําแผน มาตรา
ดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญวา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
เปนเรื่องการประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผนเทานั้น แตผลของการที่จะไดรับเปนผูทําแผนหรือไมจะ
ขึ้นอยูกับศาล ศาลจะมีดุลพินิจในการที่จะตั้งหรือไมตั้งก็ได ตามวรรคสามแสดงใหเห็นวาการเลือกผูทํา
แผนตามมติสองในสามของเจาหนี้มิใชวาจะไดรับการแตงตั้งโดยทันที กฎหมายกําหนดใหศาลเขามา
ดูแ ลอี ก ชั้ น หนึ่ ง วา บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การเลื อ กเข า มานั้ น สมควรเป น ผูทํ า แผนหรื อ ไม ถ า หากศาลไม
เห็นสมควรก็จะสั่งใหเลือกกันใหมและถาหากวาเลือกไมไดจริง ๆ ผลที่สุดกฎหมายก็บัญญัติในวรรคตอ ๆ
ไปวาใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการหลักการของกฎหมายไทยตางจากกฎหมายของอเมริกา
เพราะของอเมริกามีเงื่อนไขวากรณีลูกหนี้ขาดสภาพคลองก็สามารถที่จะขอใหมีการฟน ฟูกิจการได
โดยที่ไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัว ทรัพยสินตาง ๆ ยังเปนของลูกหนี้ กฎหมายของอเมริกาจึงใหลูกหนี้
เปนผูทําแผนและบริหารแผน แตตามกฎหมายไทยใชเงื่อนไขวาลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัว ซึ่งเปน
กรณีท่ีลูกหนี้ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้ได ทรัพยสินตาง ๆ ก็เปนทรัพยสินที่จะตองเอาไป
ชําระหนี้กับเจาหนี้ทั้งหมด ลูกหนี้แ ทบจะไมมีกรรมสิทธิ์ใ นทรัพยสิน เหลืออยูเลย กฎหมายจึงให
โอกาสเจาหนี้เสนอผูทําแผน ผูบริหารแผน นอกจากนี้ในการฟนฟูกิจการตองอาศัยเงินในการดําเนินการ
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แหลงเงินก็คือเจาหนี้นั่นเอง ดังนั้น ถาเจาหนี้ไมมีสิทธิในการเสนอผูทําแผนก็คงไมมีเจาหนี้รายใดให
โอกาสลูกหนี้ฟนฟูกิจการ นอกจากนี้ หากพิจารณา มาตรา ๙๐/๔๖ แลวจะเห็นไดวาเปนบทบัญญัติ
ที่คอนขางจะใหสิทธิกับเจาหนี้เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาแผนวาแผนที่ผูทําแผนเสนอมานี้
จะผานการรับรองจากเจาหนี้หรือไม เพื่อนําไปใชในการฟนฟูกิจการตอไป บทบัญญัติดังกลาวไมไดให
สิทธิกับลูกหนี้แตป ระการใด ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้นนาจะเปนเหตุผ ลหนึ่งที่สนับสนุนวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ไมมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแตอยางใด ประการตอมา วัตถุประสงคของกฎหมายไทยไมใชวาจะ
เอื้อประโยชนใหกับลูกหนี้แตประการใดแตเอื้อใหกับเจาหนี้ม ากกวา กฎหมายนี้นอกจากจะดูแลให
เจาหนี้ไดรับชําระหนี้แลว ประโยชนที่จะไดรับในทางออมก็คือ ทําใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได
อันเปนการชวยเหลือลูกจางหรือคนงานในกิจการ และถาหากการฟนฟูกิจการสําเร็จลูกหนี้ก็จะกลับมา
ประกอบกิจการไดดังเดิม อีกประการหนึ่ง เมื่อมีการขอฟนฟูกิจการแลว ตามมาตรา ๙๐/๑๒ เจาหนี้ก็
ถูกตัดสิทธิมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงและคดีลมละลายหรือแมชนะคดีมาแลวก็บังคับชําระหนี้ไมได
เมื่อเจาหนี้ถูกตัดสิทธิเชน นี้ก็ควรจะใหมีสวนในเรื่องการทําแผนในการฟน ฟูกิจการดวย นอกจากนี้
เรื่องมติพิเศษจะมีในกฎหมายลมละลายในสวนของการดําเนินคดีลมละลายที่ใหมีการประชุมเจาหนี้แลว
ใหเจาหนี้ลงมติใหไดมติพิเศษ ซึ่งมติพิเศษก็คือ มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
๓ ใน ๔ คือ เจาหนี้ตองเปน ฝายขางมากดวยและมีหนี้ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ มติพิเศษใชในกรณี
การประนอมหนี้เ ทา นั้น การประนอมหนี้ห มายถึ งว า ลู กหนี้จ ะประนอมหนี้ข อชํ าระหนี้น อยลง
คนเสียหายคือเจาหนี้เพราะฉะนั้นในการที่จะนํามติเพื่อจะใหลูกหนี้ไดรับการปลดหนี้ออกไป ตองใช
มติมาก ถาใชมติแคครึ่งเดียว เจาหนี้อีกครึ่งหนึ่งเสียหายแนนอนจึงตองใชมติคอนขางมาก ซึ่งจะตางกับ
เรื่องฟน ฟูกิจการสําหรับสถิติคดีที่มีการขอใหฟนฟูกิจการ สวนใหญจะไมคอยมีการใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยตองมาประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผน สวนใหญแลวจะเปนผูทําแผนที่ผูรองขอเสนอแลว
ศาลก็จะตั้งจะมีคดีเพียง ๒๑ คดีใ นประมาณ ๒๐๐ กวาคดีเทานั้นที่มีการคัดคานผูทําแผน สรุปวา
คดีสวนใหญจะเปนผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอแลวไดเปน จะมีคดีที่มีปญหาก็คือ คดีที่ลูกหนี้เสนอเขาไป
แลวศาลไปตั้งผูทําแผนที่เจาหนี้เสนอมีเพียง ๖ คดีเทานั้น
ศาลรัฐธรรมนูญไดรับฟงความเห็นของอธิบดีกรมบังคับคดี ในฐานะผูแทนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม นายประชัย เลี่ยวไพรัตน และคณะ ผูบริหารแผนฟนฟูของกระทรวงการคลังคือ
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พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา นายพละ สุขเวช นายอารีย วงศอารยะ
และนายทนง พิทยะ
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ การจํา กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรั บรองไวจะกระทํามิไ ด
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง ตอ งมี ผ ลใช บัง คั บ เปน การทั่ ว ไปและไม มุ ง หมายให ใ ช บัง คั บ แก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ยอมไดรับความคุม ครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
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ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติ
ตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุม มีมติเลือกผูทําแผนได และ
ศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือ
ลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีม ติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการก็ได
ในการประชุม เจาหนี้ใ นวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุ ม มีม ติเลือกผูทํ าแผนไดใ หศ าล
ตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูทําแผนดวย
พิเคราะหแลว มีประเด็นเบื้องตนตองวินิจฉัยวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้
หรือไม เห็นวา กรณีตามคํารองผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีความเห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ จึงสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเปนกรณีตองดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ได
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ประเด็นตองวินิจฉัยตอไปวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม เห็นวา
กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งแตมาตรา ๙๐/๑ ถึง มาตรา ๙๐/๙๐ เปนสวนหนึ่งของกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย
หลักเกณฑที่จะขอใหศาลมีคําสั่งฟนฟูกิจการของลูกหนี้จึงนําองคประกอบในเรื่องความมีหนี้สินลนพนตัว
มาเป น องค ป ระกอบประการหนึ่ ง ในการพิ จ ารณาเช น เดี ย วกั บ การฟ อ งลู ก หนี้ ใ ห ล ม ละลาย
แตกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้มีบทบัญญัติหามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของลูกหนี้แ ละหามมิใ หฟองลูกหนี้เปน คดีลมละลาย ตามมาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๔) ดังนั้น
กระบวนการฟน ฟูกิจการของลูกหนี้จึงมีบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินของลูกหนี้บางประการ
เพื่อปองกันมิใหลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัวกอภาระหนี้สินใหเกิดขึ้นกับกิจการของตน การจํากัดสิทธิใน
ทรัพยสินของลูกหนี้เริ่มตั้งแตศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ผลของคําสั่งดังกลาวทําใหอํานาจ
หนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลง และเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผน
แลวอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุน
ของลูกหนี้ ยกเวน สิทธิที่จะไดรับเงิน ปนผลตกแกผูทําแผน ดังนั้น เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว
เปนผลใหผูทําแผนมีอํานาจหนาที่สองประการ คือ
๑. อํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
๒. อํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ
ผูทําแผนจึงเปนหัวใจของการฟนฟูกิจการ เพราะเปนผูที่จะเขามาวิเคราะหถึงสภาพการณและ
ปญหาของกิจการตลอดจนเสนอแนวทางที่จะแกไขปญหานั้นเพื่อฟนฟูกิจการตอไป ผูทําแผนจึงตอง
เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ทางการบริหาร จึงจะสามารถเขามาแกไขกิจการที่กําลังตกต่ําให
ฟนคืนสภาพเดิม แผนฟนฟูกิจการนั้นเมื่อที่ประชุมเจาหนี้มีมติยอมรับ และศาลใหความเห็นชอบแลว
ก็จะดําเนินการตามแผนนั้นตลอดไป ดังนั้น การฟนฟูกิจการของลูกหนี้จึงมีวัตถุประสงคแตกตางจาก
การฟองลมละลาย เพราะตองการใหกิจการของลูกหนี้ยังคงดําเนิน อยูตอไป มิตองนําทรัพยสิน ของ
ลูกหนี้มาเฉลี่ยแบงปนระหวางเจาหนี้เหมือนกระบวนการลม ละลายแตเดิม ที่เจาหนี้ทั้งหลายจะไดรับ
การชําระหนี้เพียงอยางเดียว
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เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
บัญญัติวา “.....แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะ
มีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออก
เสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน.....” แลว เห็นวา บทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ ใหแ ผนฟน ฟูกิจการที่ผูทําแผนจัดทําขึ้น ไดรับการยอมรับจากที่ประชุ ม
เจาหนี้และศาลลม ละลายใหความเห็น ชอบ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา ๙๐/๔๖ และ
มาตรา ๙๐/๕๘ สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ ใหความ
คุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน การจํากัดสิทธิดังกลาวยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา ๕๐
บัญญัติรับรองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
และมาตรา ๒๙ บัญญัติวา การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ ประโยชน ส ว นรวม และเท า ที่ จํ า เป น เท า นั้ น และจะกระทบกระเทื อ น
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวตองมีผลใช
บังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน
การเจาะจง เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติมในหมวด
วาดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ กําหนดใหลูกหนี้
ที่เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีปญหากิจการ
ประสบป ญ หาทางด า นการเงิ น และมี ลั ก ษณะที่ มี ห นี้ สิ น ล น พ น ตั ว มี โ อกาสได รั บ ความช ว ยเหลื อ
ทางการเงิน เพื่อใหสามารถฟน ฟูกิจการไดแ ทนที่จะถูกเจาหนี้ฟองเปน คดีลมละลาย จึงแตกตางจาก
หลักการของ Chapter 11 ของกฎหมายลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่บัญญัติใหลูกหนี้ทั้งที่เปน
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเพียงแตลูกหนี้ขาดสภาพคลองทางการเงิน สามารถที่จะขอใหฟนฟู
กิจการได โดยไมตองถึงกับมีหนี้สินลน พนตัว สวนเรื่องหลักเกณฑของมติคะแนนเสียงเจาหนี้ตาม
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหง พระราชบั ญญั ติล ม ละลาย พุ ทธศัก ราช ๒๔๘๓ ได ยึด ถือ หลั ก
ประนีประนอมกันวา กรณีมีการเสนอผูทําแผนทั้งฝายลูกหนี้และฝายเจาหนี้ ถาที่ประชุมเจาหนี้มีมติได
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามก็ใหเปนผูทําแผนได เหตุผลที่ใชคะแนนสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมด เพราะมติสามในสี่เปนเรื่องยาก เนื่องจากเจาหนี้มีอยูเปนจํานวนมาก ความคิดความตองการ
ของแตละคนแตกตางกัน การที่จะใหเจาหนี้เห็น พองตองกัน เปน จํานวนสามในสี่เปนเรื่องที่แทบจะ
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เปนไปไมได และตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ กําหนดใหมติพิเศษคะแนนเสียง
สามในสี่ใชเฉพาะกรณีการประนอมหนี้เทานั้น ดังนั้น แมการตั้งผูทําแผนจะมีผลกระทบตอสิทธิของ
บุ ค คลในทรั พ ย สิ น หรื อ เป น การจํ า กั ด เสรี ภ าพในการประกอบกิ จ การหรื อ ประกอบอาชี พ และ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เพราะผูทําแผนจะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสิน
ของลูกหนี้ และเปนผลใหอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลง
ก็ตาม แต เปน สิ่งจํ าเปน เพราะลูก หนี้มี หนี้ สิน ล น พน ตัว และเพื่อ ใหผู ทําแผนเขา มาวิ เคราะหถึ ง
สภาพการณและปญหากิจการและจัดทําแผนฟนฟูกิจการ เพื่อนําไปบริหารใหกิจการที่กําลังตกต่ําให
ฟน คืน สภาพเดิม ได และการตั้งผูทําแผนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
แม จ ะเป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องลู ก หนี้ ก็ ต าม แต เ ป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเท า ที่ จํ า เป น และ
ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีผล
ใชบังคับเปน การทั่วไปและไมมุงหมายใหใ ชบังคับ แกกรณีใ ดกรณีหนึ่งหรือ แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ดังนั้น พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
ซึ่งบัญญัติวา “…แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแต
จะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งได
ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
อาศัยเหตุดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
วา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ผูรอง) อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ เสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตามหนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ของรัฐสภา ดวนที่สุด ที่ ผร ๒๕/๒๐๓๑
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ โดยสรุปไดดังนี้
๑. ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา ไดรับหนังสือรองเรียน
จากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
กรณีศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
ตามคํารองขอของเจาหนี้รายใหญ ๕ ราย และไดมีคําสั่งตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด
ซึ่งไดรับการเสนอโดยฝายเจาหนี้ ใหเปนผูทําแผน ตามมาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบริษัท ฯ โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗
และมาตรา ๙๐/๕๑ ประกอบมาตรา ๙๐/๒๕ มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา ๙๐/๕๘ และมาตรา ๙๐/๕๙
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
คณะกรรมาธิการ ฯ พิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ นาจะขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงขอให
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็น ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
๒. ผูรองพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการ ฯ สงเพื่อใหดําเนินการแลว มีความเห็นวาในประเด็นที่วา
มาตรา ๙๐/๔๖ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ นั้น
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ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวแลว คือ คําวินิจฉัยที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔ และคําวินิจฉัยที่
๓๗ - ๓๙/๒๕๔๔ วา มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ไมขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ผูรองจึงไมมีอํานาจพิจารณา
ในประเด็นดังกลาวซ้ําอีก
๓. สําหรับในประเด็นมาตรา ๙๐/๑๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผูรองมีความเห็นวา
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ดังนี้
๓.๑ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ
“เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลประสบปญหาสภาพคลอง
ทางการเงินชั่วคราว อันควรไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากผูประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกลูกหนี้ เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสฟนฟูกิจการ แตเนื่องจากมาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
ไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย อันเปนเหตุใหไมมีสถาบันทางการเงินหรือเอกชนรายใดยินยอม
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว ลูกหนี้จึงตองตกเปน
บุคคลลมละลาย ทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยูในสภาพที่จะฟนฟูได หากไดรับความชวยเหลือทางการเงิน
สมควรที่จะมีบทบัญญัติคุมครองการใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลอง
ทางการเงินชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการได ซึ่งจะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาสรับชําระหนี้
อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการสงเสริม เศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป”
แสดงใหเห็นเจตนารมณในการตรากฎหมายดังกลาว ๓ ประการ คือ
(๑) ใหโอกาสลูกหนี้ที่เปน นิติบุคคลซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน
ใหไดรับความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย
(๒) เมื่อกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟนฟูยอมทําใหเจาหนี้ มีโอกาสไดรับชําระหนี้
แตหากลูกหนี้ตองลมละลายยอมไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ เพื่อใหเจาหนี้ที่ใหการชวยเหลือ
ทางการเงินแกลูกหนี้โดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวใหมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้ เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมแกเจาหนี้ จึงเปนกฎหมายที่มุงแกปญหาทางเศรษฐกิจ และสงเสริมใหธุรกิจการคาของ
ประเทศใหดําเนินการตอไปได
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จากเจตนารมณดังกลาวประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๕ (๑) ซึ่งบัญญัติวา “...จะยื่นคํารอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมไดในกรณีดังตอไปนี้ (๑) ศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด”
แสดงใหเห็นวา การที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการได ลูกหนี้จะตองไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และมีอํานาจจัดการทรัพยสินของตน ตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
๓.๒ ในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการพิจารณาเลือก
และตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้
เปนอยางดี และตองเปน บุคคลที่ลูกหนี้ใหการยอมรับที่จะใหเปน ตัวแทนของลูกหนี้ ในการใชสิทธิ
ความเปนเจาของในทรัพยสินของลูกหนี้แทนลูกหนี้ ดังนั้น สิ่งสําคัญในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
มีขอตองพิจารณา ๓ ประการ คือ
(๑) กระบวนการตั้งผูทําแผน การพิจารณาตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ เปนเพียง
การพิจารณาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙๐/๑๖ โดยศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็นวา บุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผคู ดั คานเสนอบุคคลอืน่
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผน
ตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนด
ใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน และเปนผูที่ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติเห็นชอบดวยใหเปนผูทําแผนนั้น ซึ่งหาก
ที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ก็ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งเปนผลใหลูกหนี้
ตองลมละลายนั้น ซึ่งกระบวนการดังกลาวมิไดใหโอกาสแกลูกหนี้อยางเพียงพอในการที่จะไดมาซึ่ง
ผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และในทางปฏิบัติโอกาสที่ลูกหนี้จะไดทําแผนที่ตนเสนอนั้น
ยอมจะเปนไปไมไดเลย ลูกหนี้จึงไมมีโอกาสที่จะใหผูทําแผนซึ่งตนเสนอไดมีโอกาสเสนอแผนฟนฟู
ใหเจาหนี้ไดพิจารณาเสียกอน กลาวคือ กระบวนการเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ นั้น เจาหนี้
ยอมมุงไปที่การตั้งผูทําแผนที่อาจจัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ฝายจํานวนหนี้ขางมากเปนสําคัญ
โดยอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได หรืออาจเปนชองทางใหเจาหนี้
จํานวนหนี้ขางมากใชกระบวนการตามมาตรา ๙๐/๑๗ นี้ ยุติกระบวนการฟนฟูได ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาว
จึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญอันเปนการขัดกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
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(๒) แผนฟน ฟูกิจการ การฟ น ฟูจะบรรลุ ผ ล แผนฟ น ฟูตอ งมีความเป น ไปได
เจาหนี้ตองพอใจและมีความเชื่อมั่น และตองไมเปนปฏิปกษตอลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟู ซึ่งการจะมีคาํ สัง่
ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการเปนเรื่องที่พิจารณาจากแผนฟนฟูกิจการวา ไมสามารถทําใหการฟนฟูกิจการ
สําเร็จได มิใชพิจารณาจากการตั้งผูทําแผน ซึ่งลูกหนี้ไมมีโอกาสเทาเทียมกับฝายเจาหนี้ ในการเลือก
ผูทําแผน เปนผลใหทางปฏิบัติลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใหเจาหนี้และศาลไดพิจารณา
ดังนั้นบทบัญญัติดังกลาว จึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ อัน เปน การขัดกับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ รวมทั้งมาตรา ๑๓๓๖
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๓) ผูบริหารแผน ตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และ
มีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้เปนอยางดี หากผูทําแผนและบริหารแผนฟนฟูกิจการ
เปนผูที่มิไดบริหารแผนโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกหนี้เปนสําคัญแลว โอกาสฟนฟูกิจการกลับคืนสู
สถานะเดิ ม ย อ มเป น ไปได ย าก ประกอบกั บ การเสนอแผนของลู ก หนี้ ไ ม ไ ด รั บ การพิ จ ารณาตาม
กระบวนการในขอ ๑ และการจัดทําแผนของลูกหนี้ไมมีโอกาสไดรับเปนแผนที่จะนําไปปฏิบัติตามขอ ๒
การที่ลูกหนี้ถูกจํากัดโอกาสในการบริหารกิจการและทรัพยสินทั้งที่กฎหมายยังมิไดตัดสิทธิ กรณีจึงถือไดวา
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ อันเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
๓.๓ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้
มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้
มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้” และในวรรคสาม บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณา
เลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูท าํ แผน
หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน” เห็นวา เมื่อศาลไดมีคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามนัยมาตรา ๙๐/๑๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว
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ในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผนของตนดวยนั้น สิทธิการพิจารณาเลือกผูทําแผนยอมตกแก
ฝายเจาหนี้และโดยปกติยอมเปนไปไมไดอยางแนแทวา เจาหนี้จะออกเสียงลงคะแนนหรือพิจารณาเลือก
บุคคลที่ลูกหนี้เสนอมานั้นเปนผูทําแผน ทั้ง ๆ ที่เจาหนี้ไดเสนอผูทําแผนฝายตนดวย ในทางปฏิบตั จิ งึ เปนที่
คอนขางแนนอนวาผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเสมอ มิฉะนั้น ศาลจะตองมีคําสั่งใหยกเลิก
คําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งผูรองจะไดกลาวตอไป สวนกรณีที่ใหอํานาจแกศาลในอันที่จะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
วาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดวยนั้น จะเห็นไดวา แมศาลจะไมใหความเห็นชอบดวย
แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมาใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้
กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความชอบดังที่
เจาหนี้ไดลงมติเลือกในครั้งแรก
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหา แสดงใหเห็นวา กอนที่จะมีคําสั่งตั้งผูทําแผน
ตามที่เจาหนี้ไดมีมติเลือกนั้น แมศาลจะมีอํานาจตรวจสอบ แตตองเปนกรณีที่ศาลเห็นวา มีเหตุผลมาก
พอสมควรวา บุคคลดังกลาวไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผน แตไมมีอํานาจพิจารณาวา บุคคลที่ลูกหนี้
เสนอสมควรจะเปนผูทําแผนหรือไม เพราะหากศาลพิจารณาวาบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาไมเหมาะสมที่จะ
เปนผูทําแผน ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการสถานเดียว บุคคลที่ลูกหนี้เสนอใหเปนผูทําแผน
จึงไมมีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูทําแผนอยางแนนอน ผลของการที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการอาจเปนผลใหลูกหนี้ตกเปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น เมื่อผูทําแผนเปนบุคคลที่ลูกหนี้มิได
ใหการยอมรับและยินยอมใหจัดการทรัพยสินของตน การเขาไปจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
ของผูทําแผน ภายหลังที่ศาลไดมีคําสั่งตั้งแลว ตามนัยมาตรา ๙๐/๒๕ นั้น ยอมเปนการกระทบกระเทือน
ตอสิทธิในความเปนเจาของทรัพยสินของลูกหนี้ และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพ
ของลูกหนี้โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
๓.๔ ผูรองเห็นวา เมื่อเจตนารมณของการใหมีบทบัญญัติ วาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
เปนไปดั่งที่ผูรองไดกลาวแลว และลูกหนี้ยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้จึงควรมีสิทธิจัดการทรัพยสิน
และประกอบกิจการของตนไดตอไป ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ อันเปนบทบัญญัติที่มาของ
การจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผน มิเชนนั้น
ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟน ฟูกิจการดังที่กลาวมาแลว นั้น จึงเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ในทางทรัพยสิน และการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้ นอกจากนี้ จะเห็นไดวา ในการลงมติคัดเลือกบุคคล
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เพื่อเสนอใหเปนผูทําแผนนั้น บทบัญญัติมาตราดังกลาวไดใหสิทธิเจาหนี้ดําเนินการไดโดยอาศัยเสียง
เจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปนกิจการที่สําคัญ
ซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการสําคัญไดตองอาศัยมติพิเศษ
(มติพิเศษ หมายความวา มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับสามในสี่แหงจํานวนหนี้ทงั้ หมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนในที่ประชุมเจาหนี้ และ
ไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น ตามมาตรา ๖) จึงเปนบทบัญญัติที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการของลูกหนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙
จากขอพิจารณาและความเห็นดังกลาว ผูรองจึงเห็นวา การใหสิทธิแกเจาหนี้ในการพิจารณา
เลือกผูทําแผนเพื่อเสนอใหศาลมีคําสั่งตั้ง ทั้งที่ลูกหนี้ก็ไดเสนอผูทําแผนของตน อันเปนการแสดงใหเห็นวา
ลูกหนี้มีความประสงคที่จะจัดการทรัพยสินและประกอบกิจการดวยตนเอง แตเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้อาจออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปน
ผูทําแผนนั้น เปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยที่เปนผูทําแผนและบริหารแผนโดยไมเปนธรรม และเปน
การกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๓.๕ ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติวา “…แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย
ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...”
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
“มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน
หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (แกไขเพิ่มเติม)
“มาตรา ๙๐/๖ วรรคหนึ่ง คํารองขอของบุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
จะตองแสดงโดยชัดแจงถึง
(๔) ชื่อและคุณสมบัติของผูทําแผน
ฯลฯ”
“มาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง ภายใตบังคับมาตรา ๙๐/๑๓ และมาตรา ๙๐/๑๔ นับแตวันที่ศาลมีคาํ สัง่
รับคํารองขอไวเพื่อพิจารณาจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน หรือวันที่ดําเนินการ
เปนผลสําเร็จตามแผนหรือวันที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอหรือจําหนายคดีหรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการหรือพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดตามความในหมวดนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๙) หามมิใหลูกหนี้จําหนาย จาย โอน ใหเชา ชําระหนี้ กอหนี้ หรือกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิด
ภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินการคาตามปกติของลูกหนี้สามารถ
ดําเนินตอไปได เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ฯลฯ”
“มาตรา ๙๐/๑๗ ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้
ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดและศาล
เห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อ
เปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
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การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูทําแผนดวย”
“มาตรา ๙๐/๒๒ เจาหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนตองเปน
เจาหนี้ที่อาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได และลูกหนี้ไดกอนิติสัมพันธดังกลาวนั้นขึ้นกอนศาลมีคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการ แมวาหนี้นั้นยังไมถึงกําหนดชําระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม โดยเจาหนี้ไดแสดงความประสงค
จะเขาประชุมตามแบบพิมพที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนด และแสดงหลักฐานแหงความเปนเจาหนี้
จนเปนที่พอใจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยกอนวันประชุม
เจาหนี้และลูกหนี้จะขอตรวจหลักฐานแหงความเปนเจาหนี้ตอเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยก็ได
เจาหนี้จะออกเสียงดวยตนเองหรือมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นออกเสียงแทนก็ได”
“มาตรา ๙๐/๒๓ ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ถามลูกหนี้และเจาหนี้ที่มาประชุม วาจะคัดคานการออกเสียงของเจาหนี้รายใดหรือไม ถามีผูคัดคาน
การออกเสียงของเจาหนี้รายใด ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบถามผูคัดคาน เจาหนี้ผูถูกคัดคาน และลูกหนี้
เกี่ยวกับเรื่องที่คัดคาน ถาบุคคลดังกลาวมาประชุมแลวมีคําสั่งใหเจาหนี้รายนั้นออกเสียงในจํานวนหนี้
ไดหรือไมเทาใด
คําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด โดยใหมีผลเฉพาะใหเจาหนี้มีสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้หรือไมเทานั้น แตไมมีผลใหมติเลือกผูทําแผนที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย
รายงานตอศาลเปลี่ยนแปลงไปหรือกระทบถึงสิทธิในการไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้”
“มาตรา ๙๐/๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙๐/๔๒ และมาตรา ๙๐/๖๔ เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว
ใหอาํ นาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุน
ของลูกหนี้ ยกเวนสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลตกแกผูทําแผน และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๒ (๙)
มาใชบังคับแกผูทําแผนโดยอนุโลม”
ขอพิจารณาและการวินิจฉัย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ วา
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ การวินิจฉัยจึงตองพิจารณาวา การตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
มีความหมายและผลกระทบอยางไรตอสิทธิของลูกหนี้ที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
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ศาลรั ฐ ธรรมนู ญไดใ หผู เกี่ ยวขอ งกั บกรณี ศ าลมีคํ าสั่ งใหฟ น ฟู กิจ การบริษั ทอุ ตสาหกรรม
ปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนลูกหนี้ที่เจาหนี้รายใหญหารายมีคํารองขอใหศาลมีคําสั่งฟนฟูกิจการ
แถลงชี้แจงและยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติมอยางเต็มที่ ผูทําคําวินิจฉัยพิจารณาแลวเห็นวา ในการสนับสนุนขอโตแยงวา
บทบัญญัติพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดตอรัฐธรรมนูญนั้น
บริษัทลูกหนี้อางกฎหมายตางประเทศอางพฤติกรรมและความไมไววางใจบุคคลในคณะผูทําแผนและอางวา
แผนที่ผูทําแผนรางนั้นไมเปนธรรม ซึ่งในสวนกฎหมายตางประเทศนั้น ไมเปนขอที่จะนํามาเปนแนวพิจารณา
เพราะขอเท็จจริงแวดลอมกฎหมายตางกันและไมมีสภาพบังคับในราชอาณาจักรแตอยางใด สวนพฤติกรรม
ของผูทําแผนและแผนที่วานั้นไมเปนธรรมนั้น เปนความคิดเห็นของลูกหนี้ฝายเดียว ซึ่งอาจดําเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของไดและมิไดเปนประเด็นในการพิจารณาวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญมาตราตาง ๆ ที่อางหรือไม ผูทําคําวินิจฉัย
จึงไมขอออกความเห็นในเรื่องขอเท็จจริงที่บริษัทลูกหนี้เสนอ แตไดพิจารณาวินิจฉัยในขอกฎหมายที่ลูกหนี้
หาวาขัดตอรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๔ บุคคลที่มีสิทธิยื่นคํารอง
ขอตอศาลใหมีคําสั่งใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้มีหลายฝายคือ ตัวลูกหนี้เองหรือเจาหนี้ หรือธนาคาร
แหงประเทศไทยกรณีลูกหนี้เปนสถาบันการเงินในความกํากับดูแล หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกรณีลูกหนี้เปนบริษัทหลักทรัพยหรือกรมการประกันภัยกรณีลูกหนี้เปน
บริษทั ประกันภัยหรือบริษัทประกันชีวิตหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ของลูกหนี้ ซึ่งสรุปไดวา ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้คือ ลูกหนี้ เจาหนี้
หรือองคกรของรัฐ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการคงอยูหรือลมละลายของลูกหนี้ ทั้งนี้มาตรา ๙๐/๓
กําหนดชัดเจนวา ลูกหนี้ที่จะถูกรองขอใหมีการฟนฟูกิจการนั้น ตองมีลักษณะเบื้องตนคือ เปนลูกหนี้
ที่มีหนี้สิน ลน พนตัวและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน เปนจํานวนแนนอนไมนอยกวา
สิบลานบาท ซึ่งมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ
การยื่นคํารองขอตอศาลใหมีคําสั่งฟนฟูกิจการนั้น ผูยื่นคํารองจะเปนฝายใดก็ตามตองเสนอชื่อ
และคุณสมบัติของผูทําแผนไปในคํารองดวย ตามมาตรา ๙๐/๖ วรรคแรก (๔) แตการเสนอชื่อผูทําแผน
และคุณสมบัติของผูทําแผนเชนนี้ มิไดหมายความวาผูถูกเสนอชื่อจะไดเปนผูทําแผนโดยอัตโนมัติ ทัง้ นี้
เพราะเหตุวาฝายอื่นที่มิใชผูยื่นคํารองอาจคัดคานและเสนอชื่อผูทําแผนแทนการยอมรับผูทําแผนที่มีชื่อ
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เสนอในคํารองได และในทุกกรณี ผูทําแผนจะตองไดรับความเห็นชอบจากศาลเทานั้น โดยศาลมีอํานาจ
แมกระทั่งการที่จะยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กระบวนการเกี่ยวกับการตั้งผูทําแผนดังกลาว
นี้มีขั้นตอนโดยละเอียดในพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา
ที่เกี่ยวเนื่องเชน มาตรา ๙๐/๒๒ มาตรา ๙๐/๒๓ เปนตน
ตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคาน
มิไดเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอ
เปนผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนีผ้ คู ดั คาน
เสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลาย
โดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีบทบัญญัติ
สวนแรกเปนเรื่องลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนเพื่อเสนอตอศาลตองเปนมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น บทบัญญัติสวนหลังเปนเรื่องที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผน บทบัญญัติสวนหลังเมื่อพิจารณาใหดีจะเห็นวา เปนบทบัญญัติที่ใหประโยชน
แกลูกหนี้หรือใหลูกหนี้ไดประโยชนมากกวาเจาหนี้กลาวคือ ผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอมีสิทธิเปนผูทําแผน
เวนแตฝายเจาหนี้ตองการเสนอผูอื่นเปนผูทําแผน ฝายเจาหนี้ตองใชมติเสียงขางมากถึงสองในสาม ผลคือ
หากมีเจาหนี้มีเสียงขางมากธรรมดา (ไมถึงสองในสาม) เสนอผูอื่นเปนผูทําแผน ผูท าํ แผนทีล่ กู หนีเ้ สนอ
ก็ยังมีสิทธิ์ไดรับเลือกเปนผูทําแผน นับวาพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง ใหสิทธิแกลูกหนี้ดีอยูแลว แตทั้งนี้ กรณีจะเปนประการใดก็ตาม ผูทําแผนจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากศาลดวย หาใชวา เจาหนี้จะสามารถบังคับใหศาลตั้งผูทําแผนที่ตนเสนอ ในตอนหนึ่งของคํารอง
ผูรองคัดคานการใชมติเสียงขางมาก สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ โดยเปรียบเทียบกับ
การดําเนิน กิจการที่สําคัญของเจาหนี้ตามกฎหมายลมละลายวา เจาหนี้ตองอาศัยมติพิเศษคือ มติของ
เจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนเทากับสามในสี่แหงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งเขาประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนในที่ประชุมเจาหนี้ แตผูรองก็มิไดแสดงความเห็นวา จะเปนการยุติธรรม
หากในกรณีเสนอชื่อบุคคลผูทําแผนหนี้เสียงขางมากมีมติม ากขึ้นเปนสามในสี่แบบมติพิเศษดังกลาว
และถึงอยางไร ก็เปนการยากที่จะเขาใจไดวา การเพิ่มเสียงขางมากขึ้นอีกเล็กนอยจะทําใหลูกหนี้พอใจ
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เนื่องจากลักษณะคําโตแยงของผูรองเปนไปในทางที่จะพอใจตอเมื่อลูกหนี้เปนผูมีสิทธิฝายเดียวในการตั้ง
ผูทําแผน ซึ่งเปนการเรียกรองที่ไมมีเหตุผลเพราะลูกหนี้ในคดีขอใหมีการฟนฟูกิจการขึ้นมีลักษณะเบื้องตน
คือ เปนผูมีหนี้สินลนพนตัวซึ่งเจาหนี้สามารถฟองใหลมละลายไดอยูแลว
ขอที่สําคัญ คือการพิจารณาวา การตั้งผูทําแผนจะมีผลกระทบสิทธิของลูกหนี้เพียงใดการพิจารณาขอนี้
ไดแกการพิจารณาอํานาจหนาที่ของผูทําแผน หนาที่สําคัญของผูทําแผนก็คือการทําแผนฟนฟูกิจการ
ซึ่งจะตองมีคุณลักษณะและมีขั้นตอนพิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดไวโดยละเอียดในบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ วาดวยการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ
และการใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งในกระบวนการนี้อาจมีการเสนอแกไขเพิ่มเติมแผนโดยลูกหนี้
หรือเจาหนี้หรืออาจมีการตั้งผูทําแผนคนใหมก็ได ผูรองอางเหตุผลแสดงความเห็นเสมือนวา เมื่อเจาหนี้
ไดสิทธิกําหนดตัวผูทําแผนแลวผูทําแผนจะทําแผนไดทุกอยางเพื่อประโยชนเบ็ดเสร็จของเจาหนี้นับวา
เปนความเห็นโดยอนุมานเกินความจริงและเกินกวาที่กฎหมายบัญญัติไว และทําใหเกิดคําถามวาลูกหนี้
มีแผนการจะใหผูทําแผนที่ตนเสนอปฏิบัติเพื่อประโยชนเบ็ดเสร็จของตนหรือประเด็นที่เกี่ยวของขอตอไปคือ
เรื่องอํานาจของผูทําแผนในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๒๕ บัญญัติวา เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว ใหอํานาจหนาที่ในการ
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตกแกผูทําแผน จนกวาศาลจะมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ
อํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๒๕ นี้ อาจทําใหเขาใจผิดวา
ผูทําแผนอาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตามที่เห็นสมควรเองไดทุกอยาง จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายลูกหนี้ แตความจริงแลวผูทําแผนมิไดมีอํานาจขนาดดังกลาว
ทั้งนี้พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไดสรางบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
โดยมีวัตถุประสงคที่จะคุมครองประโยชนของทุกฝาย รวมตลอดถึงลูกจาง คนงาน และภาคเศรษฐกิจสวนรวม
โดยการใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้แทนกระบวนการลมละลาย ดังจะเห็นไดจากมาตรการคุมครอง
ปองกันรักษากิจการและทรัพยสินที่ใหแกลูกหนี้ ตามมาตรา ๙๐/๑๒ นับตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอ
ใหมีการฟนฟูกิจการไวเพื่อพิจารณาจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผนหรือวันที่ดําเนินการ
ตามแผนเปนผลสําเร็จตามแผนหรือวันที่ศาลมีคาํ สั่งยกคํารองขอหรือจําหนายคดี หรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ หรือพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ในบรรดามาตรการที่กําหนดไว
มีมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) บัญญัติวา “หามมิใหลูกหนี้จําหนาย จาย โอน ใหเชา ชําระหนี้ กอหนี้ หรือ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินการคาตามปกติ
ของลูกหนี้สามารถดําเนินตอไปได เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น” ดังนั้น อํานาจหนาที่
ของผูทําแผนในการบริหารจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ซึ่งเปนอํานาจชั่วคราวที่มีอยูในชวง
ระยะเวลาที่กาํ หนดไวในมาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง จึงถูกจํากัดไวตามมาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๙)
ผูทําแผนจึงใชอํานาจทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของลูกหนี้ในระหวางเวลาจัดการกิจการและ
ทรัพยสินของลูกหนี้ชั่วคราวมิได และยังมีหนาที่บริหารจัดการเพื่อใหการคาของลูกหนี้ดําเนินการไปตามปกติ
อีกดวย ดังนั้นขั้นตอนวิธีการในการตั้งผูทําแผนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ซึ่งใหโอกาสและความเปนธรรมแกผูเกี่ยวของรวมทั้งดุลพินิจของศาลในการตั้งบุคคลผูทําแผน
สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่ใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้แทนการลมละลาย และมิไดมี
ผลกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสิน ของลูกหนี้ หรือเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพของลูกหนี้แตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วาดวยสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
มาตรา ๕๐ วาดวยเสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม และไมเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๒๙
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาผูรอง ยื่นคํารอง ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ พรอมเสนอความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย
ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน” นั้น
เปนบทบัญญัติที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการ
ของลูกหนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ไดใหการรับรองคุมครองไว
อีกทั้งทําใหการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมอาจเปนผลสําเร็จไดสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ จึงมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ขอเท็จจริงตามคํารอง เอกสารประกอบและคําชี้แจงของผูเกี่ยวของ สรุปไดวาศาลลมละลายกลาง
ไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ใหฟนฟูกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ ตามคํารองของเจาหนี้รายใหญ ๕ ราย และไดมีคําสั่งตั้ง บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ
แพลนเนอรส จํากัด ซึ่งไดรับการเสนอโดยฝายเจาหนี้ใหเปนผูทําแผน ตามมาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แตในที่สุด ศาลลมละลายกลาง มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖
แตงตั้งตัวแทนจากกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดยื่นหนังสือรองเรียน
ตอคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา เพื่อพิจารณาวา บทบัญญัติมาตรา
๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ไมใหความเปนธรรมกับฝายลูกหนี้ที่ตองถูกฟนฟูกิจการ
เปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ในการจัดการทรัพยสินของตนภายหลังที่ศาลสั่งฟนฟูกิจการแลว จึงขัดตอ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ซึ่งผูรองพิจารณาแลว เห็นวา เจตนารมณ
ในการตราพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ วาดวยเรื่อง กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับ
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ก็เพื่อใหโอกาสแกลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคล ใหไดรับความชวยเหลือจากสถาบัน
ทางการเงินหรือเอกชนอื่นในการฟนฟูกิจการเพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย เจาหนี้มีโอกาสไดรับชําระหนี้
จากลูกหนี้ ไมกอใหเกิดปญหาตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ หากปลอยใหลูกหนี้เลิกกิจการหรือ
ลมละลายไป ยอมไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศทั้งมีผลกระทบอยางกวางขวางและยังเปนการสูญเสีย
สินทรัพยทางธุรกิจเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ไมคุมแกจํานวนหนี้ ซึ่งพระราชบัญญัติลมละลายเดิมกําหนดให
เจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดี
ลมละลาย เปนเหตุใหไมมีสถาบันทางการเงินหรือเอกชนใดยินยอมใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสถาบันทางการเงิน หรือเอกชนอื่น
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้เพื่อใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได และมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้
แมลูกหนี้จะตกเปนบุคคลลมละลายในภายหลังก็ตาม แตการรองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้รายใดนั้น
จะตองเปนกรณีที่ศาลลมละลายยังมิไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้รายนั้น ซึ่งลูกหนี้ยังมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินตาง ๆ ของตน และมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายในอันที่จะครอบครองและใชประโยชน
หรือจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของตน
ดังนั้น ในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อใหเปนผลสําเร็จตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว
จําเปนตองมีกระบวนการพิจารณาเลือกและตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณและมีความเขาใจ
ในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้เปนอยางดี จึงจะสามารถฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได ทั้งตองเปนบุคคล
ที่ลูกหนี้ยอมรับที่จะใหเปนตัวแทนของลูกหนี้ในการจัดทําแผนฟนฟูกิจการและเปนผูบริหารแผนนั้น
แตกระบวนการตั้งผูทําแผนตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มิไดใหโอกาสลูกหนี้
อยางเพียงพอในการที่จะไดม าซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้เปนผลใหในทางปฏิบัติ
ลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใหฝายเจาหนี้และศาลพิจารณา ผูทําแผนที่เจาหนี้เสนออาจจัดทําแผน
ในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ โดยอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได
การทําแผนและการบริหารแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ หากผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการเปน
ผูที่มิไดบริหารแผนโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกหนี้เปนสําคัญแลว โอกาสที่กิจการของลูกหนี้จะฟนฟู

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กลับคืนสูสถานะเดิมยอมเปนไปไดยาก ลูกหนี้ในฐานะที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ยังถูกจํากัดสิทธิในการบริหาร
กิจการและทรัพยสินของตน บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญ
ของสิทธิและเสรีภาพ ผูรองเห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว ในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผนของตน
ดวยนั้น สิทธิในการพิจารณาเลือกผูทําแผนยอมตกแกฝายเจาหนี้ซึ่งแนนอนวาตองเปนบุคคลที่เจาหนี้เสนอมา
แมจะใหอํานาจศาลในการที่จะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบได แตหากศาลไมใหความเห็นชอบ
เจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอใหทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้น นี้
กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดังที่เจาหนี้ลงมติ
ในครั้งแรก นอกจากนี้ในการลงมติคัดเลือกผูทําแผน กฎหมายกําหนดมติของเจาหนี้เพียงสองในสาม
ทั้ง ๆ ที่เปนกิจการสําคัญ ซึ่งควรตองใชมติพิเศษตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ บทบัญญัติดังกลาว
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ฯ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัย
ประเด็นตามคํารองที่ตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได” และวรรคสอง บัญญัติวา “กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย” มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุม ครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชน วานี้
ยอมเปน ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” และมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพ
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ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” วรรคสอง บัญญัติวา
“การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน
หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
สวนพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น เปน ผูทําแผนดวย
เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็นวาบุคคล
ที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูท าํ แผนดวยก็ดี
ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกวา
บุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน” วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผน
ตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้”
วรรคสาม บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได
และศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวยใหศาลมีคําสั่ง
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือ
ลูกหนี้เ สนอชื่อเปน ผูทําแผน” วรรคสี่ บัญญัติวา “ถาที่ประชุม เจาหนี้ไมอาจมีม ติเลือกผูทําแผนได
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณี
ที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการก็ได” และวรรคหา บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้
ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแต
ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผนหรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได
ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ”
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ดังนี้ เห็นวา ตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ บริษัทจํากัดหรือนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ เมื่อมี
หนี้สินลนพนตัว เจาหนี้มีสิทธิฟองลูกหนี้ใหลมละลายไดเชนเดียวกันกับลูกหนี้ทั่วไปเมื่อถูกฟองและ
ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย บริษัทจํากัดหรือนิติบุคคลนั้น ยอมตองถูกจํากัดสิทธิในทรัพยสินและจํากัด
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ฯ โดยมีเหตุผลเพื่อมิใหไปกอหนี้สินเพิ่มขึ้น และ
เพื่อรวบรวมทรัพยสินมาแบงชําระใหกับเจาหนี้อันเปนมาตรการที่จะจัดการกับทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อ
ชําระหนี้แกเจาหนี้ทั้งหมดในลักษณะที่ทําเพื่อประโยชนรวมกันและในคราวเดียวกัน สวนในเรือ่ งการขอให
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ นั้น เมื่อมีการขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้และศาลมีคําสั่งรับคํารองขอใหฟนฟู
กิจการไวพิจารณาแลว กฎหมายหามมิใหเจาหนี้ฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้และ
คดีลมละลายอีก สิทธิของลูกหนี้จึงไมแตกตางจากกรณีที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด
โดยเมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว อํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้
สิ้นสุดลง แตอยางไรก็ดี การจะยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการได ลูกหนี้จะตองไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาดแลวตามพระราชบัญญัติลม ละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๕ ที่บัญญัติวา “บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔
จะยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมไดในกรณีดังตอไปนี้ (๑) ศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ของลูกหนี้เด็ดขาด ......” ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และมีอํานาจจัดการทรัพยสินของตนอยู
เจตนารมณ ใ นการแก ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบัญ ญัติ ลม ละลาย ฯ มีป รากฏในเหตุ ผ ลท ายประกาศใช
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ สรุปวา เพื่อใหโอกาสลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคล
ซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินใหไดรับความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ เพื่อมิใหตกเปน
บุคคลลมละลายซึ่งไมเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อกิจการไดรับการฟนฟูยอมทําใหเจาหนี้มีโอกาส
ไดรับชําระหนี้ ทั้งการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ เพื่อใหเจาหนี้ที่ใหการชวยเหลือทางการเงิน
แกลูกหนี้โดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวใหมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
แกเจาหนี้ เปนกฎหมายที่มุงแกปญหาทางเศรษฐกิจ และสงเสริมใหธุรกิจการคาของประเทศใหดําเนินการ
ตอไปได
สําหรับกระบวนการพิจารณาเลือกและตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และ
มีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้ ซึ่งจะทําใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได และ
เพื่อใหเจาหนี้ใหความรวมมือในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของกฎหมาย นั้น
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๖ ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนและกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการไว
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กระบวนการตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ เปน
บทบัญญัติที่อาศัยหลักการประนีประนอมโดยกําหนดเปนทางเลือกไว กลาวคือ ถาลูกหนี้เสนอผูทําแผน
ก็ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตกรณีเจาหนี้ไมยอมรับผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอ เจาหนี้
ตองใชมติที่ประชุมของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ซึ่งผูทําแผนที่เจาหนี้เลือกจะตองมี
คุณสมบัติเปนผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการตามกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ไดออกไวดวยดังขอวินิจฉัยขางตน นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ยังใหอํานาจศาลในการพิจารณาผูทําแผนซึ่งที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกวา
สมควรที่จะมีคําสั่งตั้งเปนผูทําแผนหรือไมดวย มิใชมีอํานาจเพียงมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการเทานั้น
ขออางของผูรองที่วา ในทางปฏิบัตลิ ูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใหฝายเจาหนี้และศาลพิจารณา
และผูทําแผนที่เจาหนี้เสนออาจจัดทําแผนในทางที่เอื้อประโยชนแกเจาหนี้ ทําใหกิจการของลูกหนี้จะฟนฟู
กลับคืนสูสถานะเดิมเปนไปไดยาก นั้น จึงไมอาจเปนไปได มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ยังกําหนดให
ที่ประชุมเจาหนี้ใชมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาถึงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมติที่จะตั้งใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนอีกดวย ซึ่งนับวาเปนเสียงสวนใหญ
และมีจํานวนพอสมควร สวนที่อางวาเปน กิจการสําคัญที่ประชุมตองใชมติพิเศษตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย ฯ นั้น ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับการประนอมหนี้ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
ไมอาจนํามาใชเกี่ยวกับการตั้งผูทําแผนที่มีบัญญัติไวตางหากได
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวา การตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย ฯ แมจะมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๘ หรือ
การประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมเพราะผูทําแผนจะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการจัด
กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และเปนผลใหอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของผูบริหาร
ของลูกหนี้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ก็ตาม แตก็เปนสิ่งจําเปนดังเหตุผลทายประกาศใช
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามที่กลาวแลวขางตน โดยการใหผูทําแผนเขามา
วิเคราะหถึงสภาพการณและปญหาของกิจการและจัดทําแผนฟนฟูกิจการ เพื่อนําไปบริหารใหกิจการของลูกหนี้
ดําเนินการตอไปได แมจะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ก็เปน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปนเทานั้น ทั้งเปนบทบัญญัติที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและมิได
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มีความมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ จึงหาไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ ไม
จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลม ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
กรณีพระราชบัญ ญัติลมละลาย พุท ธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญ หา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ขอเท็จจริง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ผูรอง) อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ เสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตามหนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบ
มาตรา ๒๙ สรุปความไดดังนี้
ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา ไดรับหนังสือ
รองเรียนจากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) กรณีศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ตามคํารองขอของเจาหนี้รายใหญ ๕ ราย และไดมีคําสั่งตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ
แพลนเนอรส จํากัด ซึ่งไดรับการเสนอโดยฝายเจาหนี้ ใหเปนผูทําแผน ตามมาตรา ๙๐/๑๗ แหง
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๕๑ ประกอบมาตรา
๙๐/๒๕ มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา ๙๐/๕๘ และมาตรา ๙๐/๕๙ ขัดตอ รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๘
ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
คณะกรรมาธิการ ฯ พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ นาจะขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงขอให
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็น ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
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ผูรองพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการ ฯ สงเพื่อใหดําเนินการแลว มีความเห็นวาในประเด็นที่วา
มาตรา ๙๐/๔๖ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย
ไวแลววา มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ผูรองจึงไมมีอํานาจพิจารณาใน
ประเด็นดังกลาวซ้ําอีก
สําหรั บในประเด็น มาตรา ๙๐/๑๗ มี ปญหาเกี่ย วกับ ความชอบดวยรั ฐ ธรรมนูญ ผู รองมี
ความเห็น วา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ ดังนี้
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ “เนื่องจาก
บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว
อัน ควรได รับความชวยเหลื อทางการเงิน จากผูประสงคจะใหค วามชวยเหลือทางการเงิ น แกลูกหนี้
เพื่อ ใหลู กหนี้ มีโอกาสฟน ฟู กิจการ แต เนื่อ งจากมาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบั ญญัติ ลม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
ไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายอันเปนเหตุใหไมมีสถาบันทางการเงินหรือเอกชนรายใดยินยอม
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว ลูกหนี้จึงตอง
ตกเปนบุคคลลมละลาย ทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยูในสภาพที่จะฟนฟูได หากไดรับความชวยเหลือ
ทางการเงินสมควรที่จะมีบทบัญญัติคุมครองการใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหา
สภาพคลองทางการเงินชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการไดซึ่งจะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาส
รับชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเจริญกาวหนา
ตอไป” แสดงใหเห็นเจตนารมณในการตรากฎหมายดังกลาว ๓ ประการ คือ
(๑) ให โ อกาสลู ก หนี้ ที่ เ ปน นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ประสบป ญ หาสภาพคล อ งทางการเงิน ให ไ ด รั บ
ความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย
(๒) เมื่อกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟน ฟูยอมทําใหเจาหนี้มีโอกาสไดรับชําระหนี้แ ตหาก
ลูกหนี้ตองลมละลายยอมไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
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(๓) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลายฯ เพื่อใหเจาหนี้ที่ใหการชวยเหลือทางการเงิน
แกลูกหนี้โดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวใหมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
แกเ จาหนี้ จึงเปน กฎหมายที่มุง แก ปญหาทางเศรษฐกิจ และส งเสริม ใหธุ รกิจ การคา ของประเทศ
ใหดําเนินการตอไปได
จากเจตนารมณดังกลาวประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๕ (๑) ซึ่งบัญญัติวา “...จะยื่นคํารอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมไดในกรณีดังตอไปนี้ (๑) ศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้
เด็ดขาด” แสดงใหเห็นวา การที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการได ลูกหนี้จะตองไมถูกศาลสั่งพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และมีอํานาจจัดการทรัพยสินของตนตามมาตรา
๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
ในการฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ จําเปน อยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการพิจารณาเลือ กและตั้ง
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้
เปนอยางดี และตองเปนบุคคลที่ลูกหนี้ใหการยอมรับที่จะใหเปน ตัวแทนของลูกหนี้ใ นการใชสิทธิ
ความเปนเจาของในทรัพยสินของลูกหนี้แทนลูกหนี้ ดังนั้น สิ่งสําคัญในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
มีขอตองพิจารณา ๓ ประการ คือ
๑. กระบวนการตั้งผูทําแผน การพิจารณาตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ เปนเพียงการพิจารณา
ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙๐/๑๖ โดยศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได ถาศาล
เห็นวา บุคคลที่ผูรอ งขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผน
ตองเปนมติของเจาหนี้ ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่
ลูกหนี้เ สนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปน ผูทําแผน เวน แตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มี
จํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน และเปนผูที่ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติเห็นชอบดวยใหเปนผูทําแผนนั้น
ซึ่งหากที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ก็ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งเปนผล
ใหลูกหนี้ตองลมละลาย กระบวนการดังกลาวมิไดใหโอกาสแกลูกหนี้อยางเพียงพอในการที่จะไดมาซึ่ง
ผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และในทางปฏิบัติโอกาสที่ลูกหนี้จะไดทําแผนที่ตนเสนอนั้น
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ยอมจะเปนไปไมไดเลย ลูกหนี้จึงไมมีโอกาสที่จะใหผูทําแผนซึ่งตนเสนอไดมีโอกาสเสนอแผนฟนฟู
ใหเจาหนี้ไดพิจารณาเสียกอน กลาวคือ กระบวนการเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ นั้น เจาหนี้
ยอมมุงไปที่การตั้งผูทําแผนที่อาจจัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ฝายจํานวนหนี้ขางมากเปนสําคัญ
โดยอาจไมใ หความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได หรืออาจเปนชองทางให
เจาหนี้จํานวนหนี้ขางมากใชกระบวนการตามมาตรา ๙๐/๑๗ นี้ ยุติการเริ่มกระบวนการฟนฟูได ดังนั้น
บทบัญญัติดังกลาวจึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญอันเปนการขัดกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
๒. แผนฟนฟูกิจการ การฟนฟูจะบรรลุผล แผนฟนฟูตองมีความเปนไปได เจาหนี้ตองพอใจ
และมีความเชื่อมั่น และตองไมเปนปฏิปกษตอลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟู ซึ่งการจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการควรเปนเรื่องที่พิจารณาจากแผนฟนฟูกิจการวาไมสามารถทําใหการฟนฟูกิจการสําเร็จ
มิใชพิจารณาจากการตั้งผูทําแผน ซึ่งลูกหนี้ไมมีโอกาสเทาเทียมกับฝายเจาหนี้ ในการเลือกผูทําแผน
เปน ผลใหทางปฏิบัติลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใ หเจาหนี้และศาลไดพิจารณา ดังนั้น
บทบัญญัติดังกลาว จึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ อัน เปน การขัดกับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ รวมทั้งมาตรา ๑๓๓๖
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๓. ผูบริหารแผน ตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเขาใจ
ในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้เปนอยางดี หากผูทําแผนและบริหารแผนฟนฟูกิจการเปนผูท่ีมิได
บริหารแผนโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกหนี้เปนสําคัญแลว โอกาสฟนฟูกิจการกลับคืนสูสถานะเดิม
ยอมเปนไปไดยาก ประกอบกับการเสนอแผนของลูกหนี้ไมไดรับการพิจารณาตามกระบวนการในขอ ๑
และการจัดทําแผนของลูกหนี้ไมมีโอกาสไดรับเปนแผนที่จะนําไปปฏิบัติตามขอ ๒ การที่ลูกหนี้ถูกจํากัด
โอกาสในการบริหารกิจการและทรัพยสินทั้งที่กฎหมายยังมิไดตัดสิทธิ กรณีจึงถือไดวาบทบัญญัติดังกลาว
จึงเปนการกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ อันเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอ
ผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติ
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ของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกัน
ออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้” และในวรรคสาม บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือก
ผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแทน” เห็นวาเมื่อศาลไดมีคําสั่งให
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามนัยมาตรา ๙๐/๑๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว
ในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผนของตนดวยนั้น สิทธิในการพิจารณาเลือกผูทําแผน
ยอมตกแกฝายเจาหนี้และโดยปกติยอมเปนไปไมไดอยางแนแทวา เจาหนี้จะออกเสียงลงคะแนนหรือ
พิจารณาเลือกบุคคลที่ลูกหนี้เ สนอมานั้นเปน ผูทําแผน ทั้ง ๆ ที่เจาหนี้ไดเสนอผูทําแผนฝายตนดวย
ในทางปฏิบัติจึงเปนที่คอนขางแนนอนวา ผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเสมอ มิฉะนั้น
ศาลจะตองมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งผูรองจะไดกลาวตอไป สวนกรณีที่ใหอํานาจแกศาล
ในอันที่จะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งวาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดวยนั้น จะเห็นไดวา
แมศาลจะไมใหความเห็นชอบดวย แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมาใหเปน
ผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้ กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณาให
ความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้ไดลงมติเลือกในครั้งแรก
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหา แสดงใหเห็นวา กอนที่จะมีคําสั่งตั้งผูทําแผน
ตามที่เจาหนี้ไดมีมติเลือกนั้น แมศาลจะมีอํานาจตรวจสอบ แตตองเปนกรณีที่ศาลเห็นวามีเหตุผลมาก
พอสมควรวา บุคคลดังกลาวไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผน แตไมมีอํานาจพิจารณาวาบุคคลที่ลูกหนี้เสนอ
สมควรจะเปนผูทําแผนหรือไม เพราะหากศาลพิจารณาวาบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาไมเหมาะสมที่จะเปน
ผูทําแผน ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการสถานเดียว บุคคลที่ลูกหนี้เสนอใหเปนผูทําแผน
จึงไมมีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูทําแผนอยางแนนอน ผลของการที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหฟน ฟูกิจการอาจเปน ผลใหลูกหนี้ตกเปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น เมื่อผูทําแผนเปน บุคคลที่ลูกหนี้
มิไดใหการยอมรับและยินยอมใหจัดการทรัพยสินของตน การเขาไปจัดการกิจการและทรัพยสินของ
ลูกหนี้ ของผูทํา แผน ภายหลั งที่ศ าลได มีคํา สั่งตั้ง แลว ตามนัย มาตรา ๙๐/๒๕ นั้น ยอ มเป น การ
กระทบกระเทือนตอสิทธิในความเปนเจาของทรัพยสินของลูกหนี้ และเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือการประกอบอาชีพของลูกหนี้โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
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ผูรอง เห็นวา เมื่อเจตนารมณของการใหมีบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เปนไป
ดั่งที่ผูรองไดกลาวแลว และลูกหนี้ยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จึงควรมีสิทธิจัดการทรัพยสิน
และประกอบกิจการของตนไดตอไป ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ อันเปนบทบัญญัติที่มาของ
การจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผน มิเชนนั้น
ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟน ฟูกิจการดังที่กลาวมาแลว นั้น จึงเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ในทางทรัพยสิน และการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้ นอกจากนี้จะเห็น ไดวา ในการลงมติ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหเปนผูทําแผนนั้น บทบัญญัติมาตราดังกลาวไดใหสิทธิเจาหนี้ดําเนินการได
โดยอาศัยเสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปน
กิจการที่สําคัญ ซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการสําคัญ
ไดตองอาศัยมติพิเศษ (มติพิเ ศษ หมายความวา มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับ
สามในสี่ แ ห ง จํ า นวนหนี้ ทั้ ง หมดของเจ า หนี้ ซึ่ ง ได เ ข า ประชุ ม ด ว ยตนเองหรื อ มอบฉั น ทะให ผู อื่ น
เขาประชุม แทนในที่ประชุม เจาหนี้ และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น ตามมาตรา ๖) จึงเปน
บทบัญญัติที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการ
ของลูกหนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
จากขอพิจารณาและความเห็นดังกลาว ผูรองจึงเห็นวา การใหสิทธิแกเจาหนี้ในการพิจารณา
เลือกผูทําแผนเพื่อเสนอใหศาลมีคําสั่งตั้ง ทั้งที่ลูกหนี้ก็ไดเสนอผูทําแผนของตน อันเปนการแสดงใหเห็นวา
ลูกหนี้มีความประสงคที่จะจัดการทรัพยสิน และประกอบกิจการดวยตนเอง แตเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้อาจออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทาํ แผนนั้น เปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยที่เปนผูทําแผนและบริหารแผนโดยไมเปนธรรม
และเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติวา “แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผน
ที่ลูกหนี้เ สนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีม ติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...”
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับไวดําเนินการและพิจารณาวินิจฉัย และไดใหคณะกรรมาธิการการคลัง
การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) และคณะ อธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผูบริหารแผน
ฟนฟูกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ชี้แจงดวยเอกสารและดวยวาจา
คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา โดยนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ
รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ไดชี้แจงดวยวาจาและเอกสารสรุป ความเห็น เชนเดียวกับผูรองวา
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลม ละลาย พุท ธศักราช ๒๔๘๓ ขัด หรือ แยงต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน และคณะ ประกอบดวย นายชวลิต อัตถศาสตร และนายอดุลย
ศรีชูชาติ ชี้แจงดวยวาจาและเอกสาร สรุปไดวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ โดยมี
เหตุผลทํานองเดียวกับผูรอง
อธิบดีกรมบังคับคดี นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายชนินทร สุตีกษณะ เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ผูรับมอบหมายจากรัฐ มนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม มาชี้แ จงดวยวาจา สรุปไดว า
ตามบทบัญ ญัติ ม าตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหง พระราชบัญ ญัติ ลม ละลาย พุ ทธศัก ราช ๒๔๘๓
ขอความที่วา “แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแต
จะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งได
ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน” นั้น ก็ไมใชเปนบทบัญญัติที่จะตอง
เปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไป เมื่อเจาหนี้ประชุมกันเลือกผูทําแผนไดแลว ผลของการเปนผูทําแผน
หรือไม ยังขึ้นอยูกับศาล ซึ่งศาลจะมีดุลพินิจในการตั้งหรือไมตั้งก็ได หากศาลไมเห็นสมควร ก็จะสั่ง
ใหเลือกกันใหม ถาเลือกไมไดจริง ๆ กฎหมายก็ใหศาลยกเลิกคําสั่งฟน ฟูกิจการ สวนขอโตแยงที่วา
กฎหมายไทยไมไดใหสิทธิลูกหนี้เปนผูทําแผนเชนเดียวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น ประเทศไทย
ไม ไ ด เ อามาจากสหรั ฐ อเมริ ก าทั้ ง หมด เพราะกรณี ข องสหรั ฐ อเมริ ก าใน Chapter Eleven ใน
Bankruptcy Code นั้น หลักเกณฑจะขอฟนฟูกิจการ มีเงื่อนไขแตเพียงขาดสภาพคลองก็เพียงพอแลว
และเมื่อภาวะลูกหนี้ยังไมถึงมีหนี้สินลนพนตัวทรัพยสินตาง ๆ ยังเปนของลูกหนี้ เขาเลยใหลูกหนี้เปน
ผูทําแผน แตของไทยเราใชเงื่อนไขวาลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัว เมื่อเปนเชนนี้แลวทรัพยสินตาง ๆ
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ไมใชของลูกหนี้แลวเพราะลูกหนี้ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะไปชําระหนี้ทรัพยสินตาง ๆ ตองเอาไป
ชําระหนี้ตอเจาหนี้ทั้งหมด ลูกหนี้แทบไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นอยูเลย จึงใหโอกาสเจาหนี้เปน
ผูทําแผนบริหารแผน
พลเอก มงคล อั ม พรพิ สิ ฏ ฐ ประธานผู บ ริ ห ารแผนฟ น ฟู กิ จ การ บริ ษั ท อุ ต สาหกรรม
ปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) และคณะ ประกอบดวย นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา นายพละ
สุขเวช นายอารีย วงศอารยะ และนายทนง พิทยะ ไดชี้แจงดวยวาจาและเอกสารถึงรายละเอียดของ
การจัดทําแผนฟนฟูกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) รวมถึงฐานะ
ทางการเงิ น ของบริ ษั ท อุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี กั ล ไทย จํ า กั ด (มหาชน) โดยยึ ด หลั ก ว า บริ ษั ท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ตองดําเนิน การตอไป เพราะจะเปน ประโยชนตอ
ประเทศชาติ พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ตองไมตกงาน เจาหนี้
จะตองไดรับเงินคืนและลูกหนี้จะตองไดรับความเปนธรรม
ขอวินิจฉัย
ประเด็น ที่จะตองวิ นิจฉัยมีวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รั บ รองไว จ ะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การที่
รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไวแ ละเทาที่จําเปน เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๕๐ บัญ ญั ติว า “บุค คลย อมมีเ สรีภ าพในการประกอบกิ จ การหรื อ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในด านสาธารณูป โภค การรัก ษาความสงบเรี ยบรอ ยหรือ ศีล ธรรมอั น ดี ของประชาชน
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน”
พระราชบั ญญัติ ลมละลาย พุ ทธศัก ราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บัญ ญัติว า
“ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอ
เปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้
ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติเปนหลักการมิใหมีการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แตยกเวนใหจํากัดสิทธิเสรีภาพได เฉพาะเมื่อมีความจําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพมิได และการจํากัดดังกลาวจะตองอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเทานั้น
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ เปนบทบัญญัติคุมครองสิทธิในทรัพยสินของบุคคล ขอบเขต
และสิทธิและการจํากัดสิทธิดังกลาว กระทําไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ เปนบทบัญญัติคุมครองเสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพอยางเสรี แตยอมใหมีการจํากัดโดยอํานาจแหงกฎหมายเฉพาะได เพื่อประโยชนตาง ๆ
ของประชาชนหรือของรัฐ เชน เพื่อประโยชนตอการรักษาความมั่น คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อคุมครองผูบริโภค หรือเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน เปนตน
ในการพิจารณาวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ วา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ นั้น จะตอง
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พิจารณาตามประเด็นคํารองของผูรองวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนของขอความที่วา “แตใน
กรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มี
จํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทาํ แผน...” นั้น จํากัดสิทธิเสรีภาพของผูรองในทรัพยสินและในการประกอบ
อาชีพโดยเสรี และเปนการจํากัดที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพดังกลาว หรือไม
บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เปนสวนหนึง่
ของบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เจตนารมณของการฟน ฟูกิจการในพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ คือตองการใหกิจการของลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว มีการฟนฟู
กิจการได ไมตองถูกศาลสั่งใหลม ละลาย อัน จะเปน ประโยชนแ กตัวกิจการเอง ผูประกอบกิจการ
ลูกจางหรือพนักงานของกิจการนั้น และเศรษฐกิจของประเทศเปนสวนรวม รวมถึงเจาหนี้มีโอกาส
ไดรับชําระหนี้ดวย
บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งกําหนดหลักเกณฑในกรณีที่ลูกหนีม้ ไิ ดเสนอผูท าํ แผน
ใหมติเลือกผูทําแผนเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย
กฎหมายกําหนดไวชัดเจนวาใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มี
จํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน จะเห็นไดวาเปนบทบัญญัติที่ประนีประนอมและคํานึงถึงความเปนธรรม
ทั้งฝายเจาหนี้และลูกหนี้ ทั้งนี้ เพราะบทบัญญัติดังกลาวไมไดตัดสิทธิของลูกหนี้ที่เปนผูเสนอผูทําแผน
แตเพื่อความเปนธรรมตอเจาหนี้ที่จะมีโอกาสไดรับชําระหนี้ กฎหมายจึงบัญญัติใหเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ เสนอผูทําแผนไดถาเจาหนี้นั้นตองการ และ
ถือเปนขอยกเวนที่ทําใหลูกหนี้ไมสามารถเสนอผูทําแผนได นอกจากนี้ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
ยังกําหนดใหศ าลตองใหความเห็นชอบในตัวผูทําแผนเสียกอนเทากับวาใหศาลเปนผูพิจารณาตัดสิน
ในขั้นสุดทายวาจะใหผูใดเปนผูทําแผน ไมใชเปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไปดังที่ผูรองโตแยง การที่
ใหศาลเปนผูใหความเห็นชอบในผูทําแผน ยอมเห็นไดวากฎหมายตองการใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอ
ลูกหนี้และเจาหนี้ สวนที่ผูรองโตแยงวาถาในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอผูทําแผนของเจาหนี้
ศาลจะตองสั่งยกเลิกการฟนฟูสถานเดียว ซึ่งเปนการตัดสิทธิของลูกหนี้นั้นเปนการโตแยงที่มิไดตรงกับ
บทบัญญัติใ นมาตรา ๙๐/๑๗ เพราะบทบัญญัติใ นมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม ยังไดบัญญัติใ หศ าล
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ถาไมเห็นชอบดวยกับผูทําแผนที่เจาหนี้เสนอให “ศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน” สวนที่
ผูรองโตแยงวากระบวนการเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ นี้ เจาหนี้ยอมมุงไปที่การตั้งผูทําแผน
ที่อาจจัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้จํานวนหนี้ขางมากเปนสําคัญ โดยไมอาจใหความสําคัญ
กับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ใหอยูรอดตอไปได หรืออาจเปนชองทางใหเจาหนี้จํานวนหนี้ขางมากยุติ
กระบวนการฟนฟูกิจการไดนั้น เปนการโตแยงที่เปนลักษณะของการคาดคะเน ซึ่งอาจจะเปนหรือไม
เปนเชนนั้นก็ได จึงไมมีน้ําหนักมากพอที่จะรับฟงได นอกจากนี้ บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๕๖ มาตรา
๙๐/๕๗ มาตรา ๙๐/๕๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ยังบัญญัติใหศาลเปน
ผูใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งเทากับวาศาลเปนผูตรวจสอบและตัดสินในขั้นสุดทายในเรื่อง
ของแผน หาใชเปนอํานาจของผูทําแผนที่จะทําแผนอยางไรก็ได
สวนขอโตแยงของผูรองที่วา การยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการได ลูกหนี้ตองยังไมถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาด ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและมีอํานาจจัดการทรัพยสินของตน แตบทบัญญัติใ น
มาตรา ๑๙/๑๗ เปน ผลใหทางปฏิบัติผูทําแผนเปน ผูที่เจาหนี้เปน ผูเสนอ หาใชเปน ผูที่ลูกหนี้เสนอ
ทําใหลูกหนี้ซึ่งมีความประสงค ที่จะจัดการทรัพยสินและประกอบกิจการดวยตนเองไมสามารถทําได
จึงเปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิในทรัพยสินของลูกหนี้ และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
การประกอบอาชีพของลูกหนี้นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ในการยื่นขอฟนฟูกิจการนั้น ลูกหนี้ตองเปน
ผูที่มีหนี้สินลนพนตัว หาใชเปนแตเพียงขาดสภาพคลองทางการเงินเทานั้น ซึ่งแตกตางไปจากกฎหมาย
ลมละลายของสหรัฐอเมริกา บทบัญญัติใน Chapter Eleven ของ Bankruptcy Code ของสหรัฐอเมริกานั้น
ให ผูที่ ขอฟน ฟู กิจ การเป น แตเ พีย งขาดสภาพคล องทางการเงิน ก็ ขอยื่น ฟน ฟู กิจ การได สํา หรั บของ
ประเทศไทยลูกหนี้จะตองเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว จึงจะขอยื่นฟนฟูกิจการ เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
ซึ่งแมวาลูกหนี้ยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของตน แตก็ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการจัดการทรัพยสิน
ดังกลาว เพราะทรัพยสินทั้งหมดตองนําเอาไปชําระหนี้ ดังนั้นเมื่อเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ลูกหนี้จึง
ไมสามารถจะอางสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพที่ตนเองเคยมี
เหมือนกอนที่จะมีหนี้สินลนพนตัวได การฟนฟูกิจการเปนการผอนคลายโดยยอมใหลูกหนี้ยังมีสิทธิใน
ทรัพยสินและในการเสนอผูทําแผนก็จริง แตตองใหผูทําแผนเปนผูดําเนินกิจการแทน จึงเปนการจํากัด
สิทธิแ ละเสรีภาพของลูกหนี้เทาที่จําเปน และไมสามารถอางไดวาเปน ขอจํากัดที่กระทบกระเทือน
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สาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพได ดังนั้นจึงเห็นไดวา มาตรา ๙๐/๑๗ เปนมาตราที่จํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของลูกหนี้ในทรัพยสิน และในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ แตเปนการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพภายใตเงื่อ นไขในบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ ซึ่งบัญญัติใ ห
จํากัดไดเฉพาะที่จําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และไมถือวาเปนการไปกระทบตอสาระสําคัญ
ของสิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้ ในการคํานึงถึงความเปนธรรมตองคํานึงถึงความเปนธรรมทั้ง ๒ ฝาย
หรือสิทธิทั้งของลูกหนี้แ ละเจาหนี้ดวย บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แมจะจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของลูกหนี้ แตมีวัตถุประสงคเพื่อใหการฟนฟูกิจการไดรับผลสําเร็จ อันจะเปนประโยชนตอ
ลูกหนี้เอง ที่ไมถูกศาลสั่งใหลมละลาย และเจาหนี้มีโอกาสไดรับชําระหนี้
ดวยเหตุผลขางตนจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ซึ่งไมมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
นายสุจิต บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภายื่นคํารอง ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยอาศัยอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
แหง พระราชบัญญั ติลม ละลาย พุท ธศัก ราช ๒๔๘๓ แกไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙
ขอเท็จจริงตามคํารองและความเห็นของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ผูรอง โดยสรุปมีดังนี้
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด
(มหาชน) ตามคํารองขอของเจาหนี้รายใหญ ๕ ราย และศาลไดมีคําสั่งตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส
จํากัด ซึ่งไดรับการเสนอโดยฝายเจาหนี้ใ หเปน ผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๕๑ ประกอบมาตรา ๙๐/๒๕
มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา ๙๐/๕๘ และมาตรา ๙๐/๕๙ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมใ หความเปนธรรมกับฝายลูกหนี้ที่ตองถูกฟน ฟูกิจการ
เนื่องจากเปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ใ นการจัดการทรัพยสินของตน ภายหลังที่ศาลมีคําสั่งใหฟน ฟู
กิจการของลูกหนี้แลว บทบัญญัตดิ ังกลาวจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ นายประชัย ฯ จึงไดยื่นหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และ
สถาบันการเงิน วุฒิสภา เพื่อพิจารณาสอบสวนในประเด็นดังกลาว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คณะกรรมาธิการ ฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ นาจะขัดตอมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการ ฯ จึงสงเรื่องดังกลาวใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ผูรองไดพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้ ในประเด็นมาตรา ๙๐/๔๖
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔
และคําวินิจฉัยที่ ๓๗ - ๓๙/๒๕๔๔ วา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ แหงพระราชบัญญัติ
ลม ละลาย พุท ธศั กราช ๒๔๘๓ แกไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมขั ดหรือ แย งต อ
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ผูรองจึงไมมีอํานาจพิจารณา
ในประเด็น ดังกลาวซ้ําอีก ประเด็น มาตรา ๙๐/๑๗ มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๔๘ หรือไมนั้น หมายเหตุทายพระราชบัญญัติไดแสดงถึงเจตนารมณในการตรากฎหมาย
ลมละลายวาดวยเรื่องกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ๓ ประการ คือ
ประการแรก ใหโอกาสลูกหนี้ที่เปน นิติบุคคล ซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิ น
จนถึงขั้นมีหนี้สินลนพนตัวใหไดรับความชวยเหลือจากสถาบันทางการเงินหรือเอกชนอื่น ในการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย
ประการที่สอง เจาหนี้เดิมมีโอกาสไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้เต็มจํานวน หรืออยางเปนธรรม
ตามสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย หากตองเลิกกิจการหรือลมละลายยอมไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
ประการที่สาม ใหสถาบันทางการเงินหรือเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางการเงิน แกลูกหนี้
เพื่อใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได และมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้ แมลูกหนี้จะตกเปนบุคคล
ลมละลายในภายหลังก็ตาม
การยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้รายใดนั้น จะตองเปนกรณีที่ศาลลมละลายยังมิได
มีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้รายนั้นเด็ดขาด ซึ่งหมายถึง การที่ศาลลมละลายยังมิไดมีคําพิพากษาให
ลูกหนี้ตกเปนบุคคลลมละลาย ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ ของตน และมีสิทธิอันชอบธรรม
ตามกฎหมายในอันที่จะครอบครองและใชประโยชนหรือจัดการทรัพยสินของตนในทางใด ๆ ตามมาตรา
๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

การฟนฟูกิจการของลูกหนี้มีขอพิจารณา คือ
(๑) กระบวนการตั้งผูทําแผน การตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ ลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอ
ผูทําแผนได เพราะกฎหมายใหสิทธิเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ลงมติกําหนดใหผูที่เจาหนี้เห็นชอบเปนผูทําแผนเทานั้น โดยขอเท็จจริงเจาหนี้ยอมมุงตั้งผูทําแผนที่อาจ
จัดทําแผนเอื้อประโยชนแกฝายเจาหนี้ขางมากเปนสําคัญ และไมใหความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการ
ของลูกหนี้อยูรอด หรืออาจเปน ชองทางใหเจาหนี้จํานวนหนี้ขางมากใชม าตรา ๙๐/๑๗ ยุติการเริ่ม
กระบวนการฟนฟูได บทบัญญัติดังกลาวจึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิและ
เสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ และขัดตอมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
(๒) แผนฟนฟูกิจการ การฟนฟูจะบรรลุผลไดนั้น แผนฟนฟูตองมีความเปนไปไดตองทําให
เจ าหนี้พ อใจและมี ค วามเชื่ อมั่ น เพราะจะเป น หลัก ประกัน ใหเ จา หนี้ ว าจะได รับ ชํา ระหนี้ที่ คุม ค า
ขณะเดียวกันแผนฟนฟูกิจการจะตองไมเปนปฏิปกษตอลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟู การจะมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการควรพิจารณาจากแผนฟนฟูกิจการวาไมสามารถทําใหการฟน ฟูกิจการสําเร็จได
มิใชพิจารณาจากการตั้งผูทําแผน ซึ่งลูกหนี้ไมมีโอกาสเทาเทียมกับฝายเจาหนี้ใ นการเลือกผูทําแผน
ในทางปฏิบัติลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใหฝายเจาหนี้และศาลไดพิจารณาเลย บทบัญญัติ
ดังกลาวจึงกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐ ธรรมนูญ อันเปน การขัดตอมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมาตรา ๑๓๓๖ ของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
(๓) ผูบริหารแผน ในการทําแผนและบริหารแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ หากผูทําแผนและ
บริหารแผนฟน ฟูกิจการเปน ผูที่มิไดบริหารแผนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกหนี้เปนสําคัญแลว
โอกาสที่กิจการของลูกหนี้จะฟนฟูกลับคืนสูสถานะเดิมยอมเปนไปไดยาก ลูกหนี้ในฐานะที่เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ยังถูกจํากัดสิทธิในการบริหารกิจการและทรัพยสินของตน เนื่องจากการเสนอแผนของลูกหนี้
ไมไดรับการพิจารณาตามขอ (๑) และการจัดทําแผนฟนฟูของลูกหนี้ไมไดนําไปปฏิบัติตามขอ (๒)
การที่ลูกหนี้ถูกจํากัดโอกาสในการบริหารกิจการและทรัพยสินของตน จึงถือวาบทบัญญัติดังกลาว
กระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เมื่อพิจารณามาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม แลวเห็นวา กรณีศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ตามนัยมาตรา ๙๐/๑๐ แลว หากลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเ สนอ ผูทําแผนของตนดวยนั้น
สิทธิในการเลือกผูทําแผนยอมตกแกฝายเจาหนี้ ในทางปฏิบัติจึงคอนขางแนนอนวาผูทําแผนจะตองเปน
บุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเสมอ มิฉะนั้น ศาลจะตองมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ กรณีใหอํานาจศาล
ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งวาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบนั้น แมศาลจะไมใหความเห็นชอบ
แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้ง โดยในชั้นนี้
กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลใชดุลพินิจใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบเหมือนครั้งแรก
สําหรับมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหา กอนที่ศาลจะมีคําสั่งตั้งผูทําแผนตามที่เจาหนี้ไดมีมติเลือกนั้น
ใหศาลมีอํานาจที่จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็ตาม แตในชั้นนี้ตองเปนกรณีที่ศาลเห็นวามีเหตุผลสนับสนุน
หนักแนนมากพอสมควรวาบุคคลดังกลาวไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผนอยางหนึ่งแตศาลไมมีอํานาจ
ที่จะพิจารณาวาบุคคลที่ลูกหนี้เสนอนั้นสมควรจะเปนผูทําแผน ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
สถานเดียว เปนเหตุใหลูกหนี้ไมไดมีโอกาสฟนฟูกิจการของตน บรรดาเจาหนี้อาจไมไดรับการชําระหนี้
อยางครบถวนและเปนธรรม ลูกหนี้ตองตกเปนบุคคลลมละลายเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจเปนสวนรวม
เมื่อผูทําแผนเปนบุคคลที่ลูกหนี้มิไดใหการยอมรับและยินยอมใหจัดการทรัพยสินของตน การเขาไปจัดการ
กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ของผูทําแผนภายหลังที่ศาลไดมีคําสั่งตั้งแลวตามนัยมาตรา ๙๐/๒๕ นั้น
ยอมเปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิในความเปน เจาของทรัพยสินของลูกหนี้ และเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพของลูกหนี้โดยตรงตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
ทั้ง ๆ ที่ลูกหนี้ยังมิไดตกเปนบุคคลลมละลาย
มาตรา ๙๐/๑๗ เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่
เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผน มิเชนนั้น ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการนั้นเปนการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพในทรัพยสินและการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้ นอกจากนั้นการใหสิทธิเจาหนี้ดําเนินการ
โดยอาศัยเสียงเจาหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปนกิจการสําคัญ
โดยหลักการของกฎหมายลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินกิจการสําคัญไดตองอาศัยมติพิเศษ หมายถึง
มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับสามในสี่แหงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ บทบัญญัติ
ของมาตรา ๙๐/๑๗ จึงจํากัดสิทธิของลูกหนี้กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ผูตรวจการแผน ดิน ของรัฐ สภา ผูรอง จึงขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง เฉพาะขอความซึ่งบัญญัติวา “..... แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ....” มีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบ
มาตรา ๒๙
ความเปน มาของกระบวนการฟน ฟูกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด
(มหาชน) ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งการแตงตั้งคณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการคนใหม คือ
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ตั้งผูบริหาร
ของลูกหนี้เปนผูบริหารชั่วคราว
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓ ศาลสั่งตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เปนผูทําแผนฟนฟู
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ศาลมีคําสั่งเห็น ชอบดวยแผน (ตามมาตรา ๙๐/๕๘) และตั้ง
บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เปนผูบริหารแผน
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ศาลมีคําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด พนจาก
ตําแหนงผูบริหารแผนตามมาตรา ๙๐/๖๗ เพราะมีเหตุอื่นที่ไมสมควรเปนผูบริหารแผนตอไป
ศาลแตงตั้งใหลูกหนี้และเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูบริหารแผนชั่วคราวจนกวาที่ประชุม
เจาหนี้มีมติเลือกผูบริหารแผนคนใหมได
วั น ที่ ๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๖ เจ า หนี้ ไ ด ล งมติ เ ลื อ กบริ ษั ท ผู บ ริ ห ารแผนไทย จํ า กั ด
เปนผูบริหารแผน ในสัดสวน ๙๙.๖๘ %
ศาลนัดฟงคําสั่งตั้งผูบริหารแผน (ตามมาตรา ๙๐/๖๘) ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖
วัน ที่ ๑๑ มิถุน ายน ๒๕๔๖ ศาลไดไตสวนเพื่อรับฟ งขอเท็จจริงจากฝ ายเจาหนี้ ลูกหนี้
พนักงานและบริษัท ผูบริหารแผนไทย จํากัด แลว ไดนัดฟงคําสั่งแตงตั้งผูบริหารแผนรายใหมในวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ศาลลมละลายกลาง มีคําสั่งดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๑) ไมแตงตั้งบริษัท ผูบริหารแผนไทย จํากัด ตามมติที่เจาหนี้เสนอเปนผูบริหารแผนคนใหม
และเห็นควรใหกระทรวงการคลังเขามาเปนผูบริหารแผนคนใหมแทน
(๒) ศาลใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงตอกระทรวงการคลังเพื่อขอหนังสือยิน ยอมและ
ใหนัดประชุมเจาหนี้เพื่อลงมติเลือกกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผน ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖
(๓) ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศาลจะพิจารณาแตงตั้งผูบริหารแผนคนใหม
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เจาหนี้บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
มีมติพิเศษเลือกตัวแทนจากกระทรวงการคลัง ๕ คน เปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการคนใหมดวยมูลหนี้
๖๑,๔๔๑ ลานบาท หรือ ๙๓.๒๖ %
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศาลลมละลายกลาง มีคําสั่งแตงตั้งตัวแทนจากกระทรวงการคลัง
เปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการคนใหม ประกอบดวย พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ นายปกรณ มาลากุล
ณ อยุธยา นายพละ สุขเวช นายอารีย วงศอารยะ และนายทนง พิทยะ และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
รายงานกระทรวงการคลังตอไป
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมีมติใหรับคํารองของ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไวพิจารณาและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใหผูเกี่ยวของกับคํารองมาชี้แจงเกี่ยวกับ
ประเด็นตามคํารอง
วัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐ ธรรมนูญรับฟ งคําชี้แ จง พรอมความเห็น เพิ่มเติ ม
จํานวน ๒ คณะ คือ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ รองประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา คนที่ ๓ และคณะของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญรับฟงคําชี้แจงของอธิบดีกรมบังคับคดีและคณะ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญรับฟงคําชี้แจงของคณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ
วัน ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคําชี้แ จงเพิ่มเติมของนายประชัย
เลี่ยวไพรัตน ตามคํารอง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ และคําชี้แจงของคณะตาง ๆ ซึ่งสงเอกสาร
เพิ่มเติมหลังคําชี้แจงรวมไวในสํานวน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ความเห็น ของผูที่เกี่ยวของตามคํารองของผูตรวจการแผนดินของรัฐ สภา ในสวนที่เห็น วา
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๙๐/๑๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มีความเห็นในทํานองเดียวกับความเห็น
ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพื่อความสมบูรณในการพิจารณาวินิจฉัย จึงควรรับฟงความเห็น
ที่แตกตางกัน คือ ความเห็นของอธิบดีกรมบังคับคดี ซึ่งเห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ ของพระราชบัญญัติ
ลมละลายดังกลาวไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยมีเหตุผลวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
มิใชบทบัญญัติที่จะตองเปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไป เปนเรื่องการประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเปนผูทําแผนขึ้นมาเทานั้น ซึ่งผลที่สุดเมื่อเลือกไดแลว ผลของการที่จะไดรับแตงตั้งใหเปน
ผูทําแผนหรือไมขึ้นอยูกับศาล ซึ่งศาลมีดุลพินิจที่จะตั้งหรือไมตั้งก็ได และมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดและศาลเห็นชอบดวย ใหศาล
ตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็น ชอบดวยใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
สรุป การเลือกผูทําแผนของที่ประชุมเจาหนี้ไมใชเด็ดขาด ผลที่สุดแลวก็ใหศาลเปนผูพิจารณาสําหรับ
กฎหมายของประเทศไทยใหสิทธิเจาหนี้เสนอผูทํ าแผนดวย โดยไมใ หสิทธิแ กลูกหนี้เชน เดียวกั บ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเท็จจริง กฎหมายฟน ฟูกิจการของลูกหนี้นี้ไมไดเอามาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด เนื่องจากหลักเกณฑของสหรัฐอเมริกา การขอฟนฟูมีเงื่อนไขวา ลูกหนี้
ขาดสภาพคลอง และลูกหนี้ยังไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัว ทรัพยสินตาง ๆ ยังเปนของลูกหนี้อยู จึงให
ลูกหนี้เปนผูทําแผน ผูบริหารแผน แตกฎหมายลมละลายของประเทศไทยใชเงื่อนไขวาลูกหนี้ตองมี
หนี้สินลนพนตัว เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวแลว ทรัพยสินตาง ๆ ไมใชของลูกหนี้แลวเพราะลูกหนี้
ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้ได กฎหมายของประเทศไทยจึงใหโอกาสเจาหนี้เสนอผูทําแผน
ผูบริหารแผน นอกจากนั้น ในการฟนฟูกิจการไมใชวาลูกหนี้เปนผูทําแผน ผูบริหารแผนแลวจะสามารถ
ฟนฟูกิจการไดเสมอไป และการฟนฟูกิจการตองอาศัยแหลงเงินคือเจาหนี้นั่นเอง ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดเคยมีคําวินิจฉัยวา มาตรา ๙๐/๔๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๆ ที่เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิ
กับเจาหนี้ โดยลูกหนี้ไมมีสิทธิเลยในการโหวต และมติของเจาหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ใชมติเจาหนี้
เสียงขางมากเกินรอยละ ๕๐ ขึ้นไป ก็อนุมัติแผนไดแลว การอนุมัติแผนก็จะมีผลแมวาลูกหนี้จะเปน
ผูทําแผนก็ตาม ถาหากเจาหนี้ไมเห็นดวยก็สามารถเสนอแผนเขามาแขง และลงมติรับแผนของเจาหนี้
โดยไมสนใจแผนของลูกหนี้ก็ได

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอเท็จจริงตามคํารองของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ความเห็นของผูที่เกี่ยวของมีเพียงพอ
ในการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือ พระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
เฉพาะขอความซึ่งบัญญัติวา “.... แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปน
ผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ....” มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ โดยขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบ
มาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในด านสาธารณูป โภค การรัก ษาความสงบเรี ยบรอ ยหรือ ศีล ธรรมอั น ดี ของประชาชน
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การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๙๐/๑๗ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๙๐/๑๗ “ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทาํ แผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูค ดั คานเสนอบุคคลอืน่
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติ
ตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดและศาล
เห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อ
เปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควรศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
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ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูทําแผนดวย”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหการคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน สามารถดําเนินการไดตามที่กฎหมายบัญญัติ
และรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง รับ รองเสรี ภาพของบุ คคลในการประกอบกิ จการหรื อ
ประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ไดยกเวน
การจํากัดเสรีภาพตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเพื่อ
ประโยชนตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนด ทั้งนี้การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ตองอยูภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ กลาวคือ
การจํากัดสิทธิในเรื่องทรัพยสินและการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพโดยเสรี
อยางเปนธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพนั้น มิได เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เฉพาะขอความซึ่งบัญญัติวา
“.... แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของ
เจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสีย ง
ลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ....” บทบัญญัติดังกลาวไมเปดโอกาสใหลูกหนี้
ซึ่งมีสิทธิในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
โดยเสรีอยางเปนธรรม สามารถเสนอผูทําแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดเลย ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณของ
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ระบุเหตุผล
ของการตรากฎหมายฉบั บ นี้ คือ “เนื่ อ งจากบทบั ญ ญัติ บ างมาตราของพระราชบั ญ ญัติ ล ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ที่เปน
นิติบุคคลประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว อันควรไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก
ผูประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการ แตเนื่องจาก
มาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบัญญัตลิ มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย อันเปนเหตุให
ไมมีสถาบัน ทางการเงินหรือ เอกชนรายใด ยินยอมใหความชวยเหลือทางการเงิน แกลูกหนี้ที่ประสบ
ปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว ลูกหนี้จึงตองตกเปนบุคคลลมละลายทั้งที่กิจการของลูกหนี้
อยูในสภาพที่จะฟนฟูได หากไดรับความชวยเหลือทางการเงิน สมควรที่จะมีบทบัญญัติคุมครองการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาส
ไดฟนฟูกิจการได ซึ่งจะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการสงเสริม
เศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” จะเห็นไดวา
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่อมิใหลูกหนี้ลมละลาย และยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะครอบครองและ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพจากทรัพยสินของตน ทั้งนี้ เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสฟนฟูกิจการไดรับ
การชวยเหลือทางการเงินและเจาหนี้ไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรม มิใชใหเจาหนี้มีสิทธิเหนือทรัพยสิน
ของลูกหนี้แ ละครอบครองทรัพยสินของลูกหนี้ใ นที่สุด ซึ่งในกระบวนการฟน ฟูกิจการของลูกหนี้
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๒๐
ในกรณีที่ศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ แตยังไมมีการตั้งผูทําแผน ใหอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและ
ทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลง และศาลมีอํานาจตั้งบุคคลใด หรือผูบริหารของลูกหนี้เปน
ผูบริหารชั่วคราว มีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ไปกอนจนกวาศาลจะมีคําสั่งแตงตั้ง
ผูทําแผน และเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว ใหอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ ยกเวนสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลตกแกผูทําแผน
ตามมาตรา ๙๐/๒๕ โดยที่การตั้งผูทําแผนเปนหัวใจสําคัญของกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ และ
สิทธิในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตกเปนของผูทําแผน การตั้งผูทําแผนจึงมีความสําคัญ
และสงผลกระทบตอสิทธิจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ซึ่งเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
การที่กฎหมายบัญญัติไมใหลูกหนี้เสนอผูทําแผน เพื่อฟนฟูกิจการของลูกหนี้แตเปดโอกาสใหเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เปนผูเสนอบุคคลอื่นที่มิใช
ผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอ เปนผูทําแผนเพื่อฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จึงไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อแกปญหาลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว
และลูกหนี้ไดรับความชวยเหลือทางการเงิน เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสฟน ฟูกิจการ การตัดสิทธิลูกหนี้
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เสนอผูทําแผน และใหสิทธิเฉพาะเจาหนี้เสนอผูทําแผน ยอมมีผลกระทบตอสิทธิในการจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้ เพราะผูทําแผนที่เจาหนี้เสนอมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และมีอํานาจ
เสนอแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อเอื้อประโยชนใหแกเจาหนี้และไมคํานึงถึงการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ดังนั้น บทบัญญัติของมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่ใหสิทธิเจาหนี้เสนอผูทําแผนฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้เทานั้น แทนที่จะบัญญัติใหลูกหนี้เปนผูเสนอผูทําแผนเพื่อเสนอแผนฟนฟูใหเจาหนี้เห็นชอบ
และลูกหนี้ยังมีสิทธิในกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และสามารถเสนอแผนฟนฟูกิจการเพื่อใหกิจการ
ของลูกหนี้ฟนตัวขึ้น เจาหนี้มีโอกาสไดรับชําระหนี้ แตกลับใหโอกาสเจาหนี้ใชบทบัญญัติของกฎหมาย
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใชสิทธิโดยผานผูทําแผนที่เจาหนี้เสนอครอบงํากิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
เพื่ อใหเ จา หนี้ยึ ดกิ จการของลูก หนี้ โดยไมคํ านึ งถึ ง สิท ธิใ นทรั พย สิน ของลูก หนี้ ตามรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๔๘ และเสรี ภาพในการประกอบกิ จ การหรือ ประกอบอาชี พของลูก หนี้ต ามรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๕๐ บทบัญญัติของกฎหมายที่เปดโอกาสใหเจาหนี้ยึดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ จึงเปน
บทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นไวเกินกวาความจําเปน และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสิน
และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของลูกหนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เฉพาะขอความซึ่งบัญญัติวา
“.... แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของ
เจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสีย ง
ลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ....” มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภาขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๙๘ (กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ)
สรุปขอเท็จจริง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ผูรอง) อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ เสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตามหนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ของรัฐสภา ดวนที่สุด ที่ ผร ๒๕/๒๐๓๑
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ โดยสรุปไดดังนี้
๑. ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบัน การเงิน วุฒิสภา ไดรับ
หนั ง สื อ ร องเรี ย นจากนายประชั ย เลี่ ย วไพรั ต น ประธานเจา หน า ที่ บริ ห าร บริ ษั ท อุ ตสาหกรรม
ปโตรเคมี กัลไทย จํากัด (มหาชน) กรณี ศ าลลมละลายกลางไดมี คําสั่ งใหฟ น ฟูกิ จการของบริษั ท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ตามคํารองขอของเจาหนี้รายใหญ ๕ ราย และไดมี
คําสั่งตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ซึ่งไดรับการเสนอโดยฝายเจาหนี้ ใหเปนผูทําแผน
ตามมาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบริษัท ฯ โดยนายประชัย
เลี่ย วไพรัตน เห็น วา บทบัญญั ติม าตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๕๑ ประกอบมาตรา ๙๐/๒๕
มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา ๙๐/๕๘ และมาตรา ๙๐/๕๙ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ประกอบ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
คณะกรรมาธิการ ฯ พิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ นาจะขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงขอให
ผูตรวจการแผน ดิ น ของรัฐ สภาเสนอเรื่ องพรอมความเห็ น ตอ ศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อพิ จารณาวิ นิจฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
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๒. ผูร อ งพิ จ ารณาเรื่ องที่ ค ณะกรรมาธิ การ ฯ ส ง เพื่ อ ให ดํ า เนิ น การแล ว มี ค วามเห็ น ว า
ในประเด็นที่วา มาตรา ๙๐/๔๖ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมีคําวินิจฉัยไวแลว คือ คําวินิจฉัยที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔ และคําวินิจฉัยที่ ๓๗ - ๓๙/๒๕๔๔ วา
มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ผูรองจึงไมมีอํานาจพิจารณาในประเด็นดังกลาว
ซ้ําอีก
๓. สําหรับในประเด็น มาตรา ๙๐/๑๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผูรอง
มีความเห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ ดังนี้
๓.๑ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ
“เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลประสบปญหาสภาพคลอง
ทางการเงิ น ชั่วคราว อัน ควรได รับความชว ยเหลือทางการเงิน จากผูประสงคจะใหความชวยเหลื อ
ทางการเงินแกลูกหนี้ เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสฟนฟูกิจการ แตเนื่องจากมาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววา ลูกหนี้
มีหนี้สินลนพนตัวไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายอันเปนเหตุใหไมมีสถาบันทางการเงินหรือ
เอกชนรายใดยินยอมใหความชวยเหลือทางการเงิน แกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน
ชั่วคราว ลูกหนี้จึงตองตกเปน บุคคลลมละลาย ทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยูใ นสภาพที่จะฟน ฟูได
หากได รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น สมควรที่ จ ะมี บ ทบั ญ ญั ติ คุ ม ครองการให ค วามช ว ยเหลื อ
ทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟน ฟู
กิจการได ซึ่งจะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจ
และการคาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป” แสดงใหเห็นเจตนารมณในการตรากฎหมายดังกลาว
๓ ประการ คือ
(๑) ใหโอกาสลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินให
ไดรับความชวยเหลือในการฟนฟูกิจการ เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย
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(๒) เมื่อกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟนฟูยอมทําใหเจาหนี้ มีโอกาสไดรับชําระหนี้
แตหากลูกหนี้ตองลมละลายยอมไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ เพื่อใหเจาหนี้ที่ใหการชวยเหลือ
ทางการเงินแกลูกหนี้โดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวใหมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้ เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมแกเจาหนี้ จึงเปน กฎหมายที่มุงแกปญหาทางเศรษฐกิจ และสงเสริมใหธุรกิจการคา
ของประเทศใหดําเนินการตอไปได
จากเจตนารมณดังกลาวประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๕ (๑) ซึ่งบัญญัติวา “...จะยื่น
คํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมไดในกรณีดังตอไปนี้ (๑) ศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหนี้เด็ดขาด” แสดงใหเห็นวา การที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการได ลูกหนี้จะตองไมถูกศาลสั่ง
พิทักษ ทรัพย เด็ดขาด ลูกหนี้ จึงยัง มีกรรมสิทธิ์ ใ นทรัพยสิ น และมีอํ านาจจัดการทรัพ ยสิน ของตน
ตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
๓.๒ ในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการพิจารณาเลือก
และตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคา
ของลูกหนี้เปนอยางดี และตองเปนบุคคลที่ลูกหนี้ใหการยอมรับที่จะใหเปนตัวแทนของลูกหนี้ ในการ
ใชสิทธิความเปนเจาของในทรัพยสินของลูกหนี้แทนลูกหนี้ ดังนั้น สิ่งสําคัญในการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ มีขอตองพิจารณา ๓ ประการ คือ
(๑) กระบวนการตั้ ง ผู ทํ า แผน การพิ จ ารณาตั้ ง ผู ทํ า แผนตามมาตรา ๙๐/๑๗
เปนเพียงการพิจารณาผูมีคุณ สมบัติตามมาตรา ๙๐/๑๖ โดยศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรอ งขอเสนอ
เปนผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็นวา บุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้
ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน ในกรณีที่ลูกหนี้มิได
เสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เ สนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เ สนอเปน ผูทําแผน
เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่น เปน ผูทําแผน และเปน ผูที่ที่ประชุม เจาหนี้
ไดมีมติเห็นชอบดวยใหเปนผูทําแผนนั้น ซึ่งหากที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนไดก็ใหศาล
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มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งเปนผลใหลูกหนี้ตองลมละลายนั้น ซึ่งกระบวนการดังกลาวมิได
ใหโอกาสแกลูกหนี้อยางเพียงพอในการที่จะไดมาซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และ
ในทางปฏิบัติโอกาสที่ลูกหนี้จะไดทําแผนที่ตนเสนอนั้น ยอมจะเปนไปไมไดเลย ลูกหนี้จึงไมมีโอกาส
ที่ จ ะให ผู ทํ า แผนซึ่ ง ตนเสนอได มี โ อกาสเสนอแผนฟ น ฟู ใ ห เ จ า หนี้ ไ ด พิ จ ารณาเสี ย ก อ นกล า วคื อ
กระบวนการเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ นั้น เจาหนี้ยอมมุงไปที่การตั้งผูทําแผนที่อาจจัดทําแผน
ในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ฝายจํานวนหนี้ขางมากเปนสําคัญ โดยอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟู
ใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได หรืออาจเปนชองทางใหเจาหนี้จํานวนหนี้ขางมากใชกระบวนการ
ตามมาตรา ๙๐/๑๗ นี้ ยุติการเริ่มกระบวนการฟน ฟูได ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาวจึงกาวลวงไป
กระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
อันเปนการขัดกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
(๒) แผนฟนฟูกิจการ การฟนฟูจะบรรลุผล แผนฟนฟูตองมีความเปนไปได เจาหนี้
ตองพอใจและมีความเชื่อมั่น และตองไมเปนปฏิปกษตอลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟู ซึ่งการจะมีคําสั่ง
ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการควรเปนเรื่องที่พิจารณาจากแผนฟนฟูกิจการวาไมสามารถทําใหการฟน ฟู
กิจ การสํา เร็ จ ได มิ ใ ช พิจ ารณาจากการตั้ งผู ทํ าแผน ซึ่ งลู ก หนี้ ไ มมี โอกาสเท า เที ยมกั บฝ ายเจา หนี้
ในการเลือกผูทําแผน เปนผลใหทางปฏิบัติลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใหเจาหนี้และศาล
ไดพิจารณา ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาว จึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิและ
เสรีภาพของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ อันเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
รวมทั้งมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๓) ผูบริหารแผน ตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และ
มีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้เปนอยางดี หากผูทําแผนและบริหารแผนฟนฟูกิจการ
เปนผูที่มิไดบริหารแผนโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกหนี้เปนสําคัญแลว โอกาสฟนฟูกิจการกลับคืนสู
สถานะเดิ ม ย อ มเป น ไปได ย าก ประกอบกั บ การเสนอแผนของลู ก หนี้ ไ ม ไ ด รั บ การพิ จ ารณาตาม
กระบวนการในขอ ๑ และการจัดทําแผนของลูกหนี้ไมมีโอกาสไดรับเปนแผนที่จะนําไปปฏิบัติตาม
ขอ ๒ การที่ลูกหนี้ถูกจํากัดโอกาสในการบริหารกิจการและทรัพยสินทั้งที่กฎหมายยังมิไดตัดสิทธิ
กรณีจึงถือไดวาบทบัญญัติดังกลาวจึงเปน การกาวลวงไปกระทบกระเทือ นถึงสาระสําคัญของสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ อันเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
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๓.๓ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้มิได
เสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปน มติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่ง ได ออกเสีย งลงคะแนนในมติ นั้ น กํ าหนดให บุค คลอื่น เป น ผู ทํา แผน ในการลงมติต ามมาตรานี้
ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้” และในวรรคสาม บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาลเห็นชอบดวยใหศาลตั้งบุคคลดังกลาว
เปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน” เห็นวา เมื่อศาล
ไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามนัยมาตรา ๙๐/๑๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ แลว ในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผนของตนดวยนั้น สิทธิในการพิจารณา
เลือกผูทําแผนยอมตกแกฝายเจาหนี้และโดยปกติยอมเปนไปไมไดอยางแนแทวา เจาหนี้จะออกเสียง
ลงคะแนนหรือพิจารณาเลือกบุคคลที่ลูกหนี้เสนอมานั้นเปนผูทําแผน ทั้ง ๆ ที่เจาหนี้ไดเสนอผูทําแผน
ฝายตนดวย ในทางปฏิบัติจึงเปนที่คอนขางแนนอนวาผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเสมอ
มิฉะนั้น ศาลจะตองมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งผูรองจะไดกลาวตอไป สวนกรณีที่ใหอํานาจ
แก ศ าลในอัน ที่ จ ะตรวจสอบอีก ชั้ น หนึ่ ง ว าจะใหค วามเห็ น ชอบหรือ ไม ใ ห ค วามเห็ น ชอบดว ยนั้ น
จะเห็นไดวา แมศาลจะไมใ หความเห็น ชอบดวย แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตน
เปนฝายเสนอมาใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้ กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการ
ใชดุลพินิจพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความชอบดังที่เจาหนี้ไดลงมติเลือกในครั้งแรก
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติม าตรา ๙๐/๑๗ วรรคหา แสดงใหเห็นวา กอนที่จะมีคําสั่งตั้ง
ผูทําแผนตามที่เจาหนี้ไดมีม ติเลือกนั้น แมศ าลจะมีอํานาจตรวจสอบ แตตองเปนกรณีที่ศ าลเห็น วา
มีเหตุผ ลมากพอสมควรวา บุคคลดังกลาวไมเหมาะสมที่จะเปน ผูทําแผน แตไมมีอํานาจพิจารณาวา
บุคคลที่ลูกหนี้เสนอสมควรจะเปนผูทําแผนหรือไม เพราะหากศาลพิจารณาวาบุคคลที่เจาหนี้เสนอมา
ไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผน ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการสถานเดียว บุคคลที่ลูกหนี้
เสนอใหเปนผูทําแผนจึงไมมีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูทําแผนอยางแนนอน ผลของการที่ศาล
มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการอาจเปนผลใหลูกหนี้ตกเปนบุคคลลม ละลาย ดังนั้น เมื่อผูทําแผน
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เปนบุคคลที่ลูกหนี้มิไดใหการยอมรับและยินยอมใหจัดการทรัพยสินของตน การเขาไปจัดการกิจการ
และทรัพยสินของลูกหนี้ของผูทําแผน ภายหลังที่ศาลไดมีคําสั่งตั้งแลว ตามนัยมาตรา ๙๐/๒๕ นั้น
ยอมเปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิในความเปน เจาของทรัพยสินของลูกหนี้ และเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพของลูกหนี้โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
๓.๔ ผูรอง เห็นวา เมื่อเจตนารมณของการใหมีบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้เปนไปดั่งที่ผูรองไดกลาวแลว และลูกหนี้ยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จึงควรมีสิทธิ
จัดการทรัพยสิน และประกอบกิจการของตนไดตอไป ดังนั้น บทบัญญัติม าตรา ๙๐/๑๗ อัน เปน
บทบัญญัติที่มาของการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมา
เปนผูทําแผน มิเชน นั้น ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการดังที่กลาวมาแลว นั้น จึงเปนการ
ลิดรอนสิท ธิแ ละเสรีภาพในทางทรัพย สิน และการประกอบกิ จการใด ๆ ของลูกหนี้ นอกจากนี้
จะเห็น ไดวา ในการลงมติคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหเปน ผูทําแผนนั้น บทบัญญัติม าตราดังกลาว
ไดใหสิทธิเจาหนี้ดําเนินการไดโดยอาศัยเสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปนกิจการที่สําคัญ ซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้
จะดําเนินการในกิจการสําคัญไดตองอาศัยมติพิเศษ (มติพิเศษ หมายความวา มติของเจาหนี้ฝายขางมาก
และมีจํานวนหนี้เทากับสามในสี่แ หงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุม ดวยตนเองหรือ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนในที่ประชุมเจาหนี้ และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น ตามมาตรา ๖)
จึงเปนบทบัญญัติที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ และเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบ
กิจการของลูกหนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
จากขอพิจารณาและความเห็นดังกลาว ผูรองจึงเห็นวา การใหสิทธิแกเจาหนี้ในการพิจารณา
เลือกผูทําแผนเพื่อเสนอใหศาลมีคําสั่งตั้ง ทั้งที่ลูกหนี้ก็ไดเสนอผูทําแผนของตน อันเปนการแสดงใหเห็นวา
ลูกหนี้มีความประสงคที่จะจัดการทรัพยสิน และประกอบกิจการดวยตนเอง แตเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้อาจออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนด
ใหบุคคลอื่น เปน ผู ทําแผนนั้ น เปน การจํากั ดสิทธิของลูกหนี้ โดยที่เ ปน ผูทําแผนและบริหารแผน
โดยไมเปน ธรรม และเปน การกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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๓.๕ ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
แหง พระราชบัญ ญัติล ม ละลาย พุท ธศัก ราช ๒๔๘๓ ซึ่ง บัญ ญัติว า “....แต ใ นกรณีที่ ลูก หนี้เ สนอ
ผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เ สนอเปนผูทําแผน เวน แตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไม น อ ยกว า สองในสามของจํ า นวนหนี้ ทั้ ง หมดของเจ า หนี้ ซึ่ ง ได อ อกเสี ย งลงคะแนนในมติ นั้ น
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบ
มาตรา ๒๙ หรือไม
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวน แตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแ ห งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่ รัฐ ธรรมนูญนี้ กําหนดไวแ ละ
เทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในด านสาธารณูป โภค การรัก ษาความสงบเรี ยบรอ ยหรือ ศีล ธรรมอั น ดี ของประชาชน
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ “ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็น วาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปน ผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูคัดคานเสนอ
บุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลาย
โดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติ
ตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาล
เห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อ
เปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวน แตใ นกรณีที่เห็น สมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให
ฟนฟูกิจการก็ได
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ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูทําแผนดวย”
คําวินิจฉัย
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ “เนื่องจาก
บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในป จจุบัน โดยเฉพาะเมื่อลูก หนี้ที่เปน นิติบุ คคลประสบปญ หาสภาพคลอ งทางการเงิ น
ชั่วคราว อันควรไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากผูประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้
เพื่อ ใหลู กหนี้ มีโอกาสฟน ฟู กิจการ แต เนื่อ งจากมาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบั ญญัติ ลม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
ไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ใ นคดีลมละลาย อัน เปน เหตุใ หไมมีสถาบันทางการเงินหรือเอกชนรายใด
ยิน ยอมใหความช วยเหลือ ทางการเงิน แกลู กหนี้ ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ชั่วคราว
ลูกหนี้จึงตองตกเปนบุคคลลมละลาย ทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยูในสภาพที่จะฟน ฟูได หากไดรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน สมควรที่จะมีบทบัญญัติคุมครองการใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้
ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการได ซึ่งจะชวยเจาหนี้
ใหมีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปน ธรรมดวย อันจะเปน การสงเสริมเศรษฐกิจและการคาของประเทศ
ใหเจริญกาวหนาตอไป”
เมื่อพิจารณาเจตนารมณของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ หมวด ๓/๑
กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ มีหลักการสําคัญคือ กําหนดใหลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัดหรือ
บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ดหรื อ นิ ติ บุค คลอื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ซึ่ ง มี ปญ หากิ จ การ ประสบป ญ หา
ทางดานการเงิน และมีลักษณะที่มีหนี้สินลนพนตัว มีโอกาสไดรับความชวยเหลือทางการเงิน เพื่อให
สามารถฟนฟูกิจการได แทนที่จะถูกเจาหนี้ฟองเปนคดีลมละลาย
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ดังนั้นจะเห็นวา บริษัท ฯ หรือนิติบุคคลที่จะรองขอใหมีการฟนฟูกิจการได จะตองมีลักษณะ
“มีหนี้สินลนพนตัว” ตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๘ ซึ่งเจาหนี้มีสิทธิฟองใหลมละลายได
ตามมาตรา ๙
เมื่ อ ศาลมี คํ า สั่ ง ให พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาด และมี คํ า พิ พ ากษาให เ ป น บุ ค คลล ม ละลายแล ว
ทรัพยสินของลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลดังกลาวยอมถูกรวบรวมนํามาขายทอดตลาดเพื่อนํามาแบงชําระ
ใหกับบรรดาเจาหนี้ ซึ่งเจาหนี้ทั้งหลายจะไดรับชดใชหนี้ตามสัดสวนของหนี้ ยอมไมมีทางที่จะไดรับ
ชดใช ห นี้ ไ ด ค รบถ ว น แต ก ารฟ น ฟู กิ จ การลู ก หนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค แ ตกต า งจากการฟ อ งล ม ละลาย
เพราะตองการใหกิจการของลูกหนี้ยังคงดําเนิน อยูตอไป ตามเงื่อนไขแหงบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่จะเขาสูกระบวนการฟนฟูได ประกอบกับการดําเนินกิจการตอไปไดนาจะทําใหเจาหนี้ไดรับชดใชหนี้
จนครบถวน หรือไดรับชดใชหนี้สูงสุดตามขอตกลงในแผน และตามเจตนารมณการตราบทบัญญัติ
ดังกลาวเพื่อใหลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคล ไดดํารงกิจการและบริหารกิจการของตนที่กอตั้งมา ไดกลับเขามา
ดําเนินกิจการของตนตอไป
เงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําใหมีการขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดนั้นระบุวา “ลูกหนี้
มีหนี้สินลนพนตัว” ซึ่งตองเปนไปตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๘ ที่บัญญัติวา
“ถามีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้เกิดขึ้นใหสันนิษฐานไวกอนวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
(๑) ถาลูกหนี้โอนทรัพยสิน หรือสิทธิจัดการทรัพยสินของตนใหแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชน
แหงเจาหนี้ทั้งหลายของตน ไมวาไดกระทําการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
(๒) ถาลูกหนี้โอน หรือสงมอบทรัพยสินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือโดยการ
ฉอฉล ไมวาไดกระทําการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
(๓) ถาลูกหนี้โอนทรัพยสิน ของตน หรือกอใหเกิดทรัพยสิทธิอยางหนึ่งอยางใดขึ้น เหนือ
ทรัพยสิน นั้น ซึ่งถาลูกหนี้ลม ละลายแลวจะตองถือวาเปน การใหเปรียบ ไมวาไดกระทําการนั้น ใน
หรือนอกราชอาณาจักร
(๔) ถาลูกหนี้กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้เพื่อประวิงการชําระหนี้ หรือมิใหเจาหนี้
ไดรับชําระหนี้
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(ก) ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือไดออกไปกอนแลว และคงอยูนอกราชอาณาจักร
(ข) ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู หรือซอนตัวอยูในเคหะสถาน หรือหลบไป หรือวิธีอื่น
หรือปดสถานที่ประกอบธุรกิจ
(ค) ยักยายทรัพยไปใหพนอํานาจศาล
(ง) ยอมตนใหตองคําพิพากษาซึ่งบังคับใหชําระเงินซึ่งตนไมควรตองชําระ
(๕) ถาลูกหนี้ถูกยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี หรือไมมีทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดที่จะพึงยึด
มาชําระหนี้ได
(๖) ถาลูกหนี้แถลงตอศาลในคดีใด ๆ วาไมสามารถชําระหนี้ได
(๗) ถาลูกหนี้แจงใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบวาไมสามารถชําระหนี้ได
(๘) ถาลูกหนี้เสนอคําขอประนอมหนี้ใหแกเจาหนี้ตั้งแตสองคนขึ้นไป
(๙) ถาลูกหนี้ไดรับหนังสือทวงถามจากเจาหนี้ใ หชําระหนี้แลวไมนอยกวาสองครั้ง ซึ่งมี
ระยะเวลาหางกันไมนอยกวาสามสิบวัน และลูกหนี้ไมชําระหนี้”
จะเห็นไดวา “ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว” นั้นกฎหมายใหใชเหตุตามบทบัญญัติดังกลาว
เปนขอสันนิษฐาน และเหตุตามบทบัญญัติมาตรา ๘ ทั้ง ๙ อนุมาตรา ไมมีอนุมาตราใดที่บัญญัติวา
ทรัพยสินของลูกหนี้ที่พึงยึดไดมีมูลคานอยกวาหนี้สิน แลวใหถือวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
เงื่อนไขสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผูมีสิทธิรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ คือ
เจาหนี้ หรือลูก หนี้ หรือหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา ๙๐/๔ ซึ่ งเห็น วาลูก หนี้มีห นี้สิน ล น พน ตั ว
แตมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได โดยยื่นคํารองตอศาลตามเงื่อนไขที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ หมวด ๓/๑ เมื่อศาลไตสวนไดความจริง แลวเห็นวามีเหตุสมควร
และเปน การรองขอโดยสุจริต ศาลจะมีคําสั่งใหฟน ฟูกิจการ โดยมีการเสนอผูทําแผนฟน ฟูเพื่อ ให
เจาหนี้มีมติเลือก และเสนอใหศาลเห็นชอบ สั่งตั้งผูทําแผน แลวจัดทําแผน เสนอตอที่ประชุมเจาหนี้
เพื่อใหมีมติยอมรับแผนฟนฟู ฯ รวมทั้งแกไข ปรับปรุงแผน โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนประธาน
เมื่อยอมรับแผนแลวจึงเสนอใหศาลเห็นชอบ เมื่อศาลเห็นชอบ ก็ดําเนินการฟนฟูตามแผนโดยผูบ ริหารแผน
ไปตามกระบวนการของพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ หมวด ๓/๑ จนเสร็จสิ้นตามแผน หรือศาลสั่ง
เปนอยางอื่น หรือสั่งยกเลิกฟนฟู ฯ แลวแตกรณี
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เงื่อนไขสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้สามารถ
ทําไดไม วา ลูกหนี้จะถูก ฟองลม ละลายแลวหรือ ไม (มาตรา ๙๐/๒) แตต องกอนที่ศ าลจะมีคํ าสั่ ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือนายทะเบียนสั่งเลิกเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนเลิกหรือ
มีเหตุตองเลิกดวยเหตุอื่น (มาตรา ๙๐/๕)
ฉะนั้นจึงตองถือวาคําสั่งศาลที่ใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด เปนการเริ่มตน นับเวลาของการ
เปนบุคคลลมละลาย กอนระยะเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาและสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย ลูกหนี้จึงยังคงมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอยู ยังไมอยูในภาวะถูกยึดทรัพย หรือถูกจํากัดสิทธิในทรัพยสินนั้น แมกรณี
ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวแลวเมื่อศาลมีคําสั่งใหฟน ฟูกิจการ ทรัพยสินของลูกหนี้จึงยังคงเปน
ทรัพยสิน ของลูกหนี้อยูเชน เดิม จนกวาศาลจะสั่งยกคําขอ หรือสั่งใหเลิกคําสั่งใหฟนฟู หรือยกเลิก
ฟนฟูกิจการ (มาตรา ๙๐/๑๒ (๑๐))
และเมื่ อพิ จารณาจากบทบัญ ญั ติข องมาตรา ๙๐/๔๒ พระราชบั ญญั ติ ลม ละลาย ฯ แล ว
จะเห็นไดวา แผนฟนฟู ฯ ดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนี้ เงื่อนไขการชําระหนี้ ระยะเวลา
ชําระหนี้ การปลดหนี้ ฯลฯ ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้ กอนมีลักษณะเหมือนกับ
สวนหนึ่งของการทําสัญญาประนอมหนี้โดยทั่วไปของศาลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
ลัก ษณะ ๑๗ ประนี ประนอมยอมความ มาตรา ๘๕๐ ถึง มาตรา ๘๕๒ ซึ่ ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ กําหนดวาเมื่อศาลไกลเกลี่ยและมีประนีประนอม
ยอมความแลว เจาหนี้กับลูกหนี้ก็กลับเขาสูสถานะเดิม โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความนั้น สัญญาเดิม ก็เปนอันยกเลิกไป ลูกหนี้ก็ยังไมถือวาผิดสัญญาที่จะถูกบังคับคดี จนกวา
จะไมปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
จึงเห็น ไดวาพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนที่บัญญัติวา
“.....แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน...” เปนการใหสิทธิ
แกลูกหนี้ในการเสนอแผนตามแนวทางการบริหารกิจการของตน ใหไดประโยชนสูงสุดเพื่อประโยชน
ของเจาหนี้และของลูกหนี้ ซึ่งก็คือขอเสนอในการไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความนั่นเอง เพราะ
ในการอนุมัติผูทําแผน ฯ การอนุมัติแ ผนฟน ฟู ฯ ซึ่งเปนมติของที่ประชุมเจาหนี้ ยอมมีการตอรอง
ระหวางกัน เพื่อใหสมประโยชนทั้งสองฝาย โดยมีเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปน คนกลางดําเนินการ
นัดหมายประชุมตกลงให และมีศ าลเปนผูไตสวนใหความเห็น ชอบตั้งผูทําแผนและเห็นชอบแผน ฯ
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เป น ขั้ น สุ ด ทา ย นอกจากนี้ เมื่ อ ศาลอนุญ าตใหฟ น ฟูกิ จการแลว ตามพระราชบั ญ ญัติ ลม ละลาย ฯ
มาตรา ๙๐/๕๕ ยังบัญญัติใหสิทธิที่ประชุมเจาหนี้ตั้งคณะกรรมการเจาหนี้ ๓ - ๗ คน สอดสองดูแล
การปฏิบัติงานตามแผน ฯ ได จึงไมมีทางที่ผูบริหารแผนซึ่งเปนฝายลูกหนี้จะดําเนินการไปไดโดยพลการ
และไมมีการตรวจสอบ หากคูกรณีฝายใดไมยิน ยอมตามกระบวนการตามกฎหมายที่กลาวมาเพราะ
มุงเอาเปรียบฝายเดียว ศาลสามารถยกเลิกและมีคําพิพากษาบังคับคดีตอไปได ตามพยานหลักฐาน
อันเปนความถูกตองชอบธรรมตามสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่บัญญัติ
ฉะนั้น การบัญญัติขอความที่วา “..เวน แตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่น
เปน ผูทําแผน....” ไวใ นพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงไมจําเปน และ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมเพราะทําใหเจาหนี้รายใหญ เปนผูมีสิทธิเหนือเจาหนี้อื่นและลูกหนี้ทันที
โดยจะทําใหเปน ผูมีอํานาจเด็ดขาดใหคุณโทษหรือวางนโยบาย เปาหมายใด ๆ ตามความประสงค
ของตนไดเบ็ดเสร็จ ไมมีผูใดคัดคานได จึงเปนบทบัญญัติที่มุงเนนเพื่อประโยชนของเจาหนี้รายใหญ
แมวา การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ วุฒิสภา วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ จะมีความเห็นวา
การกําหนดใหที่ประชุมเจาหนี้โดยมติเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม ฯ ตั้งผูทําแผน
ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ แตมีวัตถุประสงคเพื่อใหการฟนฟูกิจการประสพผลสําเร็จอันจะเปน
ประโยชนตอลูกหนี้เอง เจาหนี้ มีโอกาสไดรับชํ าระหนี้อยางเปน ธรรมและสงผลใหเศรษฐกิจและ
การคาของประเทศเจริญกาวหนาตอไป จึงเปน ประโยชนตอสวนรวมหรือประโยชนมหาชนยิ่งกวา
ผูทําคําวินิจฉัยเห็นวาเปนความเห็น ที่ไมมีเหตุผลเพียงพอเพราะจะกอใหเกิดการจํากัดสิทธิลูกหนี้เพื่อ
ประโยชนของเจาหนี้ โดยไมคํานึงถึงสิทธิของลูกหนี้ที่ยังคงมีอยูโดยสมบูรณตามรัฐ ธรรมนูญและ
กฎหมาย จึงขัดกับหลักความไดสัดสวน อันเปนหลักของการปกครองระบบนิติรัฐและเปนหลักของ
การบัญญัติกฎหมาย
ในเรื่องสถานะของบุคคลระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะตองพิจารณา
ใหรอบคอบวา ตราบใดที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลใหลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดหรือเปนบุคคล
ลม ละลายแลว สถานะบุคคลของลูกหนี้ยังคงมีอยูเทาเทียมกับเจาหนี้หรือไม ผูทําคําวินิจฉัยเห็น วา
ตามหลัก ที่วาบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรั บการคุม ครองสิท ธิเสรีภาพตามรัฐ ธรรมนู ญ
เทาเทียมกัน ดังนั้นสิทธิในทรัพยสินและการดําเนินกิจการของลูกหนี้ยังดํารงอยูตลอดเวลาที่ดําเนินการ
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ตามขั้นตอนของกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้ ตามหลักความเปนธรรมจึงควรเปนสิทธิในการบริหาร
หรือดําเนินกิจการของลูกหนี้หรือบุคคลที่ลูกหนี้มอบหมาย ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนี้ เพื่อมิให
เจาหนี้เสียเปรียบ มีศาลโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนฝายควบคุมดูแลอีกชั้นหนึ่ง
กระบวนการออกกฎหมายล ม ละลายในหมวดนี้ใ นประเด็ น ที่ค ณะกรรมาธิก ารวิส ามั ญ ฯ
วุ ฒิ ส ภามี ค วามเห็ น ว า การจํ า กั ด สิ ท ธิ ลู ก หนี้ โ ดยกํ า หนดให เ จ า หนี้ ร ายใหญ มี ม ติ ตั้ ง ผู ทํ า แผน
มีวัตถุประสงคใหการฟนฟูกิจการเปนผลสําเร็จอันจะเปนประโยชนตอลูกหนี้เอง เจาหนี้มีโอกาสไดรับ
ชําระหนี้อยางเปนธรรมและสงผลใหเศรษฐกิจการคาของประเทศเจริญกาวหนาตอไป จึงเปนประโยชน
ตอส วนรวมหรือ ประโยชนม หาชนยิ่ งกว า ฯลฯ นั้ น เห็ น ว า เปน การมองจากด านเจาหนี้ฝ ายเดีย ว
มีเจตนาบัญญัติใ หประโยชนเจาหนี้เขาไปดําเนิน กิจการแทนลูกหนี้ โดยอางวาเพื่อ ใหเจาหนี้ไดรับ
ชดใชห นี้อยางเปน ธรรม ซึ่งหมายความวาไดรับ ชดใชหนี้ จนครบหรือสู งสุด และการดําเนิน การ
ตามแผนที่จะไดรับความสําเร็จก็ตองทําโดยฝายเจาหนี้ เมื่อเจาหนี้ไดรับชดใชแลวถือวาเกิดประโยชน
ตอสวนรวมหรือประโยชนมหาชนยิ่งกวา เปนเหตุผลที่ไมเปนจริงในทางปฏิบัติกลับเปดชองใหเจาหนี้
สามารถเขายึดกิจการของลูกหนี้ไดโดยการแปลงหนี้สินใหเปนทุนทันทีเพื่อจะไดไมตองนําเงินมาลงทุน
เพิ่ม เพื่อ พยุ งกิจ การของลูก หนี้ เมื่อพิ จารณาโดยภาพรวมแลวเจาหนี้ร ายใหญ เปน สถาบัน การเงิ น
ประกอบกิจการใหกูยืมโดยมีผลประโยชนจากการเรียกดอกเบี้ยเปนหลัก สวนลูกหนี้คือบริษัทมหาชน
ถือไดว าเปน ตั วแทนบุคคลกลุมใหญ ซึ่ง เปน ผูส ราง ผูขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ สรางงาน เป น ผูผ ลิ ต
ผูจําหนายสินคา เพิ่มราคาผลผลิต เปนผูใหบริการ ใชบริการ และเปนผูบริโภค ฯลฯ เศรษฐกิจอยูได
หรือเจริญกาวหนาเพราะการสรางงานของบุคคลที่เปนลูกหนี้ทั้งสิ้น แตผูรางกฎหมายกลับมุงใหประโยชน
กับเจาหนี้รายใหญ เพื่อเขามาดําเนินกิจการแทนลูกหนี้ เพื่อใหเจาหนี้ไดรับชดใชหนี้อยางเปนธรรม
อันเปนประโยชนตอเจาหนี้จะถือวาเปนประโยชนของมหาชนยังไมได
จากเหตุผลและขออางที่วา ทรัพยสินของลูกหนี้ถือวาไดตกเปนทรัพยสินที่ตองนําไปชําระหนี้
ใหกับเจาหนี้ทั้งหมดเพราะลูกหนี้เปนผูมีหนี้สิน ลน พน ตัว ดังนั้นจึงควรเปนสิทธิที่เจาหนี้จะจัดการ
ทรัพยสินดังกลาวได ประกอบกับเพื่อใหเจาหนี้ยินยอมหรือมีม ติใหฟน ฟูได จึงตองใหสิทธิเจาหนี้
รายใหญเปน ผูตั้ง ผูทําแผน อนุมัติแ ผนและตั้งผูบริหารแผน มิฉะนั้น เจาหนี้ไมมีทางที่จะยิน ยอม
ใหมีการฟนฟู ฯ เห็นวาเปนการใหความเห็นเพียงดานเดียว คือมุงใหเปนประโยชนแกเจาหนี้ยังไมได
คํานึ งถึ งสั ดสว นแหง ความเสมอภาค ความยุ ติธ รรม ความเทา เที ยมกัน ของลูก หนี้ ท่ียัง ไม ถูก ศาล
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พิพากษาวาเปนบุคคลลมละลายเพราะเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ที่ยังคงมีสิทธิเสรีภาพในทรัพยสินและ
กิจการของตนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยชอบธรรม เพียงแตในคําขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ใหระบุเหตุแหงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๘ อันบัญญัติ
ไวชัดแจงวาเปนการสันนิษฐานตามมูลเหตุ อันอาจถูกฟองลมละลายไดเทานั้น อีกทั้งยังถือวาขัดตอ
เจตนารมณในการออกกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพราะตองการใหกิจการลูกหนี้ไดดําเนินตอไป
โดยหลักเจาของกิจการคือลูกหนี้จะตองเปนผูบริหารกิจการเอง เพื่อใหสามารถมีรายไดม าชําระหนี้
ไดอยางครบถวนบริบูรณที่สุด แลวสรางความรุงเรือ งใหกับกิจการของตนตอไปอยางยั่งยืน ดังนั้น
เจตนารมณของการออกกฎหมายเพื่อฟนฟูกิจการของลูกหนี้จึงมีความชัดเจนวา ลูกหนี้ตองเปนผูมีสิทธิ
เสนอผูทําแผน เสนอแผนและผูบริหารแผนตามหลักการที่ไดตกลงกับเจาหนี้และเจาหนี้อนุมัติแลว
ในการประชุมรวมกับเจาหนี้และเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งเปนหลักการประนีประนอมยอมความ
นั่นเอง เจาหนี้มีหนาที่กํากับดูแลการบริหารแผนใหเปนไปตามแผนหรือขอตกลงเพื่อใหการดําเนินกิจการ
มีรายไดตามเปาหมายของแผนซึ่งพระราชบัญญัติลม ละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๕๕ บัญญัติใหอํานาจไว
ในหลักความเปนจริงลูกหนี้ยอมเปนผูมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการบริหารกิจการของตนใหคงอยู
และเกิดรายได เกิดความเขมแข็งและมั่นคง รูจุดออนจุดแข็งหรือจุดบกพรอง ลมเหลวกับแนวทางที่จะ
แกไขไปสูความสําเร็จไดดีกวาและลึกซึ้งกวาบุคคลอื่นหรือเจาหนี้
อยางไรก็ตามหากคณะกรรมการเจาหนี้ที่กํากับดูแลการบริหารแผน เห็นวาลูกหนี้ไมบริหาร
กิจการตามแผนหรือจะกอใหเกิดความเสียหาย ก็สามารถรายงานเจาหนี้เพื่อรองตอศาลใหลูกหนี้แกไข
ขอบกพรอง หรือใหศ าลสั่งเลิกฟนฟูกิจการและมีคําสั่งใหลูกหนี้ลมละลาย นําทรัพยสินของลูกหนี้
มาขายทอดตลาดชําระหนี้ก็ทําได ไมทําใหเจาหนี้เสียเปรียบแตประการใด กลับเปนการใหความเสมอภาค
กับลูกหนี้และเจาหนี้โดยถูกตองตามหลักกฎหมาย ความยุติธรรม ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ตามหลักการที่ยังไมถือวาลูกหนี้ผิดนัดและยังไมมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด ดังนั้น
เมื่อพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ ที่บัญญัติใหเจาหนี้รายใหญมีสิทธิเปนผูเสนอผูทําแผน
เสนอแผนและเสนอผูบริหารแผนไดเด็ดขาดแตฝายเดียว จึงไมเปน ไปตามหลักความเสมอภาคหรือ
หลักความไดสัดสวนและหลักกฎหมายอันเกี่ยวกับหนี้ที่ยังไมถือวาลูกหนี้ผิดนัด
อีกประการหนึ่งเจาหนี้ยังไมมีสทิ ธิในทรัพยสินของลูกหนี้ คงมีแตเพียงสิทธิไดรับการชดใชหนี้
จากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ตามสัดสวนและวิธีการตามกฎหมายเทานั้น ไมมีสิทธิเขาไปจัดการ
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ทรั พ ย สิ น และกิ จ การของลู ก หนี้ แ ต อ ย า งใด การจั ด การเป น หน า ที่ ข องเจ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย
เปนผูมีอํานาจเขาไปจัดการทรัพยสินนั้นโดยจัดการขายทอดตลาดนําเงินมาแบงชําระหนี้ใหกับเจาหนี้
ทั้งหลายตามสัดสวน มิใชจัดการเพื่อชําระหนี้ใหเฉพาะเจาหนี้รายใหญแตฝายเดียว
รัฐธรรมนูญจึงไมไดรับรองสิทธิใหเจาหนี้เขาไปดําเนินกิจการแทนลูกหนี้ เจาหนี้มีสิทธิเพียง
การใชสิทธิเรียกรองหรื อฟองตอศาลเพื่อมีคําพิพ ากษาบังคับ ใหลูกหนี้ชําระหนี้ รวมทั้งขอใหศ าล
ยึดทรัพย สิน ของลูก หนี้เ พื่อขายทอดตลาดนํ าเงิน มาชํา ระหนี้ไ ดเ ทานั้ น แม แ ตก ารเขา รว มประมู ล
ขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้หากไมมีการระบุในสัญญาไวกอน กฎหมายยังบัญญัติหามเจาหนี้
เขารวมประมูลสูราคาดวย สวนทรัพยสินของลูกหนี้ที่อยูในความครอบครองของเจาหนี้หรือที่วางไวกับ
เจาหนี้เปนประกัน เจาหนี้ ก็มีเพียงสิทธิยึดหนวงรอคําสั่งศาลหรือเพื่อ ใหลูกหนี้ไดรับการชําระหนี้
เสร็จแลวเทานั้น
เมื่อเจาหนี้รายใหญแปลงหนี้ใหเปนทุนโดยลดราคาหุนซึ่งเปนทรัพยสินของลูกหนี้ลง เพื่อให
เจาหนี้ไดถือหุนในสัดสวนขางมากในบริษัทจนสามารถเขาไปครอบงําแทรกแซงหรือใหดําเนิน การ
ในฐานะผูบริหารตอไปไดตามกฎหมายหลังจากฟนฟูกิจการของลูกหนี้แ ลว จึงเปนการฉวยโอกาส
ใชกฎหมายที่เปดชองใหเปนเครื่องมือเอาเปรียบโดยมีเจตนาเพื่อเขาไปยึดกิจการของลูกหนี้อยางเห็นแกตัว
แทนที่ จ ะนํ า เงิ น ไปซื้ อ หุ น ลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ต ามปกติ เ ช น เดี ย วกั บ ผู ถื อ หุ น รายย อ ยอื่ น ๆ
จึงเปนการเอาเปรียบเจาหนี้รายอื่นถึงสองตอ คือไดรับการชําระดอกเบี้ยจากหนี้ที่คางชําระกอนแลว
จึงลดราคาหุ น ของบริษัท ลง ตอมาจึ งแปลงหนี้จ ากดอกเบี้ยค างชําระให เปน ทุน เทากั บฉวยโอกาส
ซื้อหุนของบริษัทไปในราคาที่เจาหนี้กําหนดขึ้นเองไมเปนไปตามราคาตลาด ซึ่งก็ปรากฏขอเท็จจริง
จากการนํ า สื บ ของพยานผู ใ ห ถ อ ยคํ า ต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบคํ า ร อ งนี้ ส อดคล อ งกั น ชั ด แจ ง
อีกประการหนึ่ง การอางวาหากไมยอมใหเจาหนี้รายใหญดังกลาวเปนผูอนุมัติตั้งผูทําแผนฟนฟูแลว
เจาหนี้รายใหญไมมีทางที่จะอนุมัติใ หบุคคลที่ลูก หนี้เสนอเป น ผูทําแผนแนน อน การฟน ฟูกิจการ
ยอมไมเกิด ถือวายังเปนเหตุผลที่ไมมีความชัดเจนเพียงพอ เพราะการฟนฟูกิจการนั้นเทากับเปนการ
ไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความของศาล หากเจาหนี้ไมตองการประโยชนที่ตนจะไดรับใชหนี้สูงสุด
ตามการไกลเกลี่ยหรือการตอรองในการทําแผนกอนอนุมัติแผน ฯลฯ แตตองการใหศาลขายทอดตลาด
ทรัพยสินเอามาแบงเฉลี่ยใชหนี้แทนก็ยอมทําได ทั้งนี้ตามกฎหมายลมละลายนั้นศาลจะพิพากษาไปตาม
มติของเจาหนี้รายใหญอยูแลว เพราะเปนกฎหมายที่เปนเครื่องมือของเจาหนี้โดยเฉพาะ ตามบทบัญญัติ
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มาตรา ๙๐/๑๗ พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ที่ใหสิทธิเจาหนี้รายใหญเปนผูตั้งผูทําแผน จึงไมมีใคร
คัดคานได
ขอเท็จจริงในกรณีตามคํารองนี้ ผูที่รองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้คือเจาหนี้รายใหญ
จํานวน ๕ รายเปนผูรองขอตอศาลลมละลายกลางใหมีการฟนฟูกิจการบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกลั ไทย
จํากัด (มหาชน) สาเหตุก็เนื่องจากบริษัท ฯ ไดกูเงินสกุลตางประเทศจากเจาหนี้รายใหญ เมื่อคาเงินบาท
ลดลงเทาตัวจึงทําใหบริษัท ฯ มีหนี้สิน เพิ่ม ขึ้น เทาตัวเชน กัน บริษัทฯ จึงมีปญหาขาดสภาพคลอง
ทางการเงินในระยะแรก และไมสามารถชําระหนี้ไดตามเงื่อนไข เจาหนี้รายใหญทั้ง ๕ รายจึงยื่นคําขอ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เมื่อมีการยื่นคํารองขอใหฟนฟู ฝายเจาหนี้และลูกหนี้ตางเสนอขอตั้งผูทําแผน
แตเจาหนี้รายใหญไดใชสิทธิตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ ตั้งผูทําแผนและบริหารแผน
เข าฟ น ฟู กิจ การดํ าเนิน การจนลูก หนี้ เห็ น ว าก อให เกิ ดความเสีย หายต อบริ ษัท ฯ อยา งมาก ลูก หนี้
จึงรองตอศาลจนตองเปลี่ยนผูบริหารแผนโดยเจาหนี้รายใหญไดอนุมัติตั้งตัวแทนของกระทรวงการคลัง
เปนผูทําแผนและบริหารแผนแทน
เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงในกรณีของบริษัท ฯ ดังกลาวนี้แลวเห็นวาในเบื้องตน เจาหนี้กับลูกหนี้
ไดทํานิติก รรมรวมกั น โดยตกลงใจ พรอ มใจ พอใจกัน ทั้งสองฝา ยจึงเกิดการกูยืม กอ หนี้ขึ้น ตาม
จํานวนดังกลาวโดยมีหลักทรัพยค้ําประกัน เจาหนี้ยอมตรวจสอบหลักทรัพยที่ค้ําประกัน มีเพียงพอ
ครอบหนี้และอุปกรณหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น และเห็นวากิจการของบริษัทลูกหนี้ดําเนินไปดวยดี
สามารถมีรายไดเพียงพอชดใชหนี้ไดพรอมดอกเบี้ยได จึงตกลงใจใหลูกหนี้กูยืมเงินไปลงทุนดําเนินกิจการ
เจาหนี้เปน สถาบัน การเงินประกอบธุ รกิจใหกูยืม เงิน เปน หลั กโดยไดรับผลประโยชน เปน ดอกเบี้ ย
ตามที่เรียกรอง ลูกหนี้เปนบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี ทั้งสองฝาย
ตางก็มีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการและแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เจาหนี้และลูกหนี้ยอม
ไดรับความเสมอภาคในกฎหมายเทาเทียมกัน และไดรับความคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ เมื่อกูยืม เงินไปแลวลูกหนี้ไดนําทุนที่กูมาจากเจาหนี้
ไปประกอบกิจการตามปกติ และเกิดเหตุสุดวิสัยทําใหลูกหนี้ผิดนัด ไมสามารถชําระหนี้ไดพิจารณาเหตุที่
ทําใหลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัด ก็เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นทันทีทั่วโลกไมอาจปองกันแกไขได จึงมิใช
เปนความผิดของลูกหนี้โดยตรง มิใชการประมาท การบริหารกิจการผิดพลาด เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น
เจาหนี้จะอางวาเมื่อลูกหนี้ไมมีการประกันหนี้สูญไวถือเปนความประมาทของลูกหนี้นั้น ถาพิจารณา
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ตามความเปนธรรม เงื่อนไขนี้เจาหนี้ควรจะยกขึ้นมากําหนดเปนเงื่อนไขบังคับในสัญญากอนอนุมัติเงินกู
เพราะเปนการประกันความเสียหายของตนจึงจะถูกตอง มิใชผลักภาระความประมาทใหเปนความรับผิดชอบ
ไปตกอยูกับลูกหนี้เพียงฝายเดียว
ในสวนทรัพยสินของลูกหนี้ที่มีอยูในปจจุบันที่ประเมินราคาแลวมีอยูประมาณครึ่งหนึ่งของ
หนี้และอุปกรณ (ตามคําใหการของเจาพนักงานพิทักษทรัพย) แตรายละเอียดทรัพยสินที่ปรากฏในแผน
ของบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ซึ่งเปนผูทําแผนและบริหารแผนของเจาหนี้ โดยบริษัท
ลูกหนี้ (ทีพีไอ) มีสินทรัพยอยูรอยละ ๙๘ ของหนี้สิน (ทรัพยสินประมาณ ๑๒๗,๗๐๒,๗๘๓,๐๐๐ บาท
หนี้สิน ๑๒๙,๗๙๖,๖๒๓,๐๐๐ บาท) แสดงวากอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทรัพยสินของลูกหนี้มีครอบหนี้
และอุปกรณทุกประการ และการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวก็ทําตามสถานการณเศรษฐกิจในประเทศ
การนําทรัพยสินดังกลาวมาประกอบกิจการเปนการเพิ่มมูลคาทรัพยสินไดอีก การเขาสูกระบวนการฟนฟู
จึงเป น สิ่งที่ ถูกตอ งและเจาหนี้รายใหญดั งกลา วเห็น ถึงประโยชนขอนี้ จึ งรวมกัน รอ งขอใหมีการ
ฟนฟูกิจการ
พิจารณาแลวเห็น วา พระราชบั ญญั ติล มละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ ในสว นที่บั ญญั ติว า
“.......เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจาํ นวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน .........” เปนการจํากัดสิทธิลูกหนี้
และเจาหนี้อื่นเพื่อประโยชนของเจาหนี้รายใหญแตฝายเดียว โดยไมมีเหตุอันควรไมเปนไปตามหลัก
ความไดสัดสวนอันเปนการปกครองตามระบบนิติรัฐ และเปนหลักของการบัญญัติกฎหมายใหเกิด
ความเปน ธรรม ความจําเป น ในการจํากั ดสิทธิ ของลู กหนี้ใ นการฟ น ฟูกิจ การของลูก หนี้ที่อ างเพื่ อ
ประโยชนของเจาหนี้โดยเฉพาะ ใหเจาหนี้ไดรับชดใชหนี้อยางเปนธรรม จึงจํากัดสิทธิของลูกหนี้ไว
เพื่อใหเจาหนี้รายใหญไดสิทธิในการดําเนินการฟนฟูกิจการลูกหนี้เอง และเพื่อใหเจาหนี้ยินยอมใหมี
การฟน ฟูกิจการฯ ทั้งที่การฟน ฟูนั้น ไมวาฝายใดจะเปน ผูดําเนิน การตามแผนฟนฟูเจาหนี้ก็จะไดรับ
ประโยชนสูงสุดทั้งสิ้น การใหอํานาจผานเจาหนี้ผูจัดทําแผนฟน ฟูจนทําใหเจาหนี้กลายเปนผูถือหุน
รายใหญ ข องบริ ษั ท ฯ ในลั ก ษณะเอาเปรี ย บสั ง คมเท า กั บ เจ า หนี้ เ ข า ไปบริ ห ารกิ จ การเพื่ อ ตน
อยางเบ็ดเสร็จ การจํากัดสิทธิลูกหนี้แ ลวใหสิทธิเจาหนี้ดังกลาวโดยที่ลูกหนี้ยังคงมีสิทธิในทรัพยสิน
และกิ จ การของตน จึ ง ไม เ ป น ธรรมแก ลู ก หนี้ เป น การกระทบกระเทื อ นสาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ
ในทรัพยสินของลูกหนี้ที่ยังคงไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ การเขาไปบริหารกิจการของลูกหนี้
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โดยฝายเจาหนี้โดยบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ จึงเทากับเขาไปยึด
กิจการของลูกหนี้เปน การเขาไปปดกั้น รบกวนเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชี พ
โดยเสรีอ ยางเปน ธรรม มิใ ชเปน การจํากัดเสรี ภาพโดยกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนใ นการรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ฯลฯ
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ ในสวนของ
บทบัญญัติที่วา “......เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่ง ไดออกเสีย งลงคะแนนในมตินั้ น กําหนดให บุคคลอื่น เป น ผูทํา แผน.........”
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ วา
๑. มูลกรณีเรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ศ าลลมละลายกลาง ไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ
บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ตามคํารองขอของเจาหนี้รายใหญ ๕ ราย และ
ไดมีคําสั่งตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ซึ่งไดรับการเสนอโดยฝายเจาหนี้ใหเปนผูทําแผน
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร เห็นวาพระราชบัญญัติลมละลาย
มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๕๑ ประกอบมาตรา ๙๐/๒๕ มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา ๙๐/๕๘ และ
มาตรา ๙๐/๕๙ ที่กําหนดใหเจาหนี้ มีสิทธิพิจารณาเลือกผูทําแผนและผูบริหารแผนในกรณีที่ทั้งลูกหนี้
และเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
เสนอบุคคลเพื่อใหศาลตั้งเปนผูทําแผน นั้น ไมใหความเปนธรรมกับฝายลูกหนี้ที่ตองถูกฟนฟูกิจการ เนื่องจาก
เปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ในการจัดการทรัพยสินของตนภายหลังที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว
บทบัญญัติดังกลาว จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการรับรองคุมครองสิทธิในทรัพยสินของบุคคล นายประชัย ฯ จึงไดยื่นหนังสือรองเรียนตอ
คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา เพื่อพิจารณาสอบสวนในประเด็น
ปญหาดังกลาว
คณะกรรมาธิการ ฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ นาจะขัดตอมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของผูรองที่จะดําเนินการไดตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมาธิการ ฯ จึงสงเรื่องดังกลาวไปยังผูรอง
เพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
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๒. ผูรองไดพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการฯ สงเพื่อใหดําเนินการแลว มีความเห็นวา
๒.๑ ในประเด็นที่วา มาตรา ๙๐/๔๖ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๔๘ หรือไมนั้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔ และคําวินิจฉัยที่
๓๗ - ๓๙/๒๕๔๔ วา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ แลว ดังนั้น ประเด็น
ปญหานี้ จึงรับฟงเปนเด็ดขาดตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว ตามนัยมาตรา ๒๖๘ ของ
รัฐธรรมนูญ ผูรองจึงไมมีอํานาจพิจารณาในประเด็นดังกลาวซ้ําอีก
๒.๒ สําหรับในประเด็นที่วามาตรา ๙๐/๑๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ หรือไม นั้น เจตนารมณใ นการตรากฎหมายลมละลายวาดวยเรื่อ ง
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใน ๓ ประการ กลาวคือ
๑. ใหโอกาสแกลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคล (บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือ
นิติบุคคลอื่น ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ตามนัยมาตรา ๙๐/๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย)
ซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน จนถึงขั้นมีหนี้สินลนพนตัว (และเปนหนี้เจาหนี้คนเดียว หรือ
หลายคนรวมกันเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ตามนัยมาตรา ๙๐/๓ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย) ใหไดรับความชวยเหลือจากสถาบันทางการเงินหรือเอกชนอื่น ในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย
๒. เมื่อกิจการของลูกหนี้ดังกลาวไดรับการฟนฟู ทําใหลูกหนี้มิตองตกเปนบุคคล
ลม ละลายแลว ยอมสงผลใหบรรดาเจาหนี้เดิม มีโอกาสไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้เต็ม จํานวนหรือ
อยางเปนธรรมตามสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย แตหากตองเลิกกิจการหรือลมละลายไป ยอมไมเกิดผลดี
ตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกิจการที่มีขนาดใหญ มีการจางงานจํานวนมาก มีการประกอบการที่มี
ผลตอเศรษฐกิจของประเทศและมีโครงขายโยงใยใหเกิดผลกระทบกระเทือนในวงกวาง ยอมกอใหเกิดปญหา
อยางมากตอสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และยังเปนการสูญเสียสินทรัพยทางธุรกิจ เปนการใชประโยชน
จากทรัพยสินที่ไมคุมคาเพราะตองถูกขายในราคาที่ไมสมควรเพื่อนํามาแบงชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ และ
เจาหนี้ไดรับชําระหนี้ไมคุมแกจํานวนหนี้
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๓. การใหความชวยเหลือแกลูกหนี้ใหไดมีโอกาสฟนฟูกิจการของตน ตามที่กลาว
แลวนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ลูกหนี้จะตองไดรับความชวยเหลือจากสถาบันทางการเงินหรือเอกชนอื่น
แตเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย เดิมกําหนดใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้
กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววา ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายนั้น จึงเปน
เหตุใหไมมีสถาบันทางการเงินหรือเอกชนใดยินยอมใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ เพราะหาก
ใหความชวยเหลือแลว การฟนฟูกิจการไมเปนผลสําเร็จ กลาวคือ ลูกหนี้ตองตกเปนบุคคลลมละลาย
ในที่สุดสถาบันทางการเงินหรือเอกชนนั้นจะอยูในฐานะเจาหนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๙๔ (๒) ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาว โดยให
สถาบัน ทางการเงิน หรือเอกชนที่ใ หความชวยเหลือทางการเงิน แก ลูกหนี้เพื่อ ใหกิจการของลูกหนี้
ดําเนินตอไปได และมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้ แมลูกหนี้จะตกเปนบุคคลลมละลายในภายหลังก็ตาม
จึงเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้มุงแกปญหาทางเศรษฐกิจ และสงเสริมใหธุรกิจการคาของประเทศใหดําเนินการ
ตอไปได อันจะเปนการชวยสรางเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศไทยกลับฟนฟูคืนสูความมั่นคงอีกครั้ง
ดังนั้น สิ่งที่สําคัญยิ่งในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้น้นั มีขอตองพิจารณา ๓ ประการคือ
๑. กระบวนการตั้งผูทําแผน การพิจารณาตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ เปนเพียงการพิจารณา
ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙๐/๑๖ โดยศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได ถาศาล
เห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผน
ตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผนและเปนผูที่ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติเห็นชอบดวยใหเปนผูทําแผนเทานั้น ซึ่งหาก
ที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ก็ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งเปนผลให
ลูกหนี้ตองลมละลายนั้นซึ่งกระบวนการดังกลาวมิไดใหโอกาสแกลูกหนี้อยางเพียงพอในการที่จะไดมา
ซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และในทางปฏิบัติโอกาสที่ลูกหนี้จะไดผูทําแผนที่ตนเสนอนั้น
ยอมจะเปนไปไมไดเลย ลูกหนี้จึงไมมีโอกาสที่จะใหผูทําแผนซึ่งตนเสนอไดมีโอกาสเสนอแผนฟนฟู
ใหเจาหนี้ไดพิจารณาเสียกอน กลาวคือ กระบวนการเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ นั้น เจาหนี้ยอม
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มุงไปที่การตั้งผูทําแผนที่อาจจัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ฝายจํานวนหนี้ขางมากเปนสําคัญ
โดยอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได หรืออาจเปนชองทางใหเจาหนี้
จํานวนหนี้ขางมากใชกระบวนการตามมาตรา ๙๐/๑๗ นี้ ยุติการเริ่มกระบวนการฟนฟูได ดังนั้น
บทบัญญัติดังกลาวจึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญอันเปนการขัดกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
๒. แผนฟนฟูกิจการ การที่การฟนฟูจะบรรลุผลไดนั้น แผนฟนฟูตองมีความเปนไปไดตองทําให
เจาหนี้พอใจและมีความเชื่อมั่น เพราะจะเปน หลักประกันใหแกเจาหนี้วาจะไดรับชําระหนี้ที่คุม คา
ในขณะเดียวกันแผนฟนฟูกิจการนั้น จะตองไมเปนปฏิปกษตอลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟู ดังนั้นหลักการสําคัญ
ที่ตองพิจารณาความเปนไปไดของแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งการจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการควรเปน
เรื่องที่พิจารณาจากแผนฟนฟูกิจการวาไมสามารถทําใหการฟนฟูกิจการสําเร็จได มิใชพิจารณาแตเพียง
พิจารณาจากการตั้งผูทําแผน ซึ่งลูกหนี้ไมมีโอกาสเทาเทียมกับฝายเจาหนี้ในการเลือกผูทําแผน กลาวคือ
ลูกหนี้เสนอผูทําแผนได แตไมมีสิทธิเลือกผูทําแผน เปนผลใหในทางปฏิบัติแลวลูกหนี้ไมอาจมีโอกาส
เสนอแผนของลูกหนี้ใหฝายเจาหนี้แ ละศาลไดพิจารณาเลย ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาวจึงกาวลวงไป
กระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
อันเปนการขัดกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
๓. ผูบริหารแผน ควรที่จะตองไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณและมีความเขาใจ
ในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้เปนอยางดี และบุคคลดังกลาวควรที่จะเปนผูที่ลูกหนี้ใหการยอมรับ
และไววางใจใหเปนตัวแทนของตน ในการทําแผนและบริหารแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ หากผูทําแผน
และบริหารแผนฟนฟูกิจการเปนผูที่มิไดบริหารแผนโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกหนี้เปนสําคัญแลว
โอกาสที่กิจการของลูกหนี้จะฟนฟูกลับคืนสูสถานะเดิมยอมเปนไปไดยาก ลูกหนี้ในฐานะที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์
ยังถูกจํากัดสิทธิในการบริหารกิจการและทรัพยสินของตน เนื่องจากการเสนอแผนของลูกหนี้ไมไดรับ
การพิจารณาตามกระบวนการในขอ ๑ และการจัดทําแผนฟนฟูของลูกหนี้จะไมไดมีโอกาสไดรับเปนแผน
ที่จะนําไปปฏิบัติตามที่ลูกหนี้เสนอตามขอ ๒ การที่ลูกหนี้ถูกจํากัดโอกาสในการบริหารกิจการและ
ทรัพยสินของตนทั้งที่ตามกฎหมายยังมิไดตัดสิทธิ กรณีจึงถือไดวาบทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการกาวลวง
ไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
อันเปนการขัดกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
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ดังนั้น ในชั้นนี้จึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาวา มาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ เปนบทบัญญัติที่หากไดบังคับใชแลวจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพในเรื่องทรัพยสินของบุคคลและเสรีภาพในการประกอบกิจการ ดังที่มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญใหการรับรองคุมครองไวหรือไม
ดังนั้น การที่ม าตรา ๙๐/๑๗ อัน เป นบทบัญญั ติที่เปน ที่ม าของการจํากัดสิทธิ ของลูกหนี้
โดยกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผน มิเชนนั้น ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ฟนฟูกิจการดังที่กลาวแลว นั้น เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในทางทรัพยสินและการประกอบกิจการใด ๆ
ของลู ก หนี้ นอกจากนี้ จะเห็ น ไดว า ในการลงมติ คั ด เลื อกบุ ค คลเพื่ อ เสนอให เ ป น ผูทํ า แผนนั้ น
บทบัญญัติมาตราดังกลาว ไดใหสิทธิเจาหนี้ดําเนินการไดโดยอาศัยเสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปนกิจการสําคัญ ซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวย
ลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการสําคัญไดตองอาศัยมติพิเศษ (มติพิเศษ หมายความวา มติ
ของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับสามในสี่แหงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุม
ดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนในที่ประชุมเจาหนี้ และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓) เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการประนอมหนี้
กอนลมละลาย ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย เปนตน จึงเปนบทบัญญัติที่กระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการของลูกหนี้ ตามที่มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ ไดใหการรับรองคุมครองไว อีกทั้งทําใหการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ไมอาจเปนผลสําเร็จไดสมดังเจตนารมณ
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติวา “...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผน
ที่ลูกหนี้เ สนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีม ติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...”
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน
หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ “ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูค ดั คานเสนอบุคคลอืน่
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้
ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
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ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดและศาล
เห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อ
เปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุม มีมติเลือกผูทําแผนไดใหศาลตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูทําแผนดวย”
พิเคราะหแลว พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติมในหมวด
วาดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ กําหนดใหลูกหนี้
ที่เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีปญหากิจการ
ประสบปญหาทางดานการเงินและมีลักษณะที่มีหนี้สินลนพนตัวมีโอกาสไดรับความชวยเหลือทางการเงิน
เพื่อใหสามารถฟนฟูกิจการไดแทนที่จะถูกเจาหนี้ฟองเปนคดีลมละลายจะเห็นไดวา บริษัทจํากัดที่จะรองขอให
ฟนฟูกิจการไดตองมีลักษณะประการหนึ่ง คือ มีหนี้สินลนพนตัว ซึ่งตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
เจาหนี้มีสิทธิฟองใหนิติบุคคลดังกลาวลมละลายไดและเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย นิติบุคคลนั้นยอม
ตองถูกจํากัดสิทธิในทรัพยสินและจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ฯ โดยมีเหตุผล
เพื่อมิใหนิติบุคคลนั้นกอหนี้สินเพิ่มขึ้น และเพื่อรวบรวมทรัพยสินมาแบงชําระใหกับเจาหนี้อันเปนมาตรการ
ที่จะจัดการกับทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ทั้งหมดในลักษณะที่ทําเพื่อประโยชนรวมกัน
และในคราวเดี ยวกั น แต การฟ น ฟู กิจการของลู กหนี้ มี วัตถุ ประสงคแตกต างจากการฟองล มละลาย
เพราะตองการใหกิจการของลูกหนี้ยังคงดําเนินอยูตอไป มิตองนําทรัพยสินมาเฉลี่ยแบงปนกันระหวางเจาหนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๙๑
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เหมือนกระบวนการลมละลายแตเจาหนี้ทั้งหลายจะไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรม ภายหลังการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้เปนผลสําเร็จ แตอยางไรก็ตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มีบทบัญญัติจํากัดสิทธิในทรัพยสิน
และจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพฯ ของลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลเมื่อศาลมีคําสั่งให
ฟนฟูกิจการ โดยกําหนดใหผูทําแผนมีอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และเปนผล
ใหอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้สิ้นสุดลง โดยมีเหตุผลเพื่อใหผูทําแผนเขามา
วิเคราะหถึงสภาพการณและปญหาของกิจการและจัดทําแผนฟนฟูกิจการเพื่อนําไปบริหารใหกิจการที่
กําลังตกต่ําฟนคืนสภาพเดิมได
เมื่อไดพิจารณาพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
ซึ่งบัญญัติวา “.......แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแต
จะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ...” แลวจะเห็นไดวา บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพื่อใหแผนฟนฟูกิจการที่ผูทําแผนจัดทําขึ้นไดรับการยอมรับจากที่ประชุมเจาหนี้ โดยมติ
ยอมรับแผนตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๔๖ และศาลลมละลายมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน
ตามมาตรา ๙๐/๕๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งจะสงผลใหแผนฟนฟูกิจการสามารถนําไปปฏิบัติได และเหตุผลที่
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กําหนดหลักเกณฑการเลือกผูทําแผน ทั้งในกรณีลูกหนี้เสนอผูทําแผนและ
เจาหนี้ไมคัดคานกับกรณีเจาหนี้มีมติไมนอยกวาสองในสามกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ก็เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว เพราะแผนที่จัดทําขึ้นโดยผูทําแผนตามหลักเกณฑของบทบัญญัติขางตน
ยอมจะไดรับการยอมรับจากที่ประชุมเจาหนี้โดยมติยอมรับแผน และแมวาผูทําแผนจะมิไดมาจากบุคคล
ที่ฝายลูกหนี้เสนอก็ตาม แตพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๖ ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ออกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผน เพื่อใหบุคคลที่จะเปนผูทําแผน
ตองมีความรูความสามารถเกี่ยวของกับการทําแผน กําหนดมาตรการควบคุมรวมถึงความรับผิดของผูท าํ แผน
ตองชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําแผนจึงเห็นไดวา บทบัญญัติของกฎหมาย
ไดกําหนดมาตรการเพื่อใหความคุมครองกิจการของลูกหนี้และเพื่อใหแผนฟนฟูกิจการที่ผูทําแผนจัดทําขึ้น
ไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติเพื่อแกปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราวในกิจการของลูกหนี้
บทบัญญัตมิ าตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงเปนหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ในสวนของการตั้งผูทําแผนแลว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก
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แมวาการตั้งผูทําแผนจะขึ้นอยูกับมติของที่ประชุมเจาหนี้ก็ตาม แตมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม
ก็ยังบัญญัติใหศาลตองเห็นชอบเสียกอน หากศาลไมเห็นชอบดวย ศาลอาจมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงนับวากระทบกระเทือนตอสิทธิของลูกหนี้นอยที่สุด หากคํานึงถึง
สิทธิของเจาหนี้ที่ถูกจํากัดตามมาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๔) ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
จึงเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของลูกหนี้เทาที่จําเปน เพื่อใหบรรลุเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมาย
นอกจากนั้นอธิบดีกรมบังคับคดีและคณะไดชี้แจงเพิ่มเติมวาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ ไมใชบทบัญญัติ
ที่จะตองเปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไป โดยเฉพาะในวรรคสองเปนเรื่องการประชุมเจาหนี้เพื่อเลือก
ผูทําแผนเทานั้น แตผลของการที่จะไดรับเปนผูทําแผนหรือไมจะขึ้นอยูกับศาล ศาลจะมีดุลพินิจในการที่จะตัง้
หรือไมตั้งก็ได ตามวรรคสามแสดงใหเห็นวาการเลือกผูทําแผนตามมติสองในสามของเจาหนี้มิใชวา
จะไดรับการแตงตั้งโดยทันที กฎหมายกําหนดใหศาลเขามาดูแลอีกชั้นหนึ่งวาบุคคลที่ไดรับการเลือกเขามานั้น
สมควรเปนผูทําแผนหรือไม ถาหากศาลไมเห็นสมควรก็จะสั่งใหเลือกกันใหมและถาหากวาเลือกไมไดจริง ๆ
ผลที่สุดกฎหมายก็บัญญัติใ นวรรคตอ ๆ ไปวาใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ นอกจากนี้
ในการฟนฟูกิจการตองอาศัยเงินในการดําเนินการ แหลงเงินก็คือเจาหนี้นั่นเอง ดังนั้น ถาเจาหนี้ไมมีสิทธิ
ในการเสนอผูทําแผนก็คงไมมีเจาหนี้รายใดใหโอกาสลูกหนี้ฟนฟูกิจการ นอกจากนี้ เรื่องมติพิเศษ จะมี
ในกฎหมายลมละลายในสวนของการดําเนินคดีลมละลายที่ใหมีการประชุมเจาหนี้แลว ใหเจาหนี้ลงมติ
ใหไดมติพิเศษ ซึ่งมติพิเศษก็คือ มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ คือ
เจาหนี้ตองเปนฝายขางมากดวยและมีหนี้ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ มติพิเศษใชในกรณีการประนอมหนี้เทานั้น
การประนอมหนี้หมายถึงวา ลูกหนี้จะประนอมหนี้ขอชําระหนี้นอยลงคนเสียหายคือเจาหนี้ เพราะฉะนั้น
ในการที่จะนํามติเพื่อจะใหลูกหนี้ไดรับการปลดหนี้ออกไปตองใชมติมาก ถาใชมติแคครึ่งเดียว เจาหนี้
อีกครึ่งหนึ่งเสียหายแนนอนจึงตองใชมติคอนขางมากซึ่งจะตางกับเรื่องฟนฟูกิจการ
จะเห็นไดวา แมการตั้งผูทําแผนจะมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลในทรัพยสินหรือเปนการจํากัด
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เพราะผูทําแผน
จะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และเปนผลใหอํานาจหนาที่ในการจัดกิจการ
และทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลงก็ตาม แตเปนสิ่งจําเปนเพราะลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
และเพื่อใหผูทําแผนเขามาวิเคราะหถึงสภาพการณแ ละปญหาของกิจการและจัดทําแผนฟนฟูกิจการ
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เพื่อนําไปบริหารใหกิจการที่กําลังตกต่ําฟนคืนสภาพเดิมได และการตั้งผูทําแผนตามหลักเกณฑทกี่ าํ หนดไว
ในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แมจะเปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ก็ตาม แตเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เทาที่จําเปน และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ดังนั้น พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
ซึ่งบัญญัติวา “......แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแต
จะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน.....” ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ผูรอง) ไดมีคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ วา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปความไดความดังนี้
๑. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) ไดไปรองเรียนตอคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา วา
ไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมจากการฟ น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท อุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี กั ล ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) เพราะไม ได รั บ การปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยถู ก จํ า กั ดสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น
ไมไดรับความคุม ครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน และคณะกรรมาธิการ ฯ พิจารณาแลวเห็นวา
มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ นาจะขัดตอ
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คณะกรรมาธิการ ฯ
จึงขอใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตามมาตรา ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๒. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (นายพิเชต สุนทรพิพิธ) พิจารณาแลวเห็น วา ประเด็น
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ นั้น เนื่องจากศาลรัฐ ธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย
ที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔ และคําวินิจฉัยที่ ๓๗ - ๓๙/๒๕๔๔ วา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖
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มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ แลว จึงไมตองพิจารณาในประเด็นดังกลาวซ้ําอีก สวนในประเด็น
ตามมาตรา ๙๐/๑๗ นาจะมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ จึงไดสงคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย โดยมีเหตุผลที่สรุปได ดังนี้
การที่มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผน
ตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้”
และในวรรคสาม บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือก
ผูทําแผนได และศาลเห็นชอบดวย ใหศ าลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย
ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน” เห็นวา เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามนัย
มาตรา ๙๐/๑๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลายแลว ในกรณีที่ลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผน
ของตนดวยนั้น สิทธิในการพิจารณาเลือกผูทําแผนยอมตกอยูแกฝายเจาหนี้ และเปนไปไมไดที่เจาหนี้
จะออกเสี ยงลงคะแนนหรือ พิจ ารณาเลือ กบุค คลที่ลู กหนี้ เสนอมานั้ น เปน ผูทํา แผน ในทางปฏิบั ติ
จึงคอนขางแนนอนวา ผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเสมอ มิฉะนั้น ศาลจะตองมีคําสั่ง
ใหยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ
ผูรองเห็นวา เมื่อเจตนารมณในการตราพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่อใหโอกาสลูกหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินใหไดรับความชวยเหลือ
ในการฟนฟูกิจการเพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย และเมื่อกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟนฟูยอมทําให
เจาหนี้มีโอกาสไดรับชําระหนี้ แตในการขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้นั้นลูกหนี้ตองยังมิไดถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาด ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ ของตนและมีสิทธิจัดการทรัพยสินและประกอบ
กิจการของตนไดตอไป ดังนั้น บทบัญญัติม าตรา ๙๐/๑๗ จึงเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของลูกหนี้
เนื่องจากมิไดใหโอกาสลูกหนี้อยางเพียงพอในการที่จะไดมาซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้
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อันเปนผลใหในทางปฏิบัติลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใหฝายเจาหนี้และศาลพิจารณาและ
ทําใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผน ซึ่งผูทําแผนที่เจาหนี้เสนออาจจัดทําแผน
ในทางที่เอื้อประโยชนแกเจาหนี้ และอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้และแมจะให
อํานาจแกศาลที่จะตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบแกผูทําแผน แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคล
ที่ตนเปนฝายเสนอใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง และในชั้นนี้กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใช
ดุลยพินิจใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้ลงมติเลือกในครั้งแรก นอกจากนั้น
ในการลงมติคัดเลือกผูทําแผน กฎหมายกําหนดมติของเจาหนี้เพียงสองในสามทั้งที่เปนกิจการสําคัญ
ซึ่งควรใชมติพิเศษตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ จึงเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในทางทรัพยสิน
และการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้โดยไมเปนธรรม และจึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
ดวยเหตุดังกลาว ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติวา “...แตในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และจึงไดเ สนอเรื่องพรอมความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิจฉัย
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญไดรับคํารองลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖
มีมติเปนเอกฉันทใหขยายเวลาการพิจารณาวาจะรับคํารองนี้ไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม
ออกไปกอนตามขอ ๑๖ แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
และในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรบั คํารองไวดําเนินการตามขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ และใหแจงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบ
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิเคราะหแลว มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉั ยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ วา พระราชบัญญั ติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “...แตใ นกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญโดยขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได”
วรรคสอง บัญญัติวา “กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย”
มาตรา ๔๘ บัญญัติวา
“สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิ
เชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
มาตรา ๕๐ บัญญัติวา
“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๙๘
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๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ บัญญัติวา
“ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวย
เมื่อศาลสั่งใหฟน ฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรอ งขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็น วา
บุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูคัดคานเสนอบุคคลอืน่ เปนผูท าํ แผน
ดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณา
เลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติ
ตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุ ม เจาหนี้เพื่อ พิจารณาเลือ กผูทํา แผน ถาที่ป ระชุม มีม ติเ ลือกผูทํ าแผนไดแ ละ
ศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้
เสนอชื่อเปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการก็ได
ในการประชุม เจาหนี้ใ นวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุม มีม ติเลือกผูทําแผนได ใหศ าล
ตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
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ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูทําแผนดวย”
พิเคราะหแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
บัญญัติเปน หลักการไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นจะกระทํามิได แตก็มีขอยกเวน
ใหกระทําไดในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะเทาที่จําเปน ไมกระทบกระเทือ นสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพและใชเปนการทั่วไป กลาวคือ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองกระทํา
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และใหกระทําได
เทาที่จําเปนเทานั้น จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได นอกจากนั้นกฎหมาย
ที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง สวนมาตรา ๔๘ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสิน การจํากัดสิทธิดังกลาวยอมเปน ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และสําหรับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ นั้น มีขึ้นเพื่อรับรองเสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
วาจะไมถูกจํากัดและตองใหบุคคลเหลานั้นสามารถแขงขันในตลาดการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
ไดโดยเสรีอยางเปนธรรม
การที่ประเทศไทยตองมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ก็เพราะประเทศไทยเปนนิติรัฐ คือ เปนรัฐที่ยอมตนอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย (Rule Of Law)
ซึ่งรัฐเปน ผูตราขึ้น เองและในประการที่สําคัญในกฎหมายรัฐ ธรรมนูญของรัฐ ที่เปน นิติรัฐ จะตองมี
บทบัญญัติถึงเสรีภาพของประชาชน เชน เสรีภาพในชีวิตและรางกาย เสรีภาพในการทําสัญญา เสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ การที่รัฐ จะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดก็ตองดวยความยิน ยอม
ของประชาชนใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพเองตามกลไกแหงนิติบัญญัติของประเทศนั้น
อยางไรก็ ตามเสรีภ าพต าง ๆ รวมทั้ งการจะอนุญาตให มีการคาอยางเสรีนั้ น เป น สิ่ง ที่ตอ ง
พิจารณาควบคูกับสิทธิและหนาที่ และสามารถถูกจํากัดไดบางประการโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เพื่อประโยชนของสวนรวมในดานตาง ๆ เชน เพื่อการรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน หรือการคุมครองผูบริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค หรือ
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ประโยชนสาธารณะอื่น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ดังนั้น จึงตองพิจารณาวา
ในกรณีนี้เปนการกระทําเพื่อประโยชนตาง ๆ ดังกลาวหรือไม
พิจารณาพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลวจะเห็นไดวา การที่ลูกหนี้ซึ่งเปน
นิติบุคคลไมยอมชําระหนี้ และมีหนี้สิน ลนพนตัว คือ มีทรัพยสินไมเพียงพอที่จะสามารถชําระหนี้
ใหเจาหนี้ได และมีหนี้ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดนั้น โดยเฉพาะบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด
หรือนิติบุคคลอื่น ที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่มีหนี้ไมนอยกวาสิบลานบาท อาจเขาสูกระบวนการ
จัดการทรัพยสินตามพระราชบัญญัติลมละลายไดอยางหนึ่งอยางใดในสองประการ คือ ประการแรก
ลูกหนี้ดังกลาวอาจถูกเจาหนี้ฟองลมละลาย เพราะเจาหนี้มีสิทธิฟองคดีลูกหนี้ที่ไมยอมชําระหนี้และมี
หนี้สินลนพนตัวใหลมละลายได ซึ่งหากศาลพิจารณาตามพยานหลักฐานแลวเห็นวาลูกหนี้มีหนี้สินลน
พน ตั วและเข าเกณฑอื่ น ๆ ตามกฎหมายศาลก็ จะมี คําสั่ งพิทั กษท รัพย เชน พิทั กษท รัพย เด็ด ขาด
อันเปนการทําใหลูกหนี้ไมสามารถจัดการทรัพยสินของตนไดตอไปแตมีเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาไป
จัดการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้และจัดการแบงเฉลี่ยใหเจาหนี้หากลูกหนี้ไมสามารถประนอมหนี้ได
และประการที่สอง ลูกหนี้อาจเขาสูกระบวนการฟน ฟูกิจการซึ่ง อยูใ นพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
หมวด ๓/๑ มาตรา ๙๐/๑ - ๙๐/๙๐ ซึ่งเปดโอกาสใหบุคคลตาง ๆ รวมทั้งเจาหนี้ของบริษัท ฯ ซึ่งมีหนี้สินลน
พนตัวและเปนหนี้ไมนอยกวาสิบลานบาท ยื่นคํารองตอศาลใหฟนฟูกิจการได (มาตรา ๙๐/๑ - ๙๐/๔)
หากมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได ซึ่งจะมีกระบวนการที่ใหตั้งผูทําแผนซึ่งเปนเคาโครงการ
บริหารกิจการว าจะฟน ฟูกิจการอยางไร จะชําระหนี้ใ หเ จาหนี้อยางไร เมื่อการฟน ฟูกิจการสําเร็ จ
สภาพกิจการของลูกหนี้จะเปนอยางไร เสนอตอศาล ซึ่งหากผานกระบวนการตาง ๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนดและศาลอนุญาตใหมีการฟนฟูกิจการและตั้งผูบริหารแผนแลว ลูกหนี้ก็จะไดรับการฟนฟูกิจการ
และไมตองเขาสูกระบวนการลมละลาย และหากการฟนฟูกิจการไดสําเร็จกิจการนั้นก็ยังคงอยูไมลมเลิกไป
ซึ่งแตกตางจากการลมละลายและลูกหนี้ก็มีโอกาสเขาไปบริหารงานกิจการนั้นไดในอนาคต
พิเคราะหพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ แลวเห็นไดวา เปนบทบัญญัติสวนหนึ่ง
ในเรื่องการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพน ตัวเพื่อใหมีโอกาสประกอบกิจการตอไป โดยอยู
ในสวนที่ ๓ เกี่ยวกับการตั้งผูทําแผน โดยตองมีการทําแผนเพื่อฟน ฟูกิจการซึ่งอาจทําโดยลูกหนี้
เจาหนี้ หรือบุคคลอื่น แตการทําแผนนั้น ตองไดรับการยอมรับจากที่ประชุมเจาหนี้และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากศาลลมละลายดวย
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สําหรับกรณีของมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสองนั้นมีสองกรณี คือ กรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน
ก็ตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น และในกรณีที่สอง
ซึ่งลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุค คลอื่น เป น ผู ทํ า แผน ดั ง นั้ น ในส วนของลู ก หนี้ที่ จ ะทํา แผนได ก็ ตอ เมื่ อ ลู กหนี้ เ สนอผู ทํา แผน
และเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้สองในสามขึ้น ไปไมคัดคานหากลูกหนี้ไมเสนอผูทําแผน หรือลูกหนี้เสนอ
ผูทําแผนแตเจาหนี้ซึ่งมีหนี้จํานวนไมนอยกวาสองในสามมีมติคัดคาน ฝายลูกหนี้ก็ไมสามารถทําแผนได
และผูทําแผนก็จะเปนบุคคลอื่น เชน บุคคลที่อยูในฝายของเจาหนี้
เหตุที่ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีการกําหนดหลักเกณฑการเลือกผูทําแผนของลูกหนี้
ที่ใหเจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนสองในสามของจํานวนหนี้ของลูกหนี้สามารถคัดดานการทําแผนของฝายลูกหนี้ได
ก็เพราะเจาหนี้เ ปน ผูมีสว นไดเสีย เนื่องจากในกรณี นี้ลูกหนี้มี หนี้สิน ลน พน ตัวไม สามารถชําระหนี้
ใหเจาหนี้ไดถึงขนาดที่จะนําไปสูการลม ละลาย ซึ่งหากไมมีการฟนฟูกิจการลูกหนี้ก็จะลม ละลายได
และเจาหนี้ก็จะมีสิทธิไดรับเฉลี่ยชําระหนี้จากกองทรัพยสิน ของลูกหนี้ใ นขณะที่กิจการของลูกหนี้
ก็จะลมเลิกไป แตเมื่อมีหลักการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ก็เปนการใหโอกาสลูกหนี้ที่หากสามารถฟนฟู
กิจการได กิจการของลูกหนี้ก็จะสามารถดําเนินตอไปได และลูกหนี้ก็อาจจะไดบริหารกิจการนั้นได
ในอนาคต และเมื่อศาลมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการ เจาหนี้ถูกหามใชสิทธิบางประการ เชน ฟองใหเลิก
นิติบุคคลนั้น ฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้หรือเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ
ชี้ขาดหรือฟองเปนคดีลมละลายหามบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ หามเจาหนี้ยึดทรัพยสินหรือขาย
ทรัพยสิน ดังนั้น เจาหนี้จึงตองไดรับความคุมครองตามกฎหมายดวย
นอกจากนั้น แมแ ผนการฟ น ฟูกิจการจะต องไดรับ การยอมรับโดยมติของที่ประชุ มเจาหนี้
แตแผนนั้นก็ตองไดรับความเห็นชอบจากศาลลมละลาย ตามมาตรา ๙๐/๕๘ วรรคหนึ่ง จึงจะนําแผน
ฟนฟูกิจการไปปฏิบัติได แตอยางไรก็ตาม ในการแตงตั้งผูทําแผน หากศาลลมละลายไมเห็นชอบดวย
กับผูทําแผนที่ที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือก ศาลอาจมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
อีกครั้งเพื่อเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอเพื่อ ใหเปน ผูทําแผนฟนฟูกิจการได
จึงเปนการที่กฎหมายกําหนดใหศาลใหความคุมครองบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งลูกหนี้และเจาหนี้
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การที่พยานของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) กลาวอางวา บทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้มีที่มาจากกฎหมายลมละลาย
Chapter 11 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายใหความคุมครองแกลูกหนี้มากกวาเจาหนี้อันทําใหตองตีความ
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ไปในทางที่คุมครองลูกหนี้มากกวาบุคคลอื่น ๆ นั้นอาจเปนความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากหลักการฟนฟูกิจการของนิติบุคคลตามกฎหมายไทยกับของสหรัฐอเมริกา
มีความแตกตางกันในหลายเรื่อง เชน ตามหลักการฟนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทซึ่งมีปญหา
ทางการเงินแตยังไมถึงขั้นมีหนี้สินลนพนตัวก็สามารถขอใหมีการฟนฟูกิจการไดในขณะที่การฟนฟูกิจการ
ตามกฎหมายไทยนั้นนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ที่จะเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการนั้นตองมีหนี้สินลนพนตัว
และเปนบุคคลที่ อาจถูกฟองลมละลายไดแลว ดังนั้น บทบั ญญัติของกฎหมายในเรื่องนี้ของสหรัฐอเมริกา
และประเทศไทยจึงมีเจตนารมณที่แตกตางกัน คือ ตามกฎหมายไทยจะใหความคุมครองแกบุคคลทุกฝาย
ซึ่งมีสวนไดเสียเกี่ยวของไมใชเพียงเฉพาะลูกหนี้แตรวมทั้งเจาหนี้ดวย
ดังนั้น การที่บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ จะมีลักษณะ
ที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ในการบริหารกิจการของลูกหนี้ ในขณะที่ลูกหนี้ก็ยังคงมีสิทธิ
เปนเจาของทรัพยสินของตนเองอยู แตก็มีลักษณะเชนเดียวกับกรณีที่ลูกหนี้เขาสูกระบวนการลมละลาย
ซึ่งลูกหนี้ก็ถูกจํากัดสิทธิเชนกัน และยังมีการจํากัดสิทธิของเจาหนี้บางประการดวย กลาวคือ ถาลูกหนี้
เสนอผูทําแผนกฎหมายกําหนดใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตเจาหนี้ไมยอมรับผูทําแผน
ดังกลาวซึ่งเจาหนี้ก็ตองใชมติของเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ถึงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ในการคัดคาน จึงจะใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนได และศาลเปนผูพิจารณาผูทําแผนที่ที่ประชุมเจาหนี้
มีมติเลือกวาสมควรจะเปนผูทําแผนหรือไม และศาลอาจตั้งบุคคลอื่นซึ่งไมใชคนของเจาหนี้เปนผูทําแผนก็ได
ซึ่งอํานาจของศาลไมไดมีอยูเพียงในวรรคสองเทานั้น แตยังอยูในวรรคสามและวรรคสี่ดวย สําหรับ
มติพิเศษตามพระราชบัญญัติลมละลายนั้นใชในกรณีการประนอมหนี้ ไมเกี่ยวกับกรณีนี้ และนอกจากนั้น
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ก็ยังมีบทบัญญัติอื่น ๆ ที่ใหความคุมครองกิจการของลูกหนี้ เชน ผูทําแผน
ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวย
การจดทะเบี ยนและการกํ าหนดคุณ สมบัติผู ทํา แผนและผูบ ริหารแผนฟน ฟูกิ จการ พ.ศ. ๒๕๔๕
และบทบัญญัตินี้จึงมีลักษณะที่สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ในเรื่องการฟนฟู
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กิจการของลูกหนี้นิติบุคคล ที่มีลักษณะประนีประนอมและคุม ครองผลประโยชนของบุคคลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
ดวยเหตุตาง ๆ ดังกลาวแมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
ดังกลาวจะมีผลกระทบตอสิทธิของลูกหนี้และจํากัดสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ในการประกอบกิจการ
หรือการประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เนื่องจากผูทําแผนหากลูกหนี้มิใชผูทําแผน
ยอมมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้และทําใหอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้สิ้นสุดลงก็ตาม แตก็เปนการบัญญัติโดยกฎหมายและจํากัดเทาที่จําเปนเพราะลูกหนี้มีหนี้สิน
ลนพนตัวซึ่งหากไมมีการฟนฟูกิจการลูกหนี้ก็ไมมีสิทธิจัดการงานของลูกหนี้อยูแลวเชนกัน แตจะตก
อยูในอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยและจะไปสูการลมละลายเปนลําดับ จึงเปนการใหโอกาสลูกหนี้
ที่จะไมตองลมละลายหากมีการฟน ฟูกิจการได และหากมองวาเปน การจํากัดสิทธิของลูกหนี้ก็เปน
การจํากัดเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ และมาตรา
๙๐/๑๗ วรรคสอง มีผ ลใชบังคับเปน การทั่วไป คือ ใชกับลูกหนี้ทุกคนที่มีการฟน ฟูกิจการ มิได
มุงหมายที่จะใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะทําให
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้เกิดผลซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้งลูกหนี้ที่กิจการจะยังคงอยูตอไป ตอเจาหนี้
ที่จะไดรับชําระหนี้ ตอลูกจางของกิจการนั้นที่กิจการยังคงอยูและไมไดลม เลิกไป และตอเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติโดยสวนรวมเนื่องจากกิจการยังคงอยูทําใหรัฐมีรายไดจากการเก็บภาษีและอื่น ๆ อันเปน
กรณีที่เปนการบัญญัติกฎหมายที่อาจจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลแตเปนการกระทําเพื่อรักษาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศดวย
ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “...แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย
ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ...”
ไมมีปญหาเกี่ยวกั บความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ เพราะไม ขัดหรือแยงตอรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
(กรณี พระราชบั ญ ญัติ ลมละลาย พุ ทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มี ปญ หา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ)
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ผูรอง) อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ เสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตามหนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ของรัฐสภา ดวนที่สุด ที่ ผร ๒๕/๒๐๓๑
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม สรุปประเด็นตามคํารองของผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาได ดังนี้
๑. กรณีที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะตองเปนกรณีที่ศาลลมละลายยังมิไดมี
คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ซึ่งหมายถึงการที่ศาลลมละลายยังมิไดมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ตกเปน
บุคคลลมละลาย ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ใ นทรัพยสินตาง ๆ ของตน แตกระบวนการตั้งผูทําแผน
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ มิไดใหโอกาสลูกหนี้อยางเพียงพอในการที่จะไดมา
ซึ่งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ เปนผลใหในทางปฏิบัติลูกหนี้ไมอาจมีโอกาสเสนอแผน
ของลูกหนี้ใหฝายเจาหนี้และศาลพิจารณา
๒. กระบวนการตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ นั้น เจาหนี้ยอมมุงไปที่การตั้งผูทําแผนที่อาจ
จัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ฝายจํานวนหนี้ขางมากเปนสําคัญ โดยอาจไมใหความสําคัญ
กับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได หรืออาจเปนชองทางใหเจาหนี้จํานวนหนี้ขางมาก
ใชกระบวนการตามมาตรา ๙๐/๑๗ ยุติการเริ่มกระบวนการฟนฟูได
๓. กรณีที่ใหอํานาจแกศาลในอันที่จะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งวาจะใหความเห็นชอบผูทําแผน
หรือไมใหความเห็นชอบดวยนั้น จะเห็นไดวา แมศาลจะไมใหความเห็นชอบดวยแตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิ
ที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมาใหเปน ผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่งโดยในชั้น นี้กฎหมาย
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มิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้
ลงมติเลือกในครั้งแรก
๔. ในการลงมติคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหเปนผูทําแผน กฎหมายไดใหสิทธิเจาหนี้ ดําเนินการ
ไดโดยอาศัยเสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปน
กิจการสําคัญ ซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการสําคัญได
ตองอาศัยมติพิเศษ ซึ่งหมายถึงมติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับสามในสี่แหงจํานวนหนี้
ทั้งหมด
ศาลรัฐ ธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญไดใหผูที่เกี่ยวของกับคํารองมาชี้แจงเกี่ยวกับ
ประเด็นตามคํารอง จํานวน ๔ คณะ คือ คณะของนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ รองประธานคณะกรรมาธิการ
การคลัง การธนาคาร และสถาบัน การเงิน วุฒิสภา คนที่ ๓ คณะของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน
ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด คณะของอธิบดีกรมบังคับคดี
และคณะของผูบริหารแผนฟน ฟูกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด สรุปคําชี้แ จง
ของผูเกี่ยวของกับคํารองได ดังนี้
๑. คําชี้แจงแสดงความเห็นเพิ่มเติมของนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ วานายประชัย เลี่ยวไพรัตน
ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ไดทําหนังสือรองเรียน
ตอประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภาวาไมไดรับความเปนธรรม
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เกี่ยวกับเรื่องการฟนฟูกิจการ คณะกรรมาธิการ ฯ
ใหรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวดําเนินการ ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวมีความเห็นวาพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
เกี่ยวกับ เรื่องการฟน ฟูกิ จการ ฯ โดยเฉพาะบทบัญญัติ ม าตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรื อ แยงต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ จึงมีหนังสือแจงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เพื่อใหดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
๒. คํา ชี้ แ จงแสดงความเห็น เพิ่ ม เติ ม ของนายประชั ย เลี่ ย วไพรั ตน และคณะว า ตั้ง แต ป
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาทเปนผล
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ใหมีผูประกอบการที่กูยืมเงินจากตางประเทศมีหนี้สินเพิ่มทวีคูณ กลายเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวไปเปน
จํานวนหลายราย มีการตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น หลักเกณฑประการหนึง่
ในการฟนฟูกิจการก็คือ หนี้สินลนพนตัว แตลูกหนี้สามารถที่จะฟนฟูกิจการไดและประกอบกิจการไปได
ในระหวางการฟนฟู กฎหมายจึงคุมครองกิจการของลูกหนี้มิใหเจาหนี้ฟองเปนคดีแพงหรือคดีลมละลาย
โดยมีหลักการในเรื่องการจัดทําแผนฟนฟูกิจการและการตั้งผูทําแผนและผูบริหารแผน ซึ่งตามมาตรา
๙๐/๑๗ วรรคสอง กําหนดใหเ จาหนี้ที่มีม ติ ๒ ใน ๓ ตั้งบุ คคลอื่น เปน ผูทําแผนนอกจากบุคคล
ที่ลูกหนี้เ สนอได หลักการดังกลาวแตกตางจาก Chapter 11 ของกฎหมายลมละลายของอเมริก า
ที่ใ หลูกหนี้มีสิทธิในการที่จะควบคุมและบริหารจัดการกิจการและทรัพยสิน ของลูกหนี้เอง เวน แต
ปรากฏขอเท็จจริงวา ลูกหนี้กระทําการโดยทุจริตทําใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจของบริษัทลูกหนี้
อยางไรก็ตามจากบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ยังกระทบถึงสิทธิในทรัพยสินของลูกหนี้และ
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ เพราะลูกหนี้ยอมมีสิทธิจัดการทรัพยสินของตนเองจนกวาจะมีการบังคับคดี
หรือกรณีที่จะดําเนินการในคดีลมละลายก็เปนอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่จะรวบรวมทรัพยสิน
ไปจําหนายเพื่อนําเงินมาชําระใหกับเจาหนี้ แตมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนที่เปนขอยกเวนใหสิทธิ
กับเจาหนี้ในการที่จะเขามาควบคุมกิจการของลูกหนี้โดยตั้งคนของตนเองเขามาเปนผูทําแผน ผูบริหารแผน
การทําแผนก็สามารถเขียนแผนใหเอื้อประโยชนกับเจาหนี้ โดยเฉพาะเจาหนี้ที่ตองการจะเขาไปครอบงํา
กิจการของลูกหนี้ โดยยกตัวอยาง บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเจาหนี้
ไดลงมติตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เปน ผูทําแผน และผูบริหารแผน ซึ่งขณะนั้น
แมลูกหนี้จะคัดคานเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทดังกลาว และลูกหนี้เสนอบริษัท TPI แพลนเนอรส
จํากัด เปนผูทําแผนดวย แตเจาหนี้ก็อาศัยมติ ๒ ใน ๓ ตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด
เขามาดําเนินการ และการเขียนแผน..ก็มิไดชวยเหลือกิจการของลูกหนี้ เชน ไมมีการลดเงินตนหรือ
ลดดอกเบี้ยใหกับลูกหนี้ และไมมีการกําหนดวาเจาหนี้จะใหเงิน ชวยเหลือเพิ่มในการประกอบธุรกิจ
ของลูกหนี้แตอยางใด มีการแปลงหนี้เปนหุนของบริษัทลูกหนี้ถึง ๗๕ % มีการนําทรัพยสินของ TPI
ที่ปลอดจํานองไปจดจํานองเพิ่ม เปนตน แตปรากฏวาในการบริหารแผน บริษัทดังกลาวใชเงินเกินกวา
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ที่กําหนดไวในแผนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ในการผลิตน้ํามันยังผลิตไดนอยเปนผลใหบริษัท TPI
มีรายไดไมพอชําระหนี้ ลูกหนี้จึงไดรองตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในที่สุดศาลลมละลายกลางไดมี
คําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด พนจากตําแหนงผูบริหารแผนในการตั้งผูบริหารแผน
คณะใหมเจาหนี้เปนคนเลือกคณะบุคคลที่กระทรวงการคลังแตงตั้ง แตปญหาที่เกิดจากคณะผูบริหารแผน ฯ
ชุดใหม ก็คือ คาใชจายที่สูงมาก โดยเฉพาะคาตอบแทนของคณะผูบริหารแผน ฯ และบริษัทที่ปรึกษา
ตาง ๆ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เอื้อประโยชนใหแกเจาหนี้มากเกินไป เพราะใหอํานาจเจาหนี้แตเพียง
ฝา ยเดี ย วที่ มี สิ ท ธิ เ ปน ผู คั ด เลื อ ก และตั้ ง ผู ทํ า แผน มาตราดั ง กล า วจึ ง ขั ด หรือ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
๓. คําชี้แจงแสดงความเห็นเพิ่มเติมของอธิบดีกรมบังคับคดีและคณะ วาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗
ไมใชบทบัญญัติที่จะตองเปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไป โดยเฉพาะในวรรคสองที่กําหนดใหเปนเรื่อง
การประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผนเทานั้น แตผลของการที่จะไดรับเปนผูทําแผนหรือไมจะขึ้นอยูกับ
ศาลลมละลาย ซึ่งศาลจะมีดุลพินิจในการที่จะตั้งหรือไมตั้งก็ไดตามวรรคสามแสดงใหเห็นวาการเลือก
ผูทําแผนตามมติสองในสามของเจาหนี้มิใชวาจะไดรับการแตงตั้งโดยทันที กฎหมายกําหนดใหศาลลมละลาย
เขามาดูแลอีกชั้นหนึ่งวาบุคคลที่ไดรับการเลือกเขามานั้นสมควรเปนผูทําแผนหรือไม ถาหากศาลลมละลาย
ไมเห็นสมควรก็จะสั่งใหเลือกกันใหมและถาหากวาเลือกไมไดจริง ๆ ผลที่สุดกฎหมายก็บัญญัติในวรรค
ตอ ๆ ไปวาใหศาลลม ละลายมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟน ฟูกิจการ หลักการของกฎหมายไทยตางจาก
กฎหมายของอเมริกา (Chapter 11) เพราะของอเมริกามีเงื่อนไขวา กรณีลูกหนี้ขาดสภาพคลองก็สามารถ
ที่จะขอใหมีการฟนฟูกิจการได โดยที่ไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัว ทรัพยสินตาง ๆ ยังเปนของลูกหนี้
กฎหมายของอเมริกาจึงใหลูกหนี้เปนผูทําแผนและบริหารแผน แตตามกฎหมายไทยใชเงื่อนไขวาลูกหนี้
ตองมีหนี้สินลน พนตัว ซึ่งเปนกรณีที่ลูกหนี้ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้ได ทรัพยสินตาง ๆ
ก็เปนทรัพยสินที่จะตองเอาไปชําระหนี้กับเจาหนี้ทั้งหมด ลูกหนี้แทบจะไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
เหลืออยูเลย กฎหมายจึงใหโอกาสเจาหนี้เสนอผูทําแผน ผูบริหารแผน นอกจากนี้ในการฟนฟูกิจการ
ตองอาศัยเงิน ในการดําเนินการ แหลงเงินก็คือเจาหนี้นั่นเอง ดังนั้น ถาเจาหนี้ไมมีสิทธิในการเสนอ
ผูทําแผนก็คงไมมีเจาหนี้รายใดใหโอกาสลูกหนี้ฟนฟูกิจการ นอกจากนี้ หากพิจารณา มาตรา ๙๐/๔๖
แลวจะเห็นไดวาเปนบทบัญญัติที่คอนขางจะใหสิทธิกับเจาหนี้เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาแผนวา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

แผนที่ผูทําแผนเสนอมานี้จะผานการรับรองจากเจาหนี้หรือไม เพื่อนําไปใชในการฟนฟูกิจการตอไป
บทบัญญัติดังกลาวไมไดใหสิทธิกับลูกหนี้แตประการใด ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมี
คําวินิจฉัยที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔ วาไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้นนาจะเปนเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนวา
พระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
แตอ ยางใด ประการต อมา วั ตถุป ระสงคข องกฎหมายไทยไมใ ชวา จะเอื้อ ประโยชนใ ห กับลู กหนี้
แต ประการใดแตเ อื้อ ให เจ า หนี้ มากกวา กฎหมายนี้ น อกจากจะดู แ ลใหเ จา หนี้ ได รั บชํ าระหนี้แ ล ว
ประโยชนที่จะไดรับในทางออมก็คือ ทําใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได อันเปนการชวยเหลือลูกจาง
หรือคนงานในกิจการ และถาหากการฟน ฟูกิจการสําเร็จลูกหนี้ก็จะกลับมาประกอบกิจการไดดังเดิม
อยางไรก็ตาม เมื่อมีการขอฟนฟูกิจการแลว ตามพระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา ๙๐/๑๒ เจาหนี้
ก็ถูกตัดสิทธิมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงและคดีลมละลายหรือแมชนะคดีมาแลวก็บังคับชําระหนี้ไมได
เมื่อเจาหนี้ถูกตัดสิทธิเชน นี้ก็ควรจะใหมีสวนในเรื่องการทําแผนในการฟน ฟูกิจการดวย นอกจากนี้
เรื่องมติพิเศษจะมีในกฎหมายลมละลายในสวนของการดําเนินคดีลมละลายที่ใหมีการประชุมเจาหนี้แลว
ใหเจาหนี้ลงมติใหไดมติพิเศษ ซึ่งมติพิเศษก็คือ มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
๓ ใน ๔ คือ เจาหนี้ตองเปน ฝายขางมากดวยและมีหนี้ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ มติพิเศษใชในกรณี
การประนอมหนี้เทานั้น การประนอมหนี้หมายถึงวา ลูกหนี้จะประนอมหนี้ขอชําระหนี้นอยลง คนเสียหาย
คือเจาหนี้ เพราะฉะนั้นในการที่จะนํามติเพื่อจะใหลูกหนี้ไดรับการปลดหนี้ออกไป ตอ งใชม ติม าก
ถาใชมติแคครึ่งเดียว เจาหนี้อีกครึ่งหนึ่งเสียหายแนนอนจึงตองใชม ติคอนขางมาก ซึ่งจะตางกับเรื่อง
ฟนฟูกิจการ สําหรับสถิติคดีที่มีการขอใหฟนฟูกิจการ สวนใหญจะไมคอยมีการใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ตองมาประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผน จากคําชี้แจงปรากฏวา ในจํานวนประมาณ ๒๐๐ คดีจะมีการคัดคาน
ผูทําแผนเพียง ๒๑ คดี และมี ๖ คดีที่ศ าลไดตั้งผูทําแผนที่มาจากการเสนอของเจาหนี้ คือ TPI
ดอกหญา ศรีวรา บูลแคนยอน พรอพเพอรตี้ มิวเร็กซ และไทยอมฤต
๔. คําชี้แจงแสดงความเห็นเพิ่มเติมของคณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการเกี่ยวกับความเปนมา
ของคณะผูบริหารแผนในการเขาฟนฟูกิจการของ TPI การจัดโครงสรางในการดําเนินงานของ TPI
และการแบงหนาที่รับผิดชอบของคณะผูบริหารแผนทั้ง ๕ คน เหตุผลในการจางบริษัทที่ปรึกษาตาง ๆ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เขามาชวยดําเนินงานของคณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ ผลการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารแผนในชวง
หนึ่งปที่ผานมา การแกไขแผนฟนฟูกิจการซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตอไปได
จากเอกสารและการมาชี้แจงขอเท็จจริงตาง ๆ เพียงพอแกการที่จะพิจารณาวินิจฉัยประเด็น
ที่ตองพิจารณาวินิจฉัย มีวา บทบัญญัติใ นมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติวา “......แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน....” มีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาทีจ่ าํ เปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
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การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ “ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูค ดั คานเสนอบุคคลอืน่
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติ
ตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาล
เห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อ
เปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการก็ได
ในการประชุม เจาหนี้ใ นวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุ ม มีม ติเลือกผูทํ าแผนไดใ หศ าล
ตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
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ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูทําแผนดวย”
ไดพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปในการขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เปนบริษัท
จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลซึ่งตามที่จะกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีหนี้สินลน พนตัว
และเปนหนี้เจาหนี้จํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุอันสมควร
และเปนชองทางที่จะฟนฟูกิจการและมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว กระบวนการตอมาตองมี
การพิจารณาตั้ง ผูทํา แผนตามพระราชบั ญญัติ ลม ละลาย พุท ธศั กราช ๒๔๘๓ แก ไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ ไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตั้งผูทําแผนโดยเริ่มตั้งแตการเปดโอกาสใหลูกหนี้และเจาหนี้ไดเสนอชื่อบุคคลเปนผูทําแผน
โดยศาลจะเปนผูมีคําสั่งแตงตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอซึ่งอาจจะเปนทั้งบุคคลที่เจาหนี้และลูกหนี้เสนอ
เปน ผูทําแผนก็ไดแ ละถาศาลเห็น วาบุค คลที่ผูรอ งขอเสนอไมสมควรเปน ผูทํา แผนก็ดี หรือลูกหนี้
เจาหนี้ ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ศาลจะมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้ เพื่อเลือกบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผนและแมที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือก
บุคคลใดเปนผูทําแผนแลว กฎหมายบัญญัติใหศาลตองพิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน หากศาล
ไมเห็นชอบดวยศาลก็จะไมแตงตั้งบุคคลที่ที่ประชุมเจาหนี้เสนอ จึงถือไดวา ตามมาตรา ๙๐/๑๗ นั้น
ผูที่จะตรวจสอบวินิจฉัยใหความถูกตองเปนธรรมคือศาล เพราะศาลจะเปน ผูเขามาดูแล ตรวจสอบ
ทุกขั้นตอน จึงสรุปไดวา เปนมาตรการที่กฎหมายใหความคุมครองแกลูกหนี้และเจาหนี้โดยเสมอภาคกัน
โดยมีศาลเปนผูที่จะดําเนินการเพื่อความเปนธรรมกับลูกหนี้และเจาหนี้
๒. พิจารณาพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “......แตในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
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ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผน........” แลวเห็นวา
๒.๑ บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหแผนฟนฟูกิจการที่ผูทําแผน
จัดทําขึ้นไดรับการยอมรับจากที่ประชุม เจาหนี้ ซึ่งเมื่อศาลลมละลายเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการแลว
ก็จะสงผลใหแผนฟนฟูกิจการนําไปสูการปฏิบัติได ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดใหมติของเจาหนี้ฝายที่มี
จํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
กําหนดใหบุคคลอื่น เปน ผูทําแผน นั้น ก็เพื่อ ใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว เพราะแผนที่จัดทําขึ้น
โดยผูทําแผนตามหลักเกณฑของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวยอมจะไดรับการยอมรับจากที่ประชุม
เจาหนี้สวนใหญโดยมติยอมรับแผน
๒.๒ ในสวนของผูทําแผน ถึงแมวามิไดม าจากบุคคลที่ลูกหนี้เสนอก็ตาม แตลูกหนี้
ก็ไดรับความคุมครองสิทธิจากกฎหมาย กลาวคือ ตามมาตรา ๙๐/๑๖ ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมในการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผน
เพื่อ ควบคุ ม ผู ทํา แผนโดยเฉพาะผูทํา แผนที่ มาจากการเสนอของฝายเจ าหนี้มิ ใ ห จัดทํ าแผนแล วก อ
ความเสียหายแกกิจการของลูกหนี้ นอกจากนี้ผูทําแผนหรือผูบริหารแผนก็อาจจะตองชดใชความเสียหาย
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําแผน จึงเทากับวาบทบัญญัติของกฎหมายไดกําหนดมาตรการ
เพื่อใหความคุมครองกิจการของลูกหนี้ และเพื่อใหแผนฟนฟูกิจการที่ผูทําแผนจัดทําขึ้นไดรับการยอมรับ
และนําไปปฏิบัติเพื่อ แกไขปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน ชั่วคราวในกิจการของลูกหนี้ตาม
บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงเปน หลักเกณฑที่กําหนดขึ้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในสวนของการตั้งผูทําแผนแลว
๒.๓ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสองแลว จะเห็นไดวา
เปนบทบัญญัติที่อาศัยหลักการประนีประนอมโดยกําหนดเปนทางเลือกไว กลาวคือกรณีลูกหนี้เสนอ
ผูทําแผนใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน กรณีนี้ อาจจะเปนขอเท็จจริงวาการประกอบกิจการ
จนมีหนี้สิน ลน พน ตัว มิไดเกิดจากความลมเหลวในการดําเนิน กิจการของลูกหนี้แ ตอาจจะเกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ ซึ่งมิใชความผิดของลูกหนี้ความเชื่อถือที่เจาหนี้มีตอการบริหารกิจการของลูกหนี้ยังคงมีอยู
ซึ่งลูกหนี้ซึ่งมีความเขาใจในธุรกิจดีแลวยอมจัดทําแผนไดรวดเร็วและมีคาใชจายนอยกวา อันจะเปน
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ผลดีทั้งแกเจาหนี้และลูกหนี้ในเวลาเดียวกัน แตในทางตรงกันขาม หากเจาหนี้ขาดความเชื่อถือในการ
ดําเนินการของลูกหนี้ใ นการบริหารกิจการ เจาหนี้อาจจะไมยอมรับผูทําแผนที่มาจากการเสนอของ
ลูกหนี้ จึงนําไปสูการใชบังคับ ตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง คือใชมติที่ประชุมเจาหนี้ไมนอยกวา
สองในสามกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน แตก็ถือวามิไดจํากัดสิทธิของลูกหนี้ในทรัพยสิน หรือไม
เปนธรรมตอลูกหนี้แตอยางใด เนื่องจากตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม ยังบัญญัติใหศาลตองเห็นชอบ
บุคคลที่ที่ประชุมเจาหนี้เลือกเสียกอน หากศาลไมเห็นชอบแลว ศาลอาจมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เรียกประชุม เจาหนี้อีกครั้งเพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งเจาหนี้แ ละลูกหนี้เ สนอชื่อเปนผูทําแผน
จึงถือไดวา ตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กระทบกระเทือนถึงสิทธิของลูกหนี้นอยที่สุด ทั้งที่หากมี
การดําเนิน การดังกลาวแลว เจาหนี้ก็จะถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๔) ในเวลา
เดียวกัน กลาวคือหามมิใหเจาหนี้ฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้และหามฟองลูกหนี้
เปนคดีลมละลายเทากับวาทั้งสองฝายไดรับความเปนธรรมจากพระราชบัญญัติลมละลาย โดยเสมอภาคกัน
๒.๔ จากบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่ กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม เจ า หนี้
โดยมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม กําหนดใหผูอื่นเปนผูทําแผนกรณีไมยอมรับ
ผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอ ก็จะเปนผลดีตอการฟนฟูกิจการในระยะเวลาตอไป กลาวคือ การประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการจะมีการยอมรับแผนตามมาตรา ๙๐/๔๖ และนําแผนนั้นไปสูการปฏิบัติ
เพื่อแกปญหากิจการของลูกหนี้ ซึ่งผลการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนตอสวนรวมตามเหตุผล
ในการประกาศใชพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอนทายที่วา .......สมควรที่
จะมีบทบัญญัติคุมครองการใหความชวยเหลือทางการเงินแกลกู หนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน
ชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการได ซึ่งจะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย
อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจ และการคาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป....... ดังนั้น การกําหนดให
ที่ประชุม เจาหนี้ โดยมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยสองในสาม ตั้งผูทําแผน แมจะเปน
การจํากัดสิทธิของลูกหนี้ แตมีวัตถุประสงคเพื่อใหการฟนฟูกิจการประสบผลสําเร็จอันจะเปนประโยชน
ตอลูกหนี้เอง เจาหนี้มีโอกาสไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรมและสงผลใหเศรษฐกิจและการคาของประเทศ
เจริญกาวหนาจึงเปนประโยชนตอสวนรวมหรือประโยชนมหาชนยิ่งกวา นอกจากนี้การกําหนดใหที่ประชุม
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เจาหนี้ตองใชมติสองในสามเพราะเห็นวาเปนเสียงสวนใหญแ ละมีจํานวนเพียงพอที่จะลงมติยอมรับ
แผนฟนฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ได
ดังนั้น ตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แมจะเปน การจํ ากัดสิทธิของลูก หนี้ก็ตามแตเป น
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้ง
เปนการใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายที่ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปน การเจาะจง มิไดกระทบตอสิทธิของบุคคลในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขัน โดยเสรีอยางเปน ธรรมตามบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
อาศัยเหตุผ ลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
แกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
ที่บัญญัติ วา “.......แตใ นกรณีที่ลูก หนี้เสนอผูทําแผนดว ย ให ผูทําแผนที่ลูก หนี้เสนอเปน ผู ทําแผน
เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน......” ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ เพราะไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
(กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ)
กรณีสืบเนื่องจากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ไดยื่นหนังสือรองเรียนตอประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร
และสถาบัน การเงิ น วุ ฒิ ส ภา เนื่ อ งจากศาลลม ละลายกลางได มีคํ า สั่ ง ให ฟน ฟู กิ จ การของบริ ษั ท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ตามคํารองขอของเจาหนี้รายใหญ ๕ ราย และไดมีคําสั่ง
ตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ซึ่งไดรับการเสนอโดยฝายเจาหนี้ใหเปนผูทําแผน ตามมาตรา
๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบริษัท ฯ โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน
เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๕๑ ประกอบมาตรา ๙๐/๒๕ มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา
๙๐/๕๘ และมาตรา ๙๐/๕๙ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
คณะกรรมาธิการ ฯ พิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ และมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ นาจะขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงขอใหผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา (ผูรอง) เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๘
ผูรองพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการ ฯ เสนอมาแลวเห็นวา ในประเด็นที่วา มาตรา ๙๐/๔๖
ขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ นั้น ศาลรัฐ ธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวแ ลว คือ
คําวินิจฉัยที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔ และคําวินิจฉัยที่ ๓๗ - ๓๙/๒๕๔๔ วา มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๔๘ ผูรองจึงไมมีอํานาจพิจารณาในประเด็นดังกลาวซ้ําอีก
สําหรับในประเด็นมาตรา ๙๐/๑๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผูรองมีความเห็นวา
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

พิจารณาถึงเหตุผลที่ตองปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มีเหตุผลอยู
๓ ประการ คือ
(๑) ใหโอกาสลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลซึ่งประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินใหไดรับความชวยเหลือ
ในการฟนฟูกิจการ เพื่อมิใหตกเปนบุคคลลมละลาย
(๒) เมื่อกิจการของลูกหนี้ไดรับการฟนฟูยอมทําใหเจาหนี้ มีโอกาสไดรับชําระหนี้หากปลอย
ใหลูกหนี้ตองลมละลายจะทําใหไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ เพื่อใหเจาหนี้ที่ใหการชวยเหลือทางการเงิน
แกลูกหนี้โดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวใหมีสิทธิที่จะขอรับชําระหนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
แกเจาหนี้ จึงเปนกฎหมายที่มุงแกปญหาทางเศรษฐกิจ และสงเสริมใหธุรกิจการคาของประเทศใหดําเนินการ
ตอไปได
ตามหลักการและเจตนารมณดังกลาว ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๕ (๑) ซึ่งบัญญัติวา
“...จะยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมไดในกรณีดังตอไปนี้ (๑) ศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ของลูกหนี้เด็ดขาด” แสดงใหเห็นวา การที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการได ลูกหนี้จะตองไมถูกศาลสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และมีอํานาจจัดการทรัพยสินของตน ตามมาตรา
๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
ในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการพิจารณาเลือกและตั้งบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเขาใจในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนีเ้ ปนอยางดี
และตองเปนบุคคลที่ลูกหนี้ใหการยอมรับที่จะใหเปนตัวแทนของลูกหนี้ ในการใชสิทธิความเปนเจาของ
ในทรัพยสินของลูกหนี้แทนลูกหนี้ ดังนั้น สิ่งสําคัญในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ มีขอตองพิจารณา
๓ ประการ คือ
๑. กระบวนการตั้งผูทําแผน การพิจารณาตั้งผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ เปนเพียงการพิจารณา
ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙๐/๑๖ โดยศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ไดถาศาลเห็นวา
บุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปน ผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่น เปน
ผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผน
ตองเปนมติของเจาหนี้ ฝายที่มจี ํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผน และเปนผูที่ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติเห็นชอบดวยใหเปนผูทําแผนนั้นซึ่งหาก
ที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ก็ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งเปนผลใหลูกหนี้
ตองลมละลายนั้น ซึ่งกระบวนการดังกลาวมิไดใหโอกาสแกลูกหนี้อยางเพียงพอในการที่จะไดมาซึ่ง
ผูทําแผนที่มาจากการเสนอของฝายลูกหนี้ และในทางปฏิบัติโอกาสที่ลูกหนี้จะไดทําแผนที่ตนเสนอนั้น
ยอมจะเปนไปไมไดเลย ลูกหนี้จึงไมมีโอกาสที่จะใหผูทําแผนซึ่งตนเสนอไดมีโอกาสเสนอแผนฟนฟู
ใหเจาหนี้ไดพิจารณาเสียกอน กลาวคือ กระบวนการเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ นั้น เจาหนี้ยอม
มุงไปที่การตั้งผูทําแผนที่อาจจัดทําแผนในทางเอื้อประโยชนแกเจาหนี้ฝายจํานวนหนี้ขางมากเปนสําคัญ
โดยอาจไมใหความสําคัญกับการฟนฟูใหกิจการของลูกหนี้อยูรอดตอไปได หรืออาจเปนชองทางใหเจาหนี้
จํานวนหนี้ขางมากใชกระบวนการตามมาตรา ๙๐/๑๗ นี้ ยุติการเริ่มกระบวนการฟนฟูได
๒. แผนฟนฟูกิจการ การฟนฟูจะบรรลุผล แผนฟนฟูตองมีความเปนไปได เจาหนี้ตองพอใจ
และมีความเชื่อมั่น และตองไมเปนปฏิปกษตอลูกหนี้ที่จะไดรับการฟนฟู ซึ่งการจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการควรเปนเรื่องที่พิจารณาจากแผนฟนฟูกิจการวาไมสามารถทําใหการฟนฟูกิจการสําเร็จได
มิใชพิจารณาจากการตั้งผูทําแผน ซึ่งลูกหนี้ไมมีโอกาสเทาเทียมกับฝายเจาหนี้ ในการเลือกผูทําแผน
เปนผลใหทางปฏิบัติลูกหนี้ไมมีโอกาสเสนอแผนของลูกหนี้ใหเจาหนี้และศาลไดพิจารณา
๓. ผูบริหารแผน ตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเขาใจ
ในการบริหารธุรกิจการคาของลูกหนี้เปนอยางดี หากผูทําแผนและบริหารแผนฟนฟูกิจการเปนผูที่มิได
บริหารแผนโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกหนี้เปนสําคัญแลว โอกาสฟนฟูกิจการกลับคืนสูสถานะเดิม
ยอมเปนไปไดยาก ประกอบกับการเสนอแผนของลูกหนี้ไมไดรับการพิจารณาตามกระบวนการในขอ ๑
และการจัดทําแผนของลูกหนี้ไมมีโอกาสไดรับเปนแผนที่จะนําไปปฏิบัติตามขอ ๒ จึงเปนการที่ลูกหนี้
ถูกจํากัดโอกาสในการบริหารกิจการและทรัพยสินทั้งที่กฎหมายยังมิไดตัดสิทธิ
ตามเหตุผลทั้งสามขอดังกลาว บทบัญญัติของพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๑๗
จึงกาวลวงไปกระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ อันเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ รวมทั้งมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนีม้ ไิ ดเสนอผูท าํ แผน
มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงได
เต็มตามจํานวนหนี้” และในวรรคสาม บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน
ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาล
ไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือก
บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปน ผูทําแผน” เห็น วาเมื่อศาลไดมีคําสั่งใหฟน ฟู
กิจการของลูกหนี้ ตามนัยมาตรา ๙๐/๑๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว
ในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผนของตนดวยนั้น สิทธิในการพิจารณาเลือกผูทําแผน
ยอมตกแกฝายเจาหนี้ และโดยปกติยอมเปนไปไมไดอยางแนแทวาเจาหนี้จะออกเสียงลงคะแนนหรือ
พิจารณาเลือกบุคคลที่ลูกหนี้เ สนอมานั้นเปน ผูทําแผน ทั้ง ๆ ที่เจาหนี้ไดเสนอผูทําแผนฝายตนดวย
ในทางปฏิบัติจึงเปนที่คอนขางแนนอนวา ผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเสมอ มิฉะนั้น
ศาลจะตองมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ ซึ่งผูรองจะไดกลาวตอไป สวนกรณีที่ใหอํานาจแกศาล
ในอันที่จะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งวาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดวยนั้น จะเห็นไดวา
แมศาลจะไมใหความเห็นชอบดวย แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมา
ใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้ กฎหมายมิไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบดังที่เจาหนี้ไดลงมติเลือกในครั้งแรก
เมื่อพิจารณาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๐/๑๗ วรรคหา แสดงใหเห็นวา กอนที่จะมีคําสั่งตั้งผูทําแผน
ตามที่เจาหนี้ไดมีมติเลือกนั้น แมศาลจะมีอํานาจตรวจสอบ แตตองเปนกรณีที่ศาลเห็นวา มีเหตุผลมาก
พอสมควรวา บุคคลดังกลาวไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผน แตไมมีอํานาจพิจารณาวาบุคคลที่ลูกหนี้
เสนอสมควรจะเปนผูทําแผนหรือไม เพราะหากศาลพิจารณาวาบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาไมเหมาะสมที่จะ
เปนผูทําแผน ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการสถานเดียว บุคคลที่ลูกหนี้เสนอใหเปนผูทําแผน
จึงไมมีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูทําแผนอยางแนนอน ผลของการที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการอาจเปนผลใหลูกหนี้ตกเปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น เมื่อผูทําแผนเปนบุคคลที่ลูกหนี้มิได
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ใหการยอมรับและยินยอมใหจัดการทรัพยสินของตน การเขาไปจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
ของผูทําแผน ภายหลังที่ศาลไดมีคําสั่งตั้งแลว ตามนัยมาตรา ๙๐/๒๕ นั้น ยอมเปนการกระทบกระเทือน
ตอสิทธิในความเปนเจาของทรัพยสินของลูกหนี้ และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพ
ของลูกหนี้โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ผูรอง เห็นวา เมื่อเจตนารมณของการใหมีบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เปนไป
ดั่งที่ผูรองไดกลาวแลว และลูกหนี้ยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จึงควรมีสิทธิจัดการทรัพยสิน
และประกอบกิจการของตนไดตอไป ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ อันเปนบทบัญญัติที่มาของ
การจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเปนผูทําแผนมิเชนนั้น
ศาลตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟน ฟูกิจการดังที่กลาวมาแลว นั้น จึงเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ในทางทรัพยสิน และการประกอบกิจการใด ๆ ของลูกหนี้ นอกจากนี้ จะเห็นไดวา ในการลงมติคัดเลือก
บุคคลเพื่อเสนอใหเปนผูทําแผนนั้น บทบัญญัติมาตราดังกลาวไดใหสิทธิเจาหนี้ดําเนินการไดโดยอาศัย
เสียงเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้เพียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้เทานั้น ทั้งที่เปนกิจการที่สําคัญ
ซึ่งโดยหลักการของกฎหมายวาดวยลมละลายแลว เจาหนี้จะดําเนินการในกิจการสําคัญไดตองอาศัยมติพิเศษ
(มติพิเศษ หมายความวา มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับสามในสี่แหงจํานวนหนี้ทงั้ หมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนในที่ประชุมเจาหนี้ และ
ไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น ตามมาตรา ๖)
จากขอพิจารณาและความเห็นดังกลาว ผูรองจึงเห็นวา การใหสิทธิแกเจาหนี้ในการพิจารณา
เลือกผูทําแผนเพื่อเสนอใหศาลมีคําสั่งตั้ง ทั้งที่ลูกหนี้ก็ไดเสนอผูทําแผนของตน อันเปนการแสดงใหเห็นวา
ลูกหนี้มีความประสงคที่จะจัดการทรัพยสิน และประกอบกิจการดวยตนเอง แตเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้อาจออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผนนั้น เปนการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ โดยที่เปนผูทําแผนและบริหารแผนโดยไมเปนธรรม
และเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสินและในการประกอบกิจการ
ของลูกหนี้ จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย แจงผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาทราบ และมีคําสั่งใหผูที่เกี่ยวของชี้แจง
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นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ รองประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
วุฒิสภา คนที่ ๓ ชี้แจงวา เรื่องนี้เดิมมีอยูวา ทางบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ไดทําหนังสือรองเรียนมาที่คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และ
สถาบันการเงิน วุฒิสภาวา ทางบริษัทซึ่งตนเองเปนประธานกรรมการเจาหนาที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการธุรกิจที่ดําเนินการอยู แลวคิดวาปญหาดังกลาวนั้นไมไดรับความเปนธรรมอีกทั้งไดพิจารณาในแง
ขอ กฎหมายเห็ น ว า กฎหมายที่ ใ ชกั บ บริ ษั ท TPI ในขณะนั้น เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญัติ ล ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องการฟน ฟูกิจการนั้น นาจะไมช อบดวยรัฐธรรมนูญ
จึงทําหนังสือรองเรียนมายังคณะกรรมาธิการดังกลาว ซึ่งคณะกรรมาธิการไดรับเรื่องที่รองเรียนดังกลาว
มาพิ จารณาและไดมี ก ารตั้ งคณะทํ า งานให พิ จารณาในรู ป แบบของคณะกรรมการในชว งตน ก อ น
เมื่อพิจารณาแลวนําเขาที่ประชุมของคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินพิจารณา
ซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินของวุฒิสภา ไดพิจารณาแลว
เห็นวา กรณีเกี่ยวกับคํารองที่นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ไดรองมานั้นนาจะมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการขาดสิทธิ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญใหสิทธิรองรับไวตามรัฐธรรมนูญแลวซึ่งรัฐธรรมนูญก็มีบัญญัติอยูในมาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ ประเด็นที่เปนปญหาที่ทางบริษัท TPI รองเรียนเขามานั้นเกี่ยวกับกรณีเรื่องการตั้งผูทําแผน
สวนหนึ่ง ซึ่งรองมาหลายกรณีแลวทางกรรมาธิการไดพิจารณาแลวมีหนังสือแจงไปยังผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาเพราะเห็นวา เปนชองทางที่สามารถจะดําเนินการไดตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญโดยนายสุชน ชาลีเครือ ซึ่งขณะนั้นเปนประธานคณะกรรมาธิการเปนผูลงนาม
ในหนังสือแจงไป ตอมาไดรับทราบวาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดพิจารณาแลวเห็นวา ประเด็น
หลายประเด็นที่คณะกรรมาธิการมีหนังสือแจงไปนั้น ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาพิจารณาเหลือเพียง
ประเด็นเดียวคือกรณีวา จะชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ในกรณีของมาตรา ๙๐/๑๗ ของพระราชบัญญัติ
ลมละลาย เปนมาตราเกี่ยวกับการตั้งผูทําแผนวากรณีที่มีการตั้งผูทําแผนซึ่งแยกเปน ๒ สวน ในวรรคสอง
ในสวนแรกเปนกรณีถาทางลูกหนี้ซึ่งก็คือทางบริษัท TPI ไมไดเสนอผูทําแผนเขาไปมติในการเลือกนั้น
ตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งตรงนี้จะไมเปนปญหาแลวมีตอไปวา ถาลูกหนี้ไดเสนอ
ผูทําแผนเขาไปดวยนั้นตรงนั้นก็ใหใชผูทําแผนที่ลูกหนี้เปนผูเสนอ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการก็เห็นดวย
แตมาติดใจสวนตอไปที่มีการบัญญัติเพิ่มเติมตอไปวา เวนแตกรณีที่เจาหนี้ไดมีการเสนอผูทําแผนเขาไปดวย
ตรงนั้น จะตองมีการพิจารณาดวยเชน เดียวกัน วาการจะพิจารณาใหใ ครเปน ผูทําแผน เมื่อพิจารณา
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พระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งในวรรคสอง ที่วาเวนแตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงได
เต็มตามจํานวนหนี้หมายความวาถาเปนกรณีอยางในสวนตนคงจะไมเกิดประโยชน เนื่องจากวาทาง
คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาตรงนี้ถาหากวาเปดชองใหทําไดในลักษณะนี้เจตนารมณ
ของการออกพระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ของพระราชบัญญัติลมละลาย คงจะไมมีโอกาส
ไดนํามาใชแลวจะไมเปดโอกาสใหลูกหนี้ไดมีโอกาสไดฟนฟูเนื่องจากวาทางเจาหนี้ที่เสนอชื่อผูที่จะเปน
ผูทําแผนเขามาดวยจะไดรับการพิจารณาโดยที่หากวาเจาหนี้ซึ่งมีจํานวนหนี้ขางมากเกินกวาสองในสาม
มีสิทธิที่จะออกเสียงในลักษณะนี้ที่จะเลือกไดก็เทากับเปนการตัดลูกหนี้ไมใหเสนอผูทําแผนถึงแมเสนอมา
ก็คงจะไมมีประโยชนเนื่องจากวาเมื่อเสนอมาแลวถาหากวาทางกลุมเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้มากเสนอเขามาดวย
ทางกลุมเจาหนี้ก็คงจะไดเปนฝายไดรับการเสนอใหตั้งผูทําแผน ฉะนั้นตรงนี้คณะกรรมาธิการไดพิจารณาแลว
เห็นวา เจตนารมณของการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฟนฟูกิจการก็เพื่อที่จะเปดโอกาสใหกับลูกหนี้
ไดมีโอกาสไดสามารถระดมทุนหรือวาหาแหลงเงินไมวาจะทางภาคสถาบันการเงินหรือทางเอกชนใหเขามา
ชวยเหลือในกรณีที่ทางฝายลูกหนี้ประสบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินกิจการเกี่ยวกับเรื่องเงินเปนการชั่วคราว
เพราะฉะนั้นถาหากวากฎหมายไดแกไขนั้นก็จะเปดโอกาสใหผูที่ประสงคหรือวาผูที่พรอมจะใหความชวยเหลือ
ลูกหนี้ไดสามารถนําเงินนําทุนเขามาชวยเหลือไดโดยสามารถที่จะไดรับการเฉลี่ยหนี้ในโอกาสตอไปดวย
เนื่องจากวามีกฎหมายรองรับเพราะวาในอดีตนั้นในกรณีที่ทางสถาบันการเงิน หรือวาเอกชน หรือวา
ผูที่ประสงคจะเขามาชวยนั้นถาหากวารูอยูแลววาทางลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรืออยูในสภาพที่ถูกฟอง
ก็อาจจะเทากับเปนการรู เมื่อรูแลว ยังใหเงินไปชวยเหลือก็จะไมไดรับการเฉลี่ยชําระหนี้ ฉะนั้นจึงไดมี
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยเจตนาที่จะชวยเหลือใหลูกหนี้ที่ประสบปญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินชั่วคราว
ไดมีโอกาสไดฟน ฟูกิจการ พิจารณาแลวเห็น วา รัฐ ธรรมนูญไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแ ละหนาที่
ตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองในกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได และในมาตรา ๒๙ เกี่ยวกับเรื่องการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
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ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้นและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
สวนในกรณีของมาตรา ๔๘ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน วาสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
ยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอ มเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สําหรับวรรคแรก ซึ่งทางคณะกรรมาธิการไดพิจารณาแลวกรณีนี้แมวาทางบริษัท TPI จะเปนนิติบุคคล
แตสวนหนึ่งก็มีสวนที่เปน ผูถือหุนที่เปน บุคคลธรรมดาดวย และแมวาจะเปนนิติบุคคลถาอนุโลมใช
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนที่เกี่ยวเรื่องของสภาพบุคคลที่เปน บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลจะมีการอนุโลมใหนํามาใชไดในกรณีถาหากวานิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๖๗ ที่ใหนํามาใชไดโดยอนุโลม เพราะฉะนั้นในสวนนี้คงจะเปนการจํากัดเฉพาะในสวนที่เปน
เรื่องที่เกี่ยวกับสภาพบุคคลธรรมดาจริง ๆ ตรงนั้นก็คงจะไมสามารถนํามาใช แตวาในสวนทั่ว ๆ ไป
เกี่ยวกับเรื่องการจํากัดสิทธิตาง ๆ เพราะวานิติบุคคลนั้นยังมีสวนที่จะตองรับรูขอมูลขาวสารหรือวามีสวน
ในการรับผิดชอบตอองคกรอื่น ๆ ดวยเชนเดียวกัน ไดมีการพิจารณาแลววา ตรงนี้นาจะเปนการกระทบถึง
สิทธิของลูกหนี้ในการที่จะไดมีโอกาสเขาไปดูแลทรัพยสินซึ่งตนเองนั้นไดเริ่ม กอรางสรางตัวมาแลว
บางสิ่งบางอยางอาจจะมีสวนที่ตองรักษาไวเปน ความลับ ในทางธุรกิจการคาอาจจะมีความผิดไดดวย
เชนเดียวกันตามพระราชบัญญัติความลับทางการคาซึ่งไดมีการบัญญัติในภายหลัง เพราะฉะนั้นพิจารณาแลว
เห็นวาตรงนี้นาจะเปนการที่พระราชบัญญัติลมละลาย ในสวนมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในชวงทาย
ที่นาจะเปนการบัญญัติขึ้นมาโดยไมชอบเนื่องจากวาเปนการกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพ
นายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงดวยวาจาวา กรมบังคับคดีมีภารกิจหนาที่
ในการดําเนินการบังคับคดีทั้งคดีแพง คดีลมละลาย ซึ่งคดีลมละลายก็จะรวมถึงคดีฟนฟูกิจการซึ่งเปน
ปญหาที่มีการรองเขามาในศาลรัฐธรรมนูญนี้ดวย นอกจากบังคับคดีแพง คดีลมละลายแลว ก็มีหนาที่
ในการรับวางทรัพยกับประชาชน กรอบของการบังคับคดีฟนฟูกิจการซึ่งจะเกี่ยวกับประเด็นโดยตรง
เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา ในการบังคับคดีฟนฟูกิจการทางกรมบังคับคดีซึ่งเจาพนักงานในกรมบังคับคดี
มีตําแหนงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยนี้จะมีหนาที่ในการดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีลมละลาย ซึ่งรวมถึงคดีฟนฟูกิจการดวย หลังจากที่ศาลไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใด เจาพนักงานพิทักษทรัพย
จะทํางานในรูปแบบของธุรการศาล เปนตนวา ในการจัดประชุมเจาหนี้เพื่อใหเจาหนี้ลงมติในกิจการหนึ่ง
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กิจการใด หรือวาทํารายงานชี้แจงขอเท็จจริงตาง ๆ ใหศาลทราบเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาล
นอกจากนี้เจาพนักงานพิทักษทรัพยก็ยังมีหนาที่ใ นการพิจารณาเกี่ยวกับคําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้
ที่ยื่นเขามา ที่วาจะใหเจาหนี้รับชําระหนี้เพียงใดหรือไม ตลอดจนการสั่งใหเจาหนี้ออกเสียงการประชุม
เจาหนี้วาจะใหออกเสียงในจํานวนหนี้เทาใด สําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับการยื่นคํารองตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง วาจะมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือไมนั้น ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวย
เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็นวาบุคคล
ที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี
ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกวา
บุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน วรรคสอง ในกรณีที่ลูกหนี้ไมไดเปนผูเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผน
ตองเปนมติของเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดให
บุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ประเด็นที่มีการรองเขามาก็คงจะอยูในวรรคสองในขอความที่วา กรณีที่ใหที่ประชุมเจาหนี้ลงมติออกเสียง
เลือกผูทําแผนในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย วาถาหากเจาหนี้เขาลงมติกันเปนจํานวนที่ไมนอยกวา
สองในสาม ก็ใหบุคคลที่เจาหนี้เลือกนั้นเปนผูทําแผนได บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ ความจริงแลว
ก็ไมใ ชเปน บทบัญญัติที่จะตองเปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไป โดยเฉพาะในวรรคสอง เปน เรื่อง
การประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูทําแผนขึ้นมาเทานั้นเอง ซึ่งผลที่สุดแลวเมื่อเลือกไดแลว
ผลของการที่จะไดรับเปนผูทําแผนหรือไมจะขึ้นอยูกับศาล ศาลจะมีดุลพินิจในการที่จะตั้งหรือไมตั้งก็ได
เพราะฉะนั้นบุคคลที่ที่ประชุมเจาหนี้แมวาจะลงมติเลือกเขามาแลวโดยไมเลือกตัวลูกหนี้ คือ มติสองในสาม
ของจํานวนหนี้ ผลที่สุดยังขึ้น อยูกับศาลอีก ในวรรคสามในการประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผน
ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดและศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาล
ไมเห็น ชอบดวยใหศ าลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือก
บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน ซึ่งในวรรคสามนี้เองก็แสดงใหชัดเจนวา
ลําพังการเลือกผูทําแผนไมใชวาจะเปนสิทธิของเจาหนี้เสียงขางมากหรือเสียงสองในสาม ที่จะไดรับ
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การแตงตั้งเปน ผูทําแผนโดยอัตโนมัติหรือวาโดยทัน ที กฎหมายยังใหศ าลเขามาดูแลอีกชั้น หนึ่งวา
บุคคลที่ไดรับการเลือกเขามานั้นสมควรเปนผูทําแผนหรือไม ซึ่งถาหากศาลไมเห็นสมควรก็จะสั่งให
เลือกกันใหม และถาเลือกไมไดจริง ๆ ผลที่สุดกฎหมายก็บัญญัตใิ นวรรคตอ ๆ ไปวาใหศาลมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการ การเลือกผูทําแผนของที่ประชุมเจาหนี้ไมใชเด็ดขาด ที่วาเลือกแลวบุคคลที่เจาหนี้เลือกนั้น
จะตองเปนผูทําแผนเสมอไป ผลที่สุดแลวก็ใหศาลเปนผูพิจารณา ในประการตอไปที่ผูรองรองวา การที่
กฎหมายของเราใหเจาหนี้มีสิทธิเสนอผูทําแผนดวย โดยไมไดใหสิทธิแกลูกหนี้เชนเดียวกับกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆ ที่กฎหมายของเราก็ไดแมแบบมาจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ก็คือ Chapter eleven ใน Bankruptcy Code นั้น ความจริงแลวกฎหมายนี้เราไมไดเอามาจากของอเมริกา
โดยทั้งหมด แลวก็ในบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกผูทําแผนไมไดเอาแมแบบมาจากของอเมริกา เพราะวา
ของอเมริกาหลักเกณฑในการจะขอฟนฟูได จะมีเงื่อนไขวากรณีลูกหนี้ขาดสภาพคลองก็สามารถที่จะขอให
มีการฟนฟูกิจการไดแมวาลูกหนี้ยังไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัว กลาวคือ ลูกหนี้ไมมีเงินสดที่จะชําระหนี้
กับเจาหนี้ไดเมื่อหนี้นั้นถึงกําหนด พูดงาย ๆ คือขาด Cash Flow ไมมีเงินสดก็มีสิทธิที่จะขอฟนฟูได
โดยวัตถุประสงคของกฎหมายของอเมริกาคือตองการไมใหลูกหนี้จะตองเขาสูกระบวนการในการถูกบังคับคดี
ลูกหนี้อาจจะประกอบกิจการมีสินทรัพยอยูในรูปของสินคา อยูในรูปของทรัพยสินอื่นที่ไมใชเงินสด
เมื่อลูกหนี้ประกอบกิจการมาแลวปรากฏวามีหนี้ ซึ่งเจาหนี้เขาถึงกําหนดแลวเขามาเรียกรองใหชําระ
ลูกหนี้ไมมีเงินสดจะไปจาย ถาหากไมมีกฎหมายฟนฟูขึ้นมาเจาหนี้ก็สามารถฟองเปนคดีแพง พอฟอง
เปนคดีแพงก็สามารถมายึดทรัพยสิน ยึดเครื่องจักร ยึดโรงงาน ก็จะเปนเหตุใหโรงงานนั้นตองหยุดกิจการ
หรือวาเลิกกันไป เพื่อเอามาขายทอดตลาด เขาจึงสรางกระบวนการนี้ใหมีการขอฟนฟูโดยลูกหนี้ก็ขอเองได
และเมื่อภาวะอยางนี้ลูกหนี้ยังไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัว ทรัพยสินตาง ๆ ก็ยังเปนของลูกหนี้อยู ดวยเหตุนี้
เขาก็เลยใหลูกหนี้เปนผูทําแผน ผูบริหารแผน แตของเราใชเงื่อนไขวาลูกหนี้ตองหนี้สินลนพนตัว เมื่อลูกหนี้
มีหนี้สินลนพนตัวแลวทรัพยสินตาง ๆ ไมใชของลูกหนี้แลว เพราะลูกหนี้ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะ
ชําระหนี้ได ฉะนั้น ทรัพยสินตาง ๆ ก็เปนทรัพยสินที่จะตองเอาไปชําระหนี้กับเจาหนี้ทั้งหมด พูดงาย ๆ
ก็คือลูกหนี้แทบจะไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นเหลืออยูเลย และดวยเหตุนี้เราก็เลยใหโอกาสเจาหนี้เปน
ผูทําแผน ผูบริหารแผน มีโอกาสเสนอผูทําแผน ผูบริหารแผน นี้ คือเหตุผลประการแรกที่วา ทําไม
กฎหมายเราเปนอยางนี้ดวยเหตุวาเงื่อนไขไมเหมือนกัน ประการตอไปที่ใหสิทธิกับเจาหนี้ในการเสนอ
ผูทําแผนได ก็คือเนื่องจากเราเห็นวาธุรกิจของลูกหนี้บานเราในการฟนฟูกิจการ ไมใชวาลูกหนี้เปนผูทําแผน
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ผูบริหารแผนแลวจะสามารถฟนฟูกิจการไดเสมอไป การฟนฟูกิจการลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว การจะฟนฟู
กิจการไดก็ตองอาศัยเงินจากแหลงเงินก็คือเจาหนี้นั้นเอง ถากฎหมายเราใหลูกหนี้เทานั้นเปนผูทําแผน
ผูบริหารแผน เชื่อวาการฟนฟูกิจการคงจะเปนไปไมไดแนนอน ถาเจาหนี้เขาไมมีสิทธิมีเสียงในการที่จะ
เขามามีสวนในการเสนอผูทําแผน ผูบริหารแผนแลว เงินที่จะเขามาใชจายในการฟนฟูกิจการก็เชื่อวา
คงจะไมมีเจาหนี้รายใดที่จะใหโอกาสใหลูกหนี้ฟนฟูกิจการของตัวเอง นอกจากนั้นแลว ประเด็นตอไป
ก็คือจากที่ทางกรมบังคับคดีไดศึกษาแนวทางคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแลวก็เห็นวา มีการตีความ
หรือมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๔๖ มาแลว วามาตรา ๙๐/๔๖ ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ
ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๖ ก็เปนบทบัญญัติที่คอนขางจะใหสิทธิกับเจาหนี้ โดยลูกหนี้ไมมีสิทธิเลย
ในการโหวต ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๔๖ นั้นเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาแผน วาแผนที่ผูทําแผน
เสนอมานี้จะผานการรับรองจากเจาหนี้หรือไม เพื่อใหแผนไดมีการใชในการฟนฟูกิจการตอไป ในบทบัญญัติ
มาตรา ๙๐/๔๖ ก็ไมไดใหสิทธิกับลูกหนี้แตประการใด คงใหสิทธิใหเสียงกับเจาหนี้เทานั้นเอง ซึ่งจริง ๆ แลว
ถาหากจะดูวาเปนการลิดรอนสิทธิของลูกหนี้นาจะเปนบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๔๖ มากกวา และมติของ
มาตรา ๙๐/๔๖ ที่ประชุมเจาหนี้ก็ใชมติเพียงเจาหนี้เสียงขางมากเทานั้นเกินรอยละ ๕๐ ขึ้นไป ก็สามารถ
ที่จะอนุมัติแผนไดแลว และการอนุมัติแผนก็จะมีผลแมวาลูกหนี้จะเปนผูทําแผนก็ตาม ถาหากวาเจาหนี้
เขาไมเห็นดวยเขาก็สามารถเสนอแผนเขามาแขงแลวเขาก็ลงมติรับแผนของเจาหนี้โดยที่ไมสนใจแผน
ของลู ก หนี้ ก็ ได ซึ่ ง อัน นี้ ก็เ ห็ น ว า บทบั ญ ญัติ ม าตรา ๙๐/๔๖ ซึ่ งมี คํ าวิ นิ จฉั ย ไปแลว ว าไม ขัด กั บ
รัฐธรรมนูญ นาจะเปนเหตุผลเหมือนเปนน้ําหนักที่จะมาสนับสนุนใหบทบัญญัติของมาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง ก็นาจะไปกันได คงไมเปนปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแตประการใด
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) พรอมดวย นายชวลิต อัตถศาสตร และนายอดุลย ศรีชูชาติ ชี้แ จงวา ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติลม ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวรรคสองบางสวนของมาตรา ๙๐/๑๗ ซึ่งบัญญัติไวเกี่ยวกับการแตงตั้งผูทําแผนวา ในกรณีที่ลูกหนี้
ไมไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เ สนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เ สนอเปน ผูทําแผน
สวนถอยคําจากนี้ที่เห็นวาจะขัดตอรัฐธรรมนูญคือ เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
สองในสาม ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่น
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เปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มจํานวนหนี้ อันนั้นก็เปนหลัก
ทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะชี้แจงตอไป คือ ในมาตราดังกลาวกระทบถึงสิทธิในทรัพยสินของลูกหนี้ซึ่งบัญญัติ
รับรองไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ขอเท็จจริงก็ปรากฏชัดวา เมื่อตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยเราประสบเศรษฐกิจตกต่ําเปน อยางมากจนทําใหในวัน ที่ ๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐ บาลก็ประกาศลอยตัวคาเงิน บาทผลทําใหคาเงิน เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของ
ดอลลารสหรัฐลอยตัวขึ้นไปจาก ๒๕ บาท ไปเปนสูงสุดขณะสิ้นป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประมาณ ๕๗ บาท
เทากับวาบรรดาผูประกอบการทั้งหลายไมวาเล็กหรือใหญซึ่งมีการกูยืมเงินเพื่อมาใชในการประกอบกิจการ
ซึ่งเกือบจะเรียกไดวาทุกบริษัทก็วาได ในขณะนั้นมีการกูยืมเงินจากตางประเทศแลวอัตราแลกเปลี่ยน
เพิ่มขึ้นเปนเทาตัวขณะนั้นทําใหหนี้เพิ่มทวีคูณผลที่ตามมาก็คือผูประกอบการตาง ๆ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ทรัพยสินเทาเดิมหรือเมื่อเศรษฐกิจตกต่ํามูลคาทรัพยสินก็ลดลงกลายเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
ไปหลายราย หนี้สินลนพนตัวหมายความวามีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน นอกจากนี้แลวทางรัฐบาลไดมี
การประกาศปดบริษัทเงินทุนอีก ๕๖ แหงในชวงเวลาใกลเคียงกัน ตรงนี้กอใหเกิดปญหาในเรื่องของ
สภาพคลองทางการเงินอยางรุนแรงภายในประเทศ รัฐบาลในขณะนั้นไดเรงออกกฎหมายหลายฉบับ
เพื่อจะมารองรับและแกไขสภาพเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศ พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ก็เปนกฎหมายฉบับหนึ่ง
ที่มีวัตถุประสงคที่จะมาแกไขปญหาสภาพเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค
สรุปไดดังนี้ เนื่องจากวาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้นเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อลูกหนี้
ที่เปนนิติบุคคลประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราวอันอาจไดรับความชวยเหลือทางการเงิน
จากผูประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการ แตเนื่องจาก
กฎหมายลมละลาย ขณะนั้นมีมาตรา ๙๔ อนุ ๒ บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววา
ลูกหนี้มีหนี้สิน ลนพน ตัวไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายได ผลก็คือทําใหเจาหนี้ที่ประสงค
จะใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงินก็ไมกลาใหกฎหมายฉบับที่แกไข
ที่วานี้จึงไดออกมาเพื่อที่จะแกปญหาตรงนี้คือเพื่อที่จะใหเจาหนี้เขามีสิทธิในการที่จะใหเงินชวยเหลือ
แกลูกหนี้ตอไปได เพื่อใหลูกหนี้สามารถที่จะฟนฟูกิจการตอไป ทั้ง ๆ ที่ลูกหนี้หลาย ๆ รายอยูในสภาพ
ที่จะฟนฟูไดหากไดรับความชวยเหลือทางการเงิน ตรงนี้หมายเหตุทายพระราชบัญญัติระบุไวชัดเจน
โดยการนําแนวความคิด ของการฟนฟูกิจการของลูกหนี้เขามาใชเปนครั้งแรกเพราะวากฎหมายลมละลาย
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แตเดิมก็คือถาเผื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวจะตองถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและกลายเปนบุคคลลมละลาย
ถาไมสามารถประนอมหนี้ได ฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงมุงประสงคที่จะคุมครองการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว ณ ขณะนั้น เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาส
ไดฟนฟูกิจการไดแลวในขณะเดียวกันชวยใหเจาหนี้มีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปนธรรมไดดวยเพราะวา
ถาเผื่อลูกหนี้ลมละลายไปก็อาจจะไมไดรับการชําระหนี้หรือไดรับเพียงเล็กนอย หลักเกณฑที่สําคัญของ
กฎหมายลมละลายในสวนที่มีการแกไขเรื่องของการฟนฟูกิจการ หลักการเบื้องตนก็คือวาลูกหนี้ขาดสภาพคลอง
ทางการเงินแตในการเขียนกฎหมายก็ยังไปใชหลักเกณฑของการมีหนี้สินลนพนตัวซึ่งไมไดหมายความวา
ลูกหนี้นั้นจะเปนบุคคลลมละลายหรือจะตองถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดแตแมวาจะมีหนี้สินลนพนตัวนั้น
ลูกหนี้รายใดที่จะขอเขาฟนฟูกิจการในศาลลมละลายไดจะตองเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดคือสามารถ
ที่จะฟนฟูกิจการไดไมใชลูกหนี้รายนั้น มีหนี้สินลนพนตัวแลวไมมีโอกาสในการที่จะฟนฟูไดอีกแลว
ทั้งนี้ไดใชหลักเกณฑวาทางลูกหนี้สามารถที่จะฟนฟูกิจการไดและประกอบกิจการไปไดในระหวางการฟนฟู
กิจการไมเหมือนกับหลักเกณฑของกฎหมายลมละลายซึ่งมุงที่จะใหลูกหนี้หยุดหมดทุกอยาง เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเขามาควบคุมทุกอยางเพื่อที่จะเอาทรัพยสินออกไปจําหนายแลวมาชําระหนี้ตรงนี้หลักการ
แตกตางกันในเรื่องของการฟนฟูกิจการมุงที่จะใหลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการตอไปได ฉะนั้น ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนี้ในมาตรา ๙๐/๑๒ จึงไดมีหลักเกณฑที่จะคุมครองสิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้
ไวชัดเจนวา ไมวาลูกหนี้จะเคยถูกฟองคดีแพงมากอนเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ก็ถือวาใหหยุดไวไมวา
ลูกหนี้นั้นจะถูกฟองคดีลมละลายอยูก็ใหหยุดไวหรือวามีคําพิพากษาใหบังคับแกทรัพยสินของลูกหนี้แลว
ก็ใหหยุดไวเชนเดียวกัน ในทางกลับกันเขาก็หามมิใหลูกหนี้ไปจําหนายจายโอนทรัพยสินของลูกหนี้เอง
ในระหวางที่มีการฟนฟูกิจการจะเห็นวาหลักเกณฑตาง ๆ พวกนี้มุงที่จะใหความคุมครองแกทรัพยสินของลูกหนี้
ในขณะเดียวกันตองการใหลูกหนี้สามารถประกอบกิจการตอไปไดในการประกอบกิจการนั้น จึงมีความจําเปน
ตองมีแผนฟนฟูกิจการ ในการทําแผนฟนฟูกิจการ กฎหมายในมาตรา ๙๐/๔๒ กําหนดไววาแผนจะตองมี
รายการดังตอไปนี้เปนอยางนอยซึ่งก็มีรายละเอียดคอนขางมาก แตรายละเอียดที่พูดถึงหลักการและ
วิธีการฟนฟูกิจการวาแผนจะตองกําหนดการชําระหนี้การยืดกําหนดเวลาการชําระหนี้ การลดจํานวนหนี้
ที่กลาวตรงนี้เนื่องจากวาจะกระทบถึงเรื่องของการเขียนแผนในเรื่องของการชําระหนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวของ
ไปถึงการแปลงหนี้เปนทุนในลักษณะที่จะเขาไปยึดกิจการหรือครอบงํากิจการไดโดยใชแผนเปนเครื่องมือ
หลักการตอไปก็คือจะมีการตั้งผูทําแผนหรือผูบริหารแผนมาตรา ๙๐/๑๗ กําหนดหลักเกณฑโดยสรุป
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ก็คือวาที่ประชุมเจาหนี้ก็จะประชุมกันเพื่อที่จะลงมติในหลาย ๆ เรื่องรวมทั้งในเรื่องของการตั้งผูทําแผน
แตมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนแรกบัญญัติวา ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผนมติเลือกผูทําแผน
ตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นคือกรณีลูกหนี้ไมไดตั้ง
ผูทําแผน แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยในการประชุมเจาหนี้ลูกหนี้มีสิทธิเสนอผูท าํ แผน กฎหมายบอกวา
ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผนตรงนี้ถูกตองตามหลักการ แตตอไปขอความวาเวนแตจะมีมติ
ของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมน อยกวาสองในสามของเจาหนี้ทั้ งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสีย ง
ลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนตรงนี้ที่ทางฝายลูกหนี้มีความเห็นวาจริง ๆ แลว
หลักเกณฑของกฎหมายลมละลายในสวนของการฟนฟูกิจการเราไดนําแบบอยางมาจาก ถาเทียบกับ
กฎหมายสหรัฐอเมริกาก็คงเปน Chapter 11 หรือภาคที่ ๑๑ ของกฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกา
ความจริงเขามีหลักการคลาย ๆ กัน แตในสวนของสิทธิของลูกหนี้ในเรื่องของการฟนฟูกิจการตาม
Chapter 11 แตเดิมทีเดียวเปน ๑๐๐ ป ที่ผานมาคือเขาก็ใชหลักเกณฑของเจาหนี้มีสิทธิที่จะเขาไป
ควบคุมกิจการแตตอมาไดแกไขกฎหมายไปแลวใหลูกหนี้มีสิทธิในการที่จะควบคุมและบริหารจัดการ
กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้เอง เวนแตกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาลูกหนี้นั้นมีการกระทําการโดยทุจริต
ทําใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจของบริษัทลูกหนี้นั้นจึงจะไมใหลูกหนี้เปนของเราเองจริง ๆ แลวเขียนไว
ในชวงแรกที่บอกวาถาเผื่อลูกหนี้เปน ผูเสนอผูทําแผนใหตั้งบุคคลที่ลูกหนี้เสนอเปน ผูทําแผนอันนั้น
เปนไปตามหลักของ Chapter 11 เหมือนกัน ถูกตอง คือใหลูกหนี้มีสิทธิที่จะควบคุมและบริหารจัดการ
กิจการของลูกหนี้เอง แตพอระบุขอยกเวนไววาถาเผื่อเจาหนี้ที่มีเสียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ตองการตั้งคนอื่นก็มีสิทธิทําไดพอเขียนขอยกเวนไวตรงนี้ก็เปดโอกาสใหเจาหนี้ที่ประสงคที่จะเขามา
จัดการกิจการ ยึดกิจการหรือเขามาครอบครองทรัพยสินของลูกหนี้สามารถทําไดโดยการตั้งผูทําแผน
ซึ่งเปนคนของเจาหนี้แลวใหเขียนแผนในลักษณะที่เจาหนี้ตองการไมวาจะเปนเรื่องของการชําระหนี้
อยางที่ชี้แจงมาวา อาจจะมีการแปลงหนี้เปนทุนในราคาต่ํา ๆ เพื่อที่จะสามารถเขาไปถือหุนสวนใหญ
หรือรอยละ ๗๕ ขึ้นไป ในบริษัทไดอยางงายดายซึ่งตรงนี้จะไดชี้แจงตอไปวา ขัดกับวัตถุประสงคจริง ๆ
ของการฟนฟูกิจการอยางไร ในสวนนี้ก็ยังมีการตั้งผูบริหารแผนดวยซึ่งผูบริหารแผนจะตองเปนผูท่ีเขาไป
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการที่เขารางขึ้นมา ในการตั้งผูทําแผน การตัง้ ผูบ ริหารแผน
ในเมื่อกฎหมายเขียนไวใหสิทธิกับทางเจาหนี้ที่มีเสียงขางมากสองในสามที่จะตั้งไดโดยไมตองผูกพันอยู
กับหลักเกณฑอันแรกก็คือวา จะตองตั้งผูที่ลูกหนี้นั้นเสนอใหเปนผูทําแผน หรือเปนผูบริหารแผนก็จะทําให
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ความควบคุมตรงนี้กลับไปอยูกับทางเจาหนี้ เมื่อมีการทําแผนและบริหารแผนตอไปจนกระทั่งการฟนฟูสําเร็จ
กฎหมายระบุตอไปวา เมื่อศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการก็ใหมีผลทําใหลูกหนี้หลุดพนจากหนี้ทั้งปวง
ซึ่งอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการไดและใหมีผลคือผูบริหารของลูกหนี้กลับมามีอํานาจจัดการกิจการ
และทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป อันที่ ๒ คือผูถือหุนของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไปอันนี้กฎหมาย
จะระบุไวชัดเจนในมาตรา ๙๐/๗๕ เพื่อมุงประสงคที่จะชี้ใหเห็นวา การฟนฟูกิจการนั้นสืบเนื่องมาจาก
การขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราวเทานั้น ฉะนั้นจึงตองมีการทําแผนอะไรตาง ๆ มาเพื่อปรับปรุง
ที่จะใหลูกหนี้สามารถฟนฟูได เมื่อฟนฟูสําเร็จแลวทุกอยางจะกลับไปสูผูถือหุน ทําไมที่ระบุวาตองกลับไปสู
ผูถือหุนเนื่องจากกฎหมายระบุไววา ในชวงนั้นไมตองมีการประชุม ผูถือหุน เพื่อที่จะมาเพิ่มทุน หรือ
ลดทุนอะไรตาง ๆ ผูบริหารแผนสามารถดําเนินการไดผูถือหุนไมตองมาออกเสียงลงคะแนนประชุมกัน
เรื่องตาง ๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทแลวเพราะผูบริหารแผนเขาดําเนินกิจการได ตรงนี้ในหลาย ๆ
บริษัทที่ประสบความสําเร็จในการฟนฟูกิจการก็ปรากฏวา ผูทําแผนก็ดี ผูบริหารแผนก็ดี เปนตัวบริษัทเอง
หรือไมก็เปนบริษัทลูกหนี้เอง หรือไมก็เปนบริษัทที่บริษัทลูกหนี้จัดตั้งขึ้นมาหรือเสนอใหตั้งเปนผูทําแผน
หรือผูบริหารแผน ยกตัวอยาง กรณีของบริษัท TPI โพลีน ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของ TPI ดวยกัน
ซึ่งเขาฟนฟูกิจการเชนเดียวกัน มีจํานวนหนี้หลายหมื่นลานบาท เจาหนี้ยอมใหบริษัทนั้นทําหนาที่เปน
ผูทําแผนแลวเปนผูบริหารแผนตอไปซึ่งแนนอนตองอยูในการควบคุมดูแลของเจาหนี้เพราะวาตามกฎหมาย
บอกวามีการตั้งคณะกรรมการเจาหนี้มาไดแลวใหคณะกรรมการเจาหนี้มีอํานาจในการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามแผนของผูบริหารแผน รวมทั้งในขณะที่ทําแผนในที่สุดก็คือตองเสนอใหที่ประชุมเจาหนี้อนุมัติแผน
ถาเผื่อที่ประชุมเจาหนี้ไมเห็นดวยก็สามารถที่จะยับยั้งแผนนั้นได ฉะนั้นจริง ๆ แลวบทบัญญัติตาง ๆ
เขามีควบคุมไวแลวแตเผอิญในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กลับไประบุเปนขอยกเวนไวเลยทําใหสามารถ
ที่จะใชสิทธิ ไมตั้งคนที่ ลูกหนี้เสนอใหมาเปน ผูทําแผนกลับไปตั้งคนของตัวเองทําใหเกิ ดมีปญหาขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปญหาของบริษัทปโตรเคมีกัลไทย ฯ กลับมาถึงเรื่องของสิทธิข้ันพื้นฐานที่บอกวา
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บางสวนที่ไดชี้แจงไปแลวไปกระทบถึงสิทธิในทรัพยสินของลูกหนี้อยางไร
เนื่องจากวาหลักเกณฑในเรื่องของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๖
กําหนดรับรองสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินไวในเรื่องของสิทธิในการใชสอย สิทธิในการจําหนาย
จายโอน สิทธิในการติดตามเอาคืนจากผูที่ไมมีสิทธิที่จะครอบครองทรัพยนั้น อะไรตาง ๆ ตรงนี้เปน
หลักกรรมสิทธิ์เปนหลักของสิทธิขั้นพื้นฐานของเจาของทรัพยสินคือตัวลูกหนี้เอง ดังนั้นในมาตรา ๔๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดบัญญัติไววาสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
ยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
นอกจากนี้ในมาตรา ๕๐ บัญญัติรับรองวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เมื่อพิจารณา ๒ มาตรานี้ประกอบกับมาตรา ๒๙ พูดถึงเรื่อง
ของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไววาจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวแ ละเทาที่จําเปนเทานั้น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กรณีมีความจําเปนในการที่จะตองจัดใหมี
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว มีความจําเปนที่จะตองกําหนดหลักเกณฑ
ในเรื่องของการที่จะมีแผนในการฟนฟูกิจการ กําหนดเงื่อนไขของแผนตาง ๆ ในขณะเดียวกันหลักเกณฑ
ที่สําคัญซึ่งถือวา เปนสาระสําคัญของสิทธิตรงนี้คือการที่จะมีสิทธิในการที่จะใชสอย ในการที่จะจําหนาย
จายโอนในตัวทรัพยสนิ ของลูกหนี้เอง แมกระทั่งในคดีแพงที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหบังคับใหชําระหนี้
กับทางทรัพยสินของลูกหนี้แลวเจาหนี้ก็ยังไมมีสิทธิเขาไปควบคุมดูแลทรัพยสินของลูกหนี้จนกระทั่งมี
ขั้นตอนของการบังคับคดีตาง ๆ ในคดีลมละลายก็ยังเปนอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการที่จะ
รวบรวมทรัพยสนิ ออกไปแลวไปจําหนายแลวนําเงินมาชําระใหเจาหนี้ หรือแมกระทั่งการบังคับตามสิทธิจํานําก็ดี
จํานองก็ดี ตรงนี้ตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแตถากลับมาดูบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง ในสวนที่เปนขอยกเวนไวจะเห็นวาใหสิทธิกับเจาหนี้ในการที่จะเขามาควบคุมโดยการตั้งคน
ของตัวเองเขามาเปนผูทําแผน เปนผูบริหารแผน การจัดทําแผนก็สามารถเขียนแผนในลักษณะที่เอื้อ
ประโยชนใหกับเจาหนี้ตามที่เจาหนี้ตองการไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่วาถาเจาหนี้ตองการที่จะเขาไป
ครอบงํากิจการนี้งายมาก ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับกรณีของบริษัท TPI ก็คือเวลาเขียนแผนเขาเขียนไวโดยที่บุคคล
ที่เขาตั้งเปนผูทําแผน คือบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เกี่ยวกับที่มาของการทําแผน มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง ในสวนขอยกเวนที่ผิดกับเจตนารมณอยางยิ่งก็คือ บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด
เปนบริษัทที่ถือหุนเกือบรอยละ ๑๐๐ โดยบริษัท เฟอรเรียร ฮอดจสัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยบริษัท เฟอรเรียร ฮอดจสัน จํากัด ถือหุนรอยละ ๑๐๐ โดยบริษัทที่จดทะเบียนใน บริติช
เวอรจิน ไอแลนด ซึ่ง ๒ บริษัทเปนใครไมทราบถาเผื่อไปจดทะเบียนใน บริติช เวอรจิน ไอแลนด ก็ดี
เคมัน ไอแลนด ก็ดี ประเทศพวกนี้เราไมมีทางที่จะไปตรวจสอบวาใครอยูเบื้องหลัง ใครถือหุนอยูแตก็ถือวา
เปนบริษัทที่จดทะเบียนที่นั่นเขาเขามาถือหุนรอยละ ๑๐๐ ในบริษัท เฟอรเรียร ฮอดจสัน จํากัด และ
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บริษัท เฟอรเรียร ฮอดจสัน จํากัด ถือหุนเกือบรอยละ ๑๐๐ ก็คือรอยละ ๙๙.๙๙ ในบริษทั เอ็ฟเฟคทีฟ
แพลนเนอรส จํากัด บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ไดขอสงเสริมการลงทุนเพราะวาเขาเปน
บริษัทตางดาวการที่จะเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยมีชองทางก็คือจะตองมาขออนุญาตตามประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ขณะนั้น ซึ่งขณะนี้กฎหมายยกเลิกไปแลวเปลี่ยนไปเปนพระราชบัญญัติการควบคุม
การประกอบธุรกิจคนตางดาว หรือไมก็ตองไปพึ่งกฎหมาย BOI กฎหมายสงเสริมการลงทุนเขาก็ไปขออนุญาต
ประกอบกิจการภายใตกฎหมายสงเสริมการลงทุนซึ่งสํานักงานสงเสริมการลงทุนก็ใหแตใหอนุญาตเปน
ที่ปรึกษาทางการเงินอยางเดียว ที่ชี้แจงอยางนี้เนื่องจากวาการเปนที่ปรึกษาทางการเงินจะมีบทบาทไดเพียงใด
จะสามารถที่จะมาเปนผูทําแผน ผูบริหารแผน บริหารกิจการของบุคคลอื่นไดไหม ซึ่งทางลูกหนี้เองก็เคย
โตแยงไปวา บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ไมสามารถที่จะมาเปนผูทําแผนหรือผูบริหารแผนได
เพราะเหตุวาขอบขายของสิทธิที่ BOI ใหไวคือแคที่ปรึกษาทางการเงินทําไมเขาขอไดเชนนั้นเพราะวา
บริษัท เฟอรเรียร ฮอดจสัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ถือหุนรอยละ ๙๙ กวา ๆ เขาก็ขอ BOI เหมือนกัน
เพราะวาเขาเปนบริษัทตางดาวถือหุนโดยบริษัท BVI ขอ BOI เชนเดียวกันแลวไดบัตรสงเสริมเปน
ที่ปรึกษาทางการเงินแลวเขาเปนที่ปรึกษาใครเปนที่ปรึกษาธนาคารใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย คือ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารกรุงเทพ จํากัด เปนเจาหนี้รายใหญรายหนึ่งของ TPI เราก็คัดคานไปวา
๑. การที่จะให บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรสซึ่งเปนบริษัทตางดาวถือหุน ๑๐๐% โดยบริษัทตางดาว
ไดรับเพียงแคบัตรสงเสริมการลงทุนใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินจะมาทําหนาที่เปนผูทําแผนก็ดี ผูบริหารแผนก็ดี
ไมชอบดวยกฎหมาย กฎหมายในขณะนั้นคือประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ซึ่งปจจุบันก็มีการแกไขไปแลว
อันนั้นเปนเหตุผ ลอันหนึ่ง ๒. คือวัตถุประสงคของบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส ณ ขณะนั้น
ที่จดทะเบียนไวก็คือเปนที่ปรึกษาทางการเงินแลวก็บอกวาไมมีวัตถุประสงคในการใหบริการอยางอื่น
เชน การทําแผนก็ดี การบริหารกิจการหรือทรัพยสินของบุคคลอื่นก็ดี พวกนี้ไมใชเปนเรื่องของที่ปรึกษา
ทางการเงินเพราะตองเขาไปทําหนาที่บริหารจัดการเองจริง ๆ การเขาไปเปนผูทําแผน ผูบริหารแผน
หนาที่ตามกฎหมายก็คือมีสิทธิในการที่จะเขาไปบริหารจัดการกิจการและทรัพยสินซึ่งในการบริหารจัดการ
กิจการและทรัพยสินจะตองเขาไปรวมถึงการสั่งการใหมีการผลิตเทานั้นเทานี้ อนุมัติใหซื้อวัตถุดิบ มีการ
เซ็นเช็คที่จะจายเงินคาสินคาอะไรตาง ๆ พวกนี้เราบอกวาไมใชหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงินเกินกวาขอบเขต
ซึ่งก็ไดมีการรองไปที่ศาลลมละลายกลางในประเด็นพวกนี้ ปรากฏวา บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส
ไปขอหนังสือจากสํานักงาน BOI บอกวาขอใหชวยชี้แจงวามีอํานาจที่จะทําได BOI ก็มีหนังสือตอบมา
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โดยนายสถาพร กวิตานนท ขณะนั้นเปนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการลงทุนเซ็นหนังสือมาเองโดยรวดเร็ว
วามีอํานาจทําได แมกระทั่งเปนเพียงแคที่ปรึกษาทางการเงินก็ตามซึ่งเราก็ไมเห็นดวยอยางยิ่งเราไดรองไปที่
กรมทะเบียนการคา ณ ขณะนั้นซึ่งปจจุบันก็เปลี่ยนมาเปนกรมพัฒนาธุรกิจ กรมทะเบียนการคาก็บอกวา
ตองรอดูวา BOI จะวาอยางไรในเมื่อตอมามีหนังสือ BOI มากรมทะเบียนการคาบอกถาเชนนั้นก็ถือวาทําได
ซึ่งเราก็บอกความจริงกฎหมายคนละฉบับกฎหมาย BOI ก็กฎหมาย BOI กรมทะเบียนการคาดูแล
ในเรื่องของตัวคําสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ควบคุมการประกอบธุรกิจคนตางดาว ฉะนั้นการที่จะบอกวา
ถา BOI บอกทําไดทางนี้บอกก็ทาํ ได ซึ่งความจริงแลวกฎหมายคนละฉบับอยูภายใตการพิจารณาคนละเรื่องกัน
ซึ่งเราเคยไดมีการรองไปที่ศาลปกครองวาตรงนี้ไมนาจะถูกตอง ศาลปกครองก็บอกเราไมใชผูเสียหาย
ก็ไมทราบวาใครจะเปนผูเสียหายไดในเมื่อขอเท็จจริงปรากฏขึ้นมาอยางนี้ นั่นก็เปนขอคัดคานของเรา
เกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะมาทําหนาที่เปนผูทาํ แผนและผูบริหารแผนซึ่งเราเห็นวาไมถูกตองอยางยิ่งประกอบกับ
บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส ไมมีประสบการณในเรื่องของการบริหารจัดการกิจการทางดานปโตรเคมี
ขนาดใหญขณะนี้ บุคลากรที่ไดแนะนําตัวมาก็ไมไดมีประวัติในการบริหารจัดการกิจการเราก็เกรงวา
ถาเขามาแลวก็กอใหเกิดความเสียหาย ปรากฏวาขอคัดคานของเราก็ตกไปแมกระทั่งในขณะนั้นเราก็บอกวา
เราขอเสนอบริษัทที่ทางลูกหนี้ไดจัดตั้งขึ้นมาใหมาเปนผูทําแผน คือ บริษัท TPI แพลนเนอรส ซึ่งจะ
ประกอบดวยบุคลากรซึ่งเปนชุดเดิมกันกับที่บริหารจัดการกิจการอันนี้เพราะเราเห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้น
ไมไดเปนปญหาจากการบริหารงานโดยทุจริตของผูบริหาร TPI แตอยางใดไมไดเกิดจากการบริหาร
ที่ผิดพลาดอยางใด แตเกิดจากวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเกิดขึ้นคอนขางรวดเร็ว ณ เมื่อตอน ตนป
พ.ศ. ๒๕๔๐ อันนั้นเราก็เห็นวาถาเผื่อตั้งลูกหนี้เองหรือคนที่ลูกหนี้เสนอใหเปนผูทําแผนนาจะตรงเจตนารมณ
และวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติลมละลาย ในมาตรา ๙๐/๑๗ แตเจาหนี้ก็อาศัยความมีเสียงขางมาก
เกินกวาสองในสามใชขอยกเวนเลือกบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ใหมาเปนผูบริหารแผน
เพราะรูวาสามารถที่จะควบคุมไดแลวตองการที่จะใหเขียนแผนในแนวทางที่เจาหนี้ตองการ แผนที่เขียนไว
ในแนวทางที่เจาหนี้ตองการสรุปยอวาในเรื่องของการชําระหนี้จริง ๆ แลวอยางที่ชี้แจงในมาตรา ๙๐/๔๒
วาแผนจะตองมีรายการอยางไรบางสวนหนึ่งของรายการที่กฎหมายกําหนดไวก็บอกวาจะตองมีรายการ
เกี่ยวกับการลดจํานวนหนี้ เนื่องจากวาบริษัทที่เขาฟนฟูกิจการขาดสภาพคลองทางการเงินอยางรุนแรง
แลวไมสามารถชําระหนี้ได ณ ขณะนั้นบริษัทสวนใหญหรือเกือบจะรอยละ ๑๐๐ ยกเวนอาจจะกลาวไดวา
ยกเวนบริษัท TPI กับบริษัท TPI โพลีน เทานั้นที่แผนเขียนไววาใหชําระหนี้เต็มไมวาจะเปนเงินตนหรือ
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ดอกเบี้ยไมมีการลดหนี้ใหแลวไมมีการกําหนดวาเจาหนี้จะใหเงินชวยเหลือเพิ่มกับการประกอบธุรกิจแตอยางใด
ตรงนี้ที่เราเห็นวา ไมเปนธรรมในเมื่อเรามีการเขาฟนฟูกิจการตามกฎหมายฉบับนี้เราก็ดูจากตัวอยาง
ของบริษัทอื่น ๆ เขาก็มีการลดจํานวนหนี้ใหทั้งนั้นแตอันนั้นไมมี ก็ไมเปนไร ในเมื่อไมมี นอกจากนี้
ยังไดนําหนี้สวนหนึ่งซึ่งเปนหนี้ดอกเบี้ยคางชําระจํานวนประมาณ ๗๐๐ กวาลานดอลลารสหรัฐ เปนหนี้
คาดอกเบี้ยคางชําระของเกาซึ่งเปนหนี้คางชําระที่เกินกวา ๓ เดือน ซึ่งถาพิจารณาตามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งออกตามขอเสนอแนะของ BRS ซึ่งเปนธนาคารเรื่องของการชําระหนี้
ระหวางประเทศก็ไดนําหนี้ในสวนนั้นมาเขียนไวในแผนวาใหแปลงหนี้จํานวนนั้นมาเปนหุนของบริษัท
ใหไดรอยละ ๗๕ เขียนไวชัดเจนเสร็จแลวคอยมาคํานวณวาตองการไดรอยละ ๗๕ หุนนั้นควรจะเปน
ราคาหุนละเทาไหร ตอนหลังก็มาคํานวณไดวาเปนราคาหุนละ ๕.๔๕ บาท ในขณะกอนที่จะเขาฟนฟู
หุนที่ขายอยูในตลาด ๑๗ บาทกวา แนนอนบริษัทใดก็ตามที่พอเขาฟนฟูกิจการสภาวะในตลาดหุนของ
ราคาของหุนในบริษัทยอมลดลงก็ถือโอกาสในจังหวะนั้นวาคิดคํานวณออกมาได ๕.๔๕ บาท เพื่อที่จะ
แปลงออกมาเปนรอยละ ๗๕ ทําไมตองรอยละ ๗๕ เพราะวาใครก็ตามที่ตองการเขาไปควบคุมกิจการ
ของบริษัทใดก็ตามถือหุนรอยละ ๗๕ ทําไดทุกอยางไมวาตอไปจะทําอะไรก็แลวแตจริงอยู ณ ขณะที่
ฟนฟูกจิ การการเขาเปนผูถือหุนยังไมมีสิทธิไมมีเสียงอะไรแตถาเผื่อเมื่อไหรก็ตามที่การฟนฟูกิจการสําเร็จ
เขาสามารถที่จะควบคุมกิจการไดเพราะวารอยละ ๗๕ ทําอะไรก็ไดทั้งนั้นและในขณะที่ทําการฟนฟูกิจการ
ในระยะตนนั้นนอกจากราคาหุนแลวราคาตามบัญชีของบริษัทเปนบุคแวลิวของบริษัทก็ ๑๗.๗๐ บาท
ก็ไมมีเหตุผลอะไรที่จะตองไปแปลงหนี้มาเปนหุนที่มาควบคุมกิจการของบริษัทในราคา ๕.๔๕ บาท
ซึ่งเราก็ทักทวงคัดคานในประเด็นนี้เจาหนี้ก็ไมยอม นอกจากนี้ยังกําหนดไววาจะตองนําทรัพยสินของบริษัท
ไมวาจะเปนโรงไฟฟาของบริษัทเอง ของบริษัทมีโรงไฟฟาทาเทียบเรือ คลังเก็บน้ํามัน รวมทั้งเงินลงทุนตาง ๆ
ในบริษัทยอย เชน ของในบริษัท TPI โพลีนบอกวา ตองการนําไปขายเขาบอกวาพวกนี้เปน Non
Core Asset เปนทรัพยสินซึ่งไมใชทรัพยสินหลักเราก็ทักทวงไปบอกวาโรงไฟฟาทําไมเราถึงตองสราง
โรงไฟฟาขึ้นมา TPI ตองสรางโรงไฟฟาเพราะใชไฟฟามากตรงนั้นถาเผื่อไฟฟาเราจะตองใชในกิจการ
หลาย ๆ อยาง ทีนี้ถาเผื่อเราจะตองไปพึ่งซื้อไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค บางครั้งไฟฟาอาจจะต่ํามาก
ไมพอเราก็ไมมี Steam ที่จะใหใช เราจึงตองสรางโรงไฟฟาขึ้นมาเพื่อใช เราสรางทาเรือขึ้นมาเพราะวา
บริษัทตองนําเขาวัตถุดิบคือน้ํามันดิบจากตางประเทศตองใชทาเทียบเรือแนนอนเวลาผลิตน้ํามันเสร็จ
เปนน้ํามันสําเร็จรูปก็ตองใชทาเทียบเรือเพื่อจะสงน้ํามันตอไป พยายามชี้แจงวาพวกนี้ไมใช Non Core Asset
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ในความหมายที่วาแตเปนทรัพยสินที่จําเปนตองใชในการประกอบกิจการโดยตรง ตรงนั้นทางเจาหนี้
ไมยอมอีกบอกวา ตองการขายเพื่อใหไดเงินมาโดยเร็วมาชําระหนี้เราบอกวาจริง ๆ แลวขายไปตอนนี้
ไดเงินมาไมเทาไหรในขณะเดียวกันถาเผื่อขายไปแลวเราตองไปเชาจากบุคคลอื่นไมวาจะเปนโรงไฟฟา
หรือไปซื้อไฟฟามาก็ดีหรือวาเชาทาเรือในการที่จะตองใชในการประกอบกิจการเพียง ๒ - ๓ ป ก็ทวม
กับคาที่เราขายไปแลวอันนั้นไมเห็นเหตุผลเลยที่จะตองขายตอนนั้นแลวในความเปนจริงก็ไมใชขายงาย
ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่องไมวาจะเปนเรื่องของการนําทรัพยสินที่ปลอดจํานองของ TPI ไปจดจํานองเพิ่ม
เราก็หวังวาถาเผื่อจะจดจํานองเพิ่มนาจะใหประมวลสินเชื่อเพิ่มเพื่อเราจะไดนํามาใชประกอบกิจการก็ไมมี
การใหเพิ่มก็ไปจดเพิ่มไวเปนหลักประกันไวซึ่งอันนี้ก็เปนเรื่องปลีกยอย
คณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) โดย
พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ ชี้แจงวา บริษัท TPI เปนบริษัทปโตรเคมีที่ใหญที่สุดใน Southeast Asia
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศและประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศ
เมื่อป ๒๕๔๐ บริษัทไดรับผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะหนี้เงินกูในรูปสกุลเงินตางประเทศที่มีอยูจํานวนมาก
ทําใหมูลคาหนี้สูง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหบริษัทตองประกาศหยุดพัก
ชําระหนี้เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ ตัวแทนเจาหนี้ของบริษัทไดยื่นคํารองเพื่อขอฟนฟูกิจการของบริษัท
ตอศาลลมละลายกลาง หนี้มีเทาไรบาง เงินตนหนี้ทั้งหมดมี ๒,๗๐๐ ลานเหรียญสหรัฐโดยประมาณ
เปนเจาหนี้ไทยประมาณ ๑,๒๐๐ ลานเหรียญสหรัฐหรือรอยละ ๔๔ เจาหนี้ตางชาติจํานวน ๒,๕๐๐
ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ ๕๖ หนี้ประกอบดวยเจาหนี้และลูกหนี้มีใครบาง จะเห็นไดวาเจาหนี้
ไทยมี ๒๒ ราย รอยละ ๔๔ เจาหนี้ตางประเทศมีทั้งหมด ๔๙ ราย ขอชี้แจงวาเริ่มตนตั้งแตเจาหนี้
ตางประเทศของประเทศไทยนี้ก็เกือบหมด ของตางประเทศนี่ทั้งโลก IFC นี่นะครับเปน International
finance Corporation คือ เปนองคกรของ World Bank ซึ่งประกอบดวยสมาชิก ๑๕๖ ประเทศ
ประเทศไทยก็เปนสมาชิกคนหนึ่งในองคกรนี้มีหนาที่ใหเงินกูกับประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อจะไปพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศซึ่งเปนเจาหนี้อยูรอยละ ๑๗.๖ แลวก็มี Bank of America มีซัมซุง มีคูเวต มีญี่ปุน
มีหมดทั่วโลก เมื่อเดือนตุลาคมปที่แลว ขาพเจากับนายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ในฐานะประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย และประธานกรรมการเอ็กซิม แบงค ไดติดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไปประชุม
World Bank เมื่อหยุดจากการชี้แจงเรื่องทาง official แลวทุกคนจะรุมเขามาหาเราวาประเทศไทยนี้
จะใชหนี้หรือเปลาไดมีการลือกันไปทั่วโลกวาประเทศไทย โดยรัฐบาลนี้รูเห็นเปนใจหรือไมจงใจที่จะ
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บังคับใหเปนไปตามกฎหมายในการที่จะใชหนี้ ผูแทนของกระทรวงการคลังซึ่งเปนขาราชการระดับ ซี ๙
ซึ่งเปนผูแทนอยูที่วอชิงตันดีซี ก็แจงกับขาพเจาวา ขอโปรดดําเนินการเรื่องนี้ดวย คือแจงใหทราบวาเรา
ก็มีการดําเนินการที่จะคิดที่จะใชหนี้เหมือนกัน แตใจเย็น ๆ เพราะวาเปนเวลา ๓ - ๔ ปแลว นี่ก็ ใจเย็น
เพราะมีปญหาอยูมาก คือ ปญหาที่เราพบในเรื่องของวงการเงินระหวางประเทศตอเรื่องนี้ ตอไปคือ
การเขามาเปนผูบริหารแผนของ EP คือ บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอร จํากัด เปนบริษัทของเจาหนี้
ซึ่งไดรับคําสั่งจากศาลลมละลายใหเขามาบริหาร รายละเอียดก็เปนไปอยางที่เสนอไว คือเมื่อศาลลมละลายกลาง
สั่งใหฟนฟูกิจการก็มีคําสั่งแตงตั้งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส เขามาบริหารบริษัท TPI และ
บริษัทในเครืออีก ๖ บริษัท ตั้งแตนั้นเปนตนมาซึ่งเปนขอขัดแยงกันระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ตั้งแตเริ่มตน
เมื่อประมาณป ๒๕๔๓ ทําใหพนักงานสวนใหญไมเห็นชอบในการบริหารของ EP ในที่สุดก็ทําหนังสือ
ถึงกรรมการเจาหนี้ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ขอใหถอดถอนบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส
จากการเปนผูบริหารแผนและมีการขับไลผูบริหารของบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส ไดแก ดร.ทองฉัตร ฯ
ดร.สิปปนนท ฯ และผูบริหารแผนตาง ๆ มีชาวตางประเทศดวย โดยมีขอหาวา ผูบริหารแผนไมดําเนินการ
ตามแผนในเรื่องตาง ๆ ไมสามารถจําหนายทรัพยสินอะไร คือสรุปแลวก็คือวา ผูบริหารแผนทําอะไรไมถูกเลย
ผูบริหารแผนปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต คือ การขายโรงไฟฟาอยางไมโปรงใส ดําเนินธุรกิจผิดปกติวิสัย
เอื้อประโยชนคูแขงขันทางธุรกิจ คาใชจายในการบริหารแผนสูง ผูบริหารแผนขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเรื่องตาง ๆ สิ่งที่ทานเห็นคือวาตอนนั้น มีเรื่องกันคอนขางจะวุนวายมากที่ระยองมีการตั้งโปสเตอร
มีการขูบังคับจะหยุดงาน มีการดําเนินการหลาย ๆ อยางที่สอใหเห็นวาบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ดี
ที่สุดใน Southeast Asia กําลังจะเสียหายกันอยางมาก นี้คือ แบรนดเนอรทั้งหลายที่สหภาพแรงงาน
เขาดําเนินการวากันไป ตอไปสหภาพแรงงานก็ยื่นหนังสือขอความชวยเหลือตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ตอนนั้น ก็คือ ดร. ทักษิณ ชินวัตร ผานผูวาราชการจังหวัดระยอง ตอมาคณะรัฐบาลทําอะไรบางเมื่อไดรับทราบ
ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน ตรวจสอบขอมูลอะไรตออะไรแลว
ก็ไมมีการดําเนินการที่ชัดเจนใหเปนรูปธรรมเพราะวาเรื่องยังอยูในการดําเนินการของศาล ตอมาก็มียื่นขอกัน
๒ ครั้ง ทั้งป ๒๕๔๔ และป ๒๕๔๕ จนกระทั่งเมื่อนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ไดขอใหศาลลมละลาย
ถอดถอนบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส ใหพนจากการเปนผูบริหารแผนและก็มีการดําเนินการในขั้นตอน
กฎหมายตาง ๆ ตอศาลลมละลาย จนกระทั่งผูพิพากษาศาลลมละลายไปถึงระยองไปดูสถานที่จริง ๆ
ดูวาเปนอยางไร และในที่สุดไดมีคําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส พนจากการเปนผูบริหารแผน
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ตอมาก็คือวาเมื่อศาลมีคําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส พนจากการเปนผูบริหารแผนแลว
เจาหนี้ก็เสนอคนใหมโดยเจาหนี้เสนอ ธนาคารกรุงเทพเสนอ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร มาเปนผูบริหารแผน
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งไมตั้งบริษัทที่เจาหนี้เสนอเปนผูบริหารแผน และออกคําสั่งวาหากกระทรวงการคลัง
ยินยอมเปนผูบริหารแผนคนใหมแตที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติดังกลาว คือไมยอมรับกระทรวงการคลัง
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาลเพื่อจะไดดําเนินการตามมาตรา ๙๐/๖๘ คือเขาลมละลาย
เมื่อศาลออกคําสั่งไปอยางนี้กระทรวงการคลังทําหนังสือยินยอมเปนผูบริหารแผนเสนอรายชื่อพวกขาพเจา
๕ คน เปนผูบริหารแผน ซึ่งพวกขาพเจาไดรับการติดตออยางกะทันหันบางคนอยูเมืองนอกเขาก็เรียกกลับมา
บางคนก็ยังไมรูเรื่องอะไร เมื่อยื่นไปแลววันที่ ๗ กรกฎาคม เจาหนี้จึงไดลงมติยอมรับใหกระทรวงการคลัง
มาทํางาน วันที่หนึ่ง ที่กระทรวงการคลังไดยื่นไปพอ วันที่สอง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ตอนนั้น
คือ ดร.สมคิด ฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง คือ รอยเอก สุชาติ เชาววิศิษฐ เรียกพวกขาพเจา
๕ คน ไปสั่งงานนั่นเปนครั้งแรกที่พวกขาพเจา ๕ คน ไดพบกันและก็รูวาจะใหทําอะไร เมื่อวันที่สอง
เมื่อรับทราบออกมาแลว วันที่ ๑๑ ศาลลมละลายก็ตั้งกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผนคนใหม พวกขาพเจา
๕ คน ก็ไปยืนยันตอศาลวา จะทํางานอะไรบาง พอวันที่ ๒๘ ก็มีคําสั่งตั้งใหเปนผูบริหารแผนกับอีก ๖ บริษัท
ที่อยูในเครือของ TPI นโยบายการฟนฟูกิจการตามที่ขาพเจาไดรับหนาที่ รับคําสั่งมาจากรัฐบาลมีอยูดวยกัน
๔ ขอ ๑ บริษัทตองดําเนินการตอไป อุตสาหกรรมนี้ดีเหลือเกินอยาทิ้งไปเมืองไทยจะเสียประโยชนมาก
ประการที่ ๒ พนักงานบริษัททั้ง ๘,๐๐๐ คน ตองไมตกงานไมอยากใหไลใครออกทั้งสิ้น ประการที่ ๓
เขาลือกันไปทั่วโลกแลววาประเทศไทยเหนียวหนี้ไมยอมใชหนี้บริษัทจะตองไดรับเงินคืนและประการที่ ๔
ลูกหนี้จะตองไดรับความเปนธรรมนั่นคือคําสั่งที่ผมไดรับจากรัฐบาลเปนนโยบายออกมาใหพวกกระผม ๕ คน
ดําเนินการ ในการเขาปฏิบัติตามคําสั่งศาลนั้น มีความรับผิดชอบดําเนินการใน ๒ สวนใหญ ๆ คือ ๑.
บริหารกิจการประจําวันเพื่อใหบริษัท Run ไปไดมีกําไร สามารถจะไปได ประการที่ ๒. แกไขแผนฟนฟู
กิจการคือทําอยางไรใหบริษัทนี้คงอยูตอไปและหลุดพนจากแผนฟนฟูกิจการดําเนินการตอไปไดมีอยู ๒ เรื่อง
นอกจากบริหารงานปกติแลวเราจะทําเรื่องการแกแผนดวย เรื่องผลการปฏิบัติเกี่ยวกับ TPI Group
ขอแจง ใหทราบคราว ๆ วามีการจัดและก็มีองคประกอบอยางไรบาง TPI เปนบริษัทที่เปนอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีครบวงจรกลาวคือ เอาน้ํามันดิบมาใสเขาไป ไหลออกมาถึงถุงพลาสติกเลย ขายไดทุกปอนด
เปนน้ํามันเบนซินขาย เปนน้ํามันเครื่องขาย เปนยางมะตอย เปนทุกอยางจนกระทั่งขายเปนเม็ดพลาสติก
ดีที่สุดใน Southeast Asia โรงกลั่นเขาใหญเทากับ ปตท. แตกิจกรรมเขาใหญกวาอีก เขามีโรงงานปโตรเคมี
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อันนี้คือคราว ๆ ของ TPI จะมีโรงงาน จะเห็นวามี ๕ คอมแพล็กซ และก็ Support Group ขอแจง
ใหทราบคราว ๆ วาจะเริ่มตนที่ คอมแพล็กซ ๓ คือ รีไฟรนารี คือโรงกลั่น แลวก็จะไลไปออกจากนั้น
ไปเปนสตีลีนเปนโพลีโอลีฟน คือสรุปแลวขายไดทุกขั้นตอนเปนน้ํามันเครื่อง เปนอะไรตออะไรขายไดหมด
เพาเวอรแพลน นี่เขามีโรงไฟฟาของตัวเอง มีโรงทําไอน้ําเปนของตัวเองไมตองพึ่งพาใคร สวน Support
Group ก็คือพวกเอ็นจิเนียซอมเครื่องอะไรตออะไรตาง ๆ ก็หมายความวาอยูไดดวยตัวเองเปนโรงงานที่ใหญมาก
อยูที่ระยองมีคนประมาณ ๔,๐๐๐ กวาคน ตอไปสํานักงานใหญที่อยูที่กรุงเทพ ฯ ก็ดําเนินการเรื่องฝายบัญชี
การตลาด ธุรการ มีคนประมาณซัก ๘๐๐ คน นอกจากนั้นเรายังมีพนักงานบริษัทในเครือคลังน้ํามันตาง ๆ
คลังพระประแดง คลังอยุธยา คลังชุมพร ก็มีพนักงานอีก ๓,๐๐๐ คน รวมแลวประมาณ ๘,๐๐๐ คนเศษ
คําวาไปดูแลบริษัท TPI นั้น คือดูแลบริษัทตามคําสั่งศาล คือ ๑. บริษัทใหญ บวกดวย ๖ บริษัทเล็ก
แล วก็ น อกเหนื อจากนั้ น ยั งมี บริ ษัท ที่ TPI ถือ หุน รายใหญ ตั้ง แต ๙๙ เปอรเ ซ็ น ต ไปจนถึง ๓๐
เปอรเซ็นต อีกประมาณ ๕๐ กวาบริษัท ที่เราถือ ๓๙ เปอรเซ็นต มีอีกอันที่กําลังมีเรื่องอยูคอื บริษัท TPI โพลีน
ถืออยู ๓๐ กวาเปอรเซ็นต คําวาเรานี่คือบริษัทถืออยู เปนโรงปูนที่ใหญเปนอันดับ ๓ ของประเทศไทย
เพราะฉะนั้น กิจกรรมเขาคอนขางจะใหญโตและกวางขวางมากเกี่ยวกับการปฏิบัติของพวกขาพเจา
จะตองทําอะไรบาง นอกเหนือจากจะตองกําหนดนโยบายคือประชุมกันทุกสัปดาหแลวจะตอง Run งาน
ตลอดเวลาเปนแบบงานปกติตลอดเวลาทั้ง ๕ คน พวกเราก็แบงงานกัน คือขาพเจารับผิดชอบเรื่องคน
คือมีคนไปพูดวา คือลูกหนี้ไปพูดวากระทรวงการคลังเขามานี่ก็จะปลดคนโนนคนนี้ทําใหพนักงานเกิด
ระส่ําระสาย เพื่อจะกอหวอดดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตอไป ขาพเจาก็ไปรับปากและยืนยันวาจะไมปลด
ใครสักคนหนึ่ง ขาพเจาเซ็นไดคนเดียวก็ไปพูดกับพนักงานใหเขาใจใหทํางานไปจะถูกปลด จะถูกลงโทษ
เมื่อทําความผิดตามกฎหมาย ดูแลเรื่อง Public relation นายอารีย วงศอารยะ รับผิดชอบเรื่องการบริหาร
งานทั่วไป และงานธุรการ นายพละ สุขเวช อดีตผูวา ปตท. จะดูแลเรื่องผลิตตลาด และก็ทั้งหมด Sale
and marketing การจัดซื้อ ซึ่งยุงมากเราตองซื้อน้ํามันมาผลิตอยูตลอดเวลา เซ็น Check เปนรอย ๆ ใบ
ซื้อกันทีเปนพัน ๆ ลานบาท เพื่อเอาน้ํามันดิบเขามาจะตองดําเนินการขาย วันนี้ควรจะขายเทาไร พรุงนี้
ควรจะขายเทาไร หรือยังไมขายเก็บไวกอนราคาขึ้น ราคาขึ้น ราคาลง อะไรตออะไรนายพละ ฯ ผูรับผิดชอบ
เหลือนายปกรณ ฯ กับนายทนง ฯ จะดูแลเรื่อง Accounting and finance คือบัญชีและการเงิน นี่คือ
การแบงงานกันคราว ๆ ในการบริหารงานประจําวัน จะไดเห็นวาในการบริหารงานประจําวันมันมีภารกิจ
ที่ตองปฏิบัติมากมาย เฉพาะการเซ็น Check ก็มีอยูมากเปน ๑๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ คนอื่นไมอยูกัน
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ก็ตองใหขาพเจาเซ็น เพราะเราตองเซ็นกัน ๒ คน การจะเซ็นไมเซ็นนี่ตองมีคนชวยเหมือนกัน ไมงั้น
อาจมีปญหาได ก็จําเปนจะตองจางคนมาชวยบริหาร ความที่จะจางมาเพื่อบริหารก็คือวาชวยเราดูเรา
ตองเอาบุคคลที่มีความรูความสามารถแลวเราก็ไปรวบรวมคนมา รองผูวาการการไฟฟาฝายผลิต ผูชวย
ผูวาการ ปตท. รองผูจัดการใหญ Thai oil ผูชวยผูวาการธนาคารชาติเหลานี้พรอมดวยลูกมือของเขา
มาชวยกันดู ชวยพวกเราบริหาร ทําไมเราถึงไมใชพนักงานของบริษัทซึ่งเขาก็ทําได แตการบริหารอยางนี้
 หา
ก็จะตองหาคนของเราเขาไปดูแลเหมือนกันกอนที่จะเซ็น กอนที่จะอะไรใหมั่นใจวา เซ็นไปแลวไมมปี ญ
นั้นคือสาเหตุประการหนึ่ง สาเหตุประการที่สอง ก็คือ เมื่อสมัย EP เปนผูบริหารเขาก็ทําแบบนี้ แตเขารับคน
เขามาอยูในบริษัทเลย คือจางคนนี้เขามา บุคคลตาง ๆ เหลานี้ ตองใชคนที่คอริไฟรพอสมควรก็จางเขามา
เมื่อจางเสร็จพอจบหนาที่ของเขาพวกนี้ก็ตอ งออก เขาก็เรียกรองคาเสียหายตามกฎหมายแรงงาน ขณะนี้
พวกขาพเจาถูกฟองเปน คดี ๖๒ คน ก็ฟองอยูนี่ถาเผื่อวาตองจาย ศาลสั่งใหจายเต็มที่ คือประมาณ
๗๐๐ ลานบาท นี่คือปญหาเราก็ดวยหวังดีตอบริษัทก็ไปรวมคนมาแลวก็ตกลงกันวาถาเผื่อวาพวกขาพเจา
พนหนาที่ จบงานนี้ก็เลิกกัน อยาไปฟองอะไร ก็เลิกกันไป เพราะฉะนั้นจําเปนจะตองหาคนที่ทั้งคอริไฟร
และก็ตองยอมเสียสละอะไรตออะไรพอสมควรแลวก็ไมไดปฏิบัติงานตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดนั้น
คือปญหาที่จะทํา เราก็จางบริษัท ซินเนอจีโซลูชั่น จางยูนิเวอรแซล แอสแซท นอรตัน โรด เปนทีป่ รึกษา
กฎหมาย เวลานี้พวกขาพเจาถูกฟองอยู ๙๒ คดี มันจําเปนตองมีที่ปรึกษากฎหมายเหมือนกัน ตอไปคือ
เรื่องการแกไขแผนฟนฟูกิจการ ฯ การแกไขแผนฟนฟูกิจการ ฯ พวกเราไดมอบให ดร.ทนง พิทยะ
เปนผูรับผิดชอบหลักในการประสานกับใครตอใคร เจาหนี้ ลูกหนี้และก็เจาหนาที่ทั้งหลาย เจาพนักงาน
ซึ่งจะไดตั้งคณะกรรมการ พนักงานของเราของบริษัท TPI มีความประสงคตองการใหบริษัทเดินไปรูปไหน
ไดรูสถานภาพโดยตลอดทุกขั้นตอน ทีนี้ทําไมเราตองจางใครบาง เราจางบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย
มอรแกน สแตนลี่ย เปนที่ปรึกษาดานการเงิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ เงินประมาณแสนลานบาท
วาจะใชหนี้กันเทาไร ๆ เราตองจางบริษัทที่เปนที่ยอมรับทั้งเจาหนี้ และลูกหนี้ พวกเราไดกําหนดนโยบาย
ใหกับผูมาทํางานวา จะตองเปนกลาง เพราะวาถาเผื่อเจาหนี้จางบริษัทก็จะเขาขางเจาหนี้ ลูกหนี้จางบริษัท
ก็จะเขาขางลูกหนี้ ซึ่งเราไดพูดกัน ชัดเจนเวลาตอนหาบริษัทวาบริษัทตองเปนที่ยอมรับในโลกดวย
ไมใชจางบริษัทไหนก็ได เพราะวาเจาหนี้เปนธนาคารตางชาติมากตามที่กลาวมาขางตน แลวก็บริษัท
ที่จะมาทําตองไมเคยมีธุรกิจเกี่ยวพันกับเจาหนี้หรือลูกหนี้ในคดีนี้มากอน เพราะไมงั้นจะเกิด conflict
interest ได เพราะฉะนั้นคอนขางจะหายากเหมือนกัน ตอไปคือบริษัท ABB จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางเทคนิค
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ซึ่งจะบอกวา โรงงานของเรามีมูลคาเทาไรแน ทําอะไรไดบาง ซึ่งไปเอามาจากสวิส บริษัท เคมีกัล มารเกต
แอสโซซิเอท คือบอกใหเขาคิดมาวา อีก ๑๐ ปขางหนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีอยางโรงงานของ TPI
จะพัฒนาไปอยางไร จะไดเงินเทาไรจะขายไดเทาไร Market trend เปนอยางไร น้ํามันจะขึ้นจะลดอยางไร
และไดกําไรเทาไร หรือขาดทุนเทาไร เขาก็จะคิดมาให คิดเองไดไหมความจริงคิดเองก็ได แตวาไมมี
ใครเขาเชื่อ เขาก็ตองเอาคนที่เขาเชื่อถือ ตอไปก็คือ บริษัท อนันตราทิ นี่เปนที่ปรึกษาทางระบบขอมูล
ทางการเงิน ทําเรื่องขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน เขาเปนบริษัทอินเดีย ตอไปก็คือ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
คาใชจายตาง ๆ เหลานี้พวกเราก็รูดวยวาอาจจะเปนขอครหาไดวา ไปจางบริษัทนี้ทําไมมันแพง มันถูก
อะไรตออะไร แมวาเราจะไดทําในระเบียบขอบังคับ มีการประมูลอะไรตออะไรกันอยางชัดเจนและเปดเผยแลว
เราก็ยังแจงไปที่ศาลลมละลาย เจาพนักงานพิทกั ษทรัพยวา ชวงเวลา ๒ เดือนไดทําอะไรบาง เพื่อใหศาล
ทราบไว ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ ตอไปคือผลการปฏิบัติงานของพวกขาพเจาในชวงหนึ่งปที่ผานมา
ขอใหดูภาพคราว ๆ สีฟาคือน้ํามันดิบที่เขามา แลวสีเขียวคือรายได เดือนละหมื่นกวาลาน สีมวง คือ อิมิดา
คือ กําไรกอนหักภาษีและคาเสื่อม ขอชี้แจงใหเห็นวา ตั้งแตเราเขามาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม เราไดกําไร
๖๙๗ ลานบาท แลวก็ไลขึ้นมาเรื่อย มันจะมีลดลงไปนิดหนึ่ง คือพฤศจิกายนเหลือ ๓๔๙ ลานบาท
เหตุผล เพราะวาเราปดโรงงานเพื่อซอม EP บริษัทเจาหนี้ที่ทําตามปกติเขาบอกวาโรงงาน ๒ ป จะตอง
หยุดสัก ๒ - ๓ วัน เพื่อซอม เพื่อเช็ค ในครั้งหนึ่ง เพราะมัน Run ๒๔ ชั่วโมง เขาไมปดเลย เขาจะ
ปมเงินใหไดมากที่สุด ทีนี้พวกเราก็เกรงวา จะมีปญหาตอโรงงานตอไป ก็เสียยากเสียงาย ไมอยากให
บริษัทเสียหายก็ปดโรงงานทําใหลดลงไป แตวาหลังจากนั้น ออกมาแลวก็จะขึ้นมาตามลําดับ อิมิดา
จนเดือนมิถุนายน ๑,๕๐๐ ลานบาท แลวก็เดือนกรกฎาคม ถาเผื่อไมนั้นก็ประมาณเกือบ ๆ ๒,๐๐๐ ลานบาท
ก็ขึ้นมา นี่คือผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพวกขาพเจาที่เปรียบเทียบกับบริษัท EP
ที่บริหารเปนของเจาหนี้ก็สีเขียว ๆ จะเห็นวาเราจะเปรียบเทียบเปน Quarter จะไดเห็นชัด ของเขา
๑,๓๐๐, ๑,๗๐๐, ๒,๙๐๐ ของนายประชัย ฯ ผูบริหารลูกหนี้ทําเอง ๑,๓๕๓ แตพวกขาพเจาทําเริ่มตน
๒,๕๐๐, ๒,๔๐๐, ๒,๗๐๐ และ ๕,๐๐๐ นี่คือผลการปฏิบัติของที่พวกขาพเจาทําเงินใหกับบริษัท อีกอันหนึ่ง
จะเห็นกําไร net profit นี่คือหักคาภาษี คาอะไรตออะไรแลวจะยิ่งเห็นชัดเจน บริษัทของเจาหนี้ที่มา
บริหารบริษัทมีการขาดทุน ถึง ๕,๐๐๐ ลาน ในครึ่งป ทีนี้ครึ่งปที่เราทํา ทั้งปที่แลวและปนี้รวมกัน
จะเห็นไดวามากกวาเขาคอนขางจะถึงหลายเทา ตอไปผลการปฏิบัติอันอื่นก็อยากจะชี้แจงก็คือวา ๑.
ก็คือวาแตเดิมนั้นเมื่อเราเขามา เราตองเสียดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้ MLR + ๒ มินิมั่ม โลน เรท บวกดวย
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รอยละ ๒ เราก็ไปขอตอรองลดลงมาเหลือ MLR - ๑ ทําใหเราเซฟเงินไดป ๑,๔๔๐ ที่ทําอยางนี้ไดเพราะวา
เจาหนี้เชื่อถือวา พวก ๕ คน บวกดวยกระทรวงการคลังคงจะหาทางใชหนี้เขาคือมีความเชื่อถือ เราสราง
กระแสเงินสดจนสามารถชําระดอกเบี้ยคงคางทั้งหมด ๑๔ เดือน รวมทั้งที่ผูบริหารลูกหนี้มาบริหาร ๓ เดือน
แลวก็ไมจายดอก เราก็ไปจายใหดวย แลวก็ขอแกไขวา แตเดิมนั้นเราจายดอกเบี้ยทุกเดือนเปนวาขอจาย
๓ เดือน เพราะบริษัทนี้ใหญ ถาเผื่อวาคิดเงินทุกเดือนมันก็คอนขางจะมีปญหาอะไรตออะไร อีกตอไป
ก็คือวา เงินที่เขาเรียกวา เงินหมุนเวียนในการทํางาน Working Capital คนแยงกันให เพราะดวยความเชื่อถือวา
เราจะทําบริษัทใหไดดี ขอที่จะชี้แจงตอไปคอนขางจะหนักใจกับผูแทนกระทรวงการคลังพอสมควร คือ
เรื่องภาษี พวกขาพเจาเปนผูแทนของรัฐ แตบริษัทที่ผานมาคือเจตนาจะหลีกเลี่ยงภาษีของรัฐ โดยตลอด
ทุกกรณีที่สามารถทําได เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาก็ตองไปคอยพูดกับนายศุภรัตน ฯ วาใจเย็น ๆ อยาเพิ่งปรับ
อยาเพิ่งขึ้น ทําใหเกิดปญหาในการทํางานเดี๋ยวตองสงเจาหนาที่ไป เดี๋ยวก็เขตนั้นมาเขตนี้มาใหมัน มี
ปญหากันอยูเรื่อย ซึ่งอันนี้ก็สามารถพูดกันใหเขาใจและก็สวนที่จะชําระหนี้เขาไดถูกตองก็ใหเขาไป
อีกอันหนึ่ง คือ ปญหาแรงงาน ตามที่ชี้แจงในตอนแรก คือ จํานวน ๖๒ คน เราตองใหไปแลว ๗๓ ลาน
และก็จะถูกฟองรองอยูอีก ๗๐๐ ลาน ซึ่งยังไมรูวาจะแพจะชนะกันอยางไร อีกอันหนึ่งก็คือวา บริษัทระยอง
แทงค เทอรมินอล คือ น้ํามันดิบขึ้นมามันตองใสถังเลย แลวถึงจะเอาไปทํา ทีนี้ผูบริหารลูกหนีเ้ ดิมนีท่ าํ ไว
อันนี้ก็ไมถูกกฎหมายไมไดรับอนุญาต ผูบริหารลูกหนี้เดิม ก็คือนายประชัย ฯ คือไมมีใบอนุญาตแลวก็
เปนหนี้เขา ซึ่งเราไมไดรับผิดชอบใหไปบริหารแผน ซัมซุง คือ เกาหลี ทําเขาก็พยายามเอาประโยชน
เขาบริษัทเขามากที่สุด ทําใหเราจะมีปญหา มีการฉอฉลวาเอาเงินคาเชามากไปซึ่งเราก็กําลังดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยูในทางกฎหมาย ปญหาในการดําเนินการก็เกี่ยวเนื่องกันปญหาที่ผิดกฎหมายของบริษัท
มีหลายอยาง เชน ทาเรือทํายื่นไปในทะเล ๒,๐๐๐ กวาลาน เขาไมไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา นี่ก็เปนปญหา
เพราะเขาจะตองไปขอเปดเปนวัน ทีละวัน ทางสาธารณะลงหาดนี่เราปดเลย ไมใชเราเขาทําเอาไวกอน
ก็มีปญหากับชาวบานพอสมควร มีคดีอยูหลายคดี อีกคดีหนึ่งก็คืออัน ที่ ๒ ทางกระทรวงการคลัง
เขาคอนขางจะเปนหวง พวกขาพเจาไมเขาใจกฎหมายชัดเจน แตเมื่อศาลลมละลายกลางออกคําสั่งวา
ใหกระทรวงการคลังเปนผูบริหารแผน เจาหนี้ตางประเทศ ๓ ราย IFC KFW ของเยอรมัน US Exim Bank
อุทธรณไปที่ศ าลฎีกาวา คําสั่งศาลลม ละลายกลางนั้น ไมถูกตองนั้น หมายถึงวา หากศาลฎีกาสั่งวา
คําสั่งศาลลมละลายกลางนั้นไมถูกตอง การบริหารงานของบริษัทนี้จะตองกลับไปอยูกับเจาหนี้อยางเกา
ซึ่งก็จะมีปญหาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้น มาในอดีต คือเจาหนี้กับพนักงานก็จะทะเลาะกัน แลวก็บริษัท
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ก็จะมีปญหาในการปฏิบัติงาน ตอไปก็คือวาคดีตาง ๆ ซึ่งบริษัท TPI ถูกเขาฟองอยู ๙๒ คดี ก็ตองแกไขกันไป
เรื่องตอไปก็คือ การแกไขแผนฟนฟูกิจการซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตอไปได
ขอนี้ขอชี้แจงวา ตามที่ไดจางบริษัท มอแกน สแตนลี่ย มาทํา ABB เปนที่ปรึกษาเทคนิค และ CML
ปรึกษาการตลาด ขอมูลตาง ๆ เหลานี้ ก็เอามาใหพวกนี้ทําโดยใหนโยบายกับที่ปรึกษาเหมือนกับที่รัฐบาล
ไดมอบนโยบายใหกับพวกขาพเจาอยางที่ ๔ ขอ ในการปฏิบัติ เราก็มีการจัดตั้งคณะทํางานสนับสนุน
การปรับปรุงแกไขแผนฟนฟูกิจการพนักงานก็จะมีสวนรวมมาเสนอแนะโดยมีนายทนง ฯ เปนประธาน
ดําเนินการ มีการเจรจากับเจาหนี้และกรรมการเจาหนี้ เฉลี่ยแลวประมาณสัปดาหละครั้งทั้งในรอบนอกรอบ
นอกจากนั้นแผนฟนฟูกิจการที่ไดรับการแกไขเรียบรอยแลว ขณะนี้ไดสงไปที่กระทรวงการคลังแลว
และก็ไดรับความเห็นชอบแลว แผนโครงสรางหนี้สรุปงาย ๆ เปนไปอยางที่เห็น พอสรุปไดวา ๒,๗๐๐
๑,๓๕๐ จาย ๕ ป ปกติ ที่เหลือ ๔๕๐ ติดไวกอน ๑๒ ป จายอีก ๙๐๐ ลานเหรียญซึ่งเปนหนี้ที่มีวิธีการ
ชําระพิเศษกับหนี้ สรุปแลว ๒๕๐ ลานเหรียญ ใชโดยเอาหุนของที่ชี้แจงเมื่อสักครู หุนของ TPI โพลีน
หุนของโรงปูนที่มีอยูนี้เอาไปขายแลวก็เอาเงินใชหนี้เขาไป แลวตกลงกับเจาหนี้วาถาเผื่อขายไดต่ํากวา ๒๕๐
ถือวาเปน ๒๕๐ ขายไดเกินนี้ก็ใชหนี้ไป นี่คือวิธีชําระ จํานวน ๙๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ กระทรวงการคลัง
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะเปนผูรับผิดชอบในการที่วาจะเอาไปขายใหกับใครบาง เราไดออกไป
ในแผนวาเราจะขายใหกับนิติบุคคลไทย กองทุนของรัฐ บริษัทไทยที่มีความชํานาญในเรื่องทําโรงกลั่น
กับปโตรเคมี พูดอยางนี้ก็แปลงาย ๆ วาก็มี ปตท. มีปูน มี กบข. มีวายุพักตร ก็มีอยูเทานี้ มันก็ไมมีอยางอื่น
แตในราคาเทาใดนั้นก็ขึ้น อยูกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะเปนผูพิจารณา ถาเผื่อขายไดเกิน
จํานวนนี้ใชหนี้ไมไดเอาไปที่ไหน เจาหนี้เขาจะเสียอะไรบางครับ เขาจะเสีย ๒๒๕ ลานเหรียญ คือ
หมื่นกวาลานบาท ตองยกใหเราแลวก็หนี้ ๔๕๐ ลานเหรียญเขาจะไมไดดอก เขาก็จะเสีย นี่คือสิ่งที่เขา
จะเสียโดยสรุปแลวเจาหนี้จะไดรับผลประโยชนคืนประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต ขั้นตอนการดําเนินการตอไป
โดยสรุปแผนฟนฟูกิจการและไดรับการแกไขไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแลว พวกขาพเจา
ไดนําสงใหคณะกรรมการเจาหนี้เพื่อดําเนิน การลงคะแนนเสียงเขาจะลงคะแนนเสียงเพื่อเห็น ชอบ
หรือไมเห็นชอบในวันที่ ๒๗ กันยายน แตอยางไรก็ดีในขั้นตอนการปฏิบัติตลอดทุกขั้นตอนนั้นพวกขาพเจา
ไดประสานกับคณะกรรมการเจาหนี้ทุกขั้นตอนตามที่ชี้แจงมาแลว คิดวาไมนาจะมีปญหา แตอยางไรก็ดี
มันมีการซื้อขายหนี้กันในตลาดโดยที่เราไมสามารถจะรูไดเลยวาจํานวนของเจาหนี้จะเปลี่ยนไปเปนอยางไรบาง
ใครขายไปเทาไรใครซื้อมาเทาไร เวลานี้เราก็ยังไมรูจึงยังไมแนเพราะเราตองการเสียงถึง ๗๕% เมื่อเจาหนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เขาลงมติเสร็จถาเผื่อเขาเห็นชอบเจาพนักงานพิทักษทรัพยก็จะเรียกเจาหนี้มาประชุมยืนยันอีกที เพื่อใหศาล
มีคําสั่งนั่นคือการปฏิบัติของพวกขาพเจาโดยคราว ๆ
นายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงเปนลายลักษณอักษรวา
ประเด็นแรก กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม การตราพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ตราขึ้น
หลังจากที่ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คือ หลังวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ไมใชเปนเรื่อง
ที่ตราขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ที่จะมีเหตุยกเวนที่มิใหรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
และวรรคสาม มาใชบังคับการดําเนินการตรากฎหมายในเรื่องดังกลาวจึงตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ วรรคสอง เห็นวา เปนเรื่องโตแยงเกี่ยวกับวิธีการตรากฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
มิไดใหสิทธิผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได ปญหาขอนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไว
เปนบรรทัดฐานแลวตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔
อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปกับลูกหนี้
ที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่จะกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีหนี้สินลนพนตัว
และเปนหนี้เจาหนี้เปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุอันสมควร
และมีชองทางที่จะใหฟนฟูกิจการ และมีคําสั่งใหฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ พระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ถึงแมพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ จะไมไดระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ แตก็เปนเพียงการที่ตราไมถูกตอง
ตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้น แตไมใชเรื่องตราไมถูกตองตามกระบวนการขั้นตอนตามที่
รัฐธรรมนูญไดกําหนดไว
สําหรับกฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและผูบริหารแผน
ฟนฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ให
อํานาจในการออกกฎกระทรวงดังกลาว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา
๔๘ และมาตรา ๕๐
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ประเด็นที่สอง กรณีพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ หรือไม เห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหา บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาว
เปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ตามบทบัญญัติดังกลาว ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจพิจารณาตั้งบุคคลใด ๆ ซึ่งที่ประชุมเจาหนี้มีมติ
เลือกเปนผูทําแผนไดตามพฤติการณแหงคดี หาเปนการบังคับใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวซึ่งที่ประชุมเจาหนี้
มีมติเลือกเปนผูทําแผนในทุกกรณีไม
มติเลือกผูทําแผนตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “ในกรณีทลี่ กู หนีม้ ไิ ดเสนอผูท าํ แผน
มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินนั้
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน” เปนเพียงกระบวนการสรรหาผูทําแผน และไดใหโอกาสลูกหนี้ที่จะเสนอ
ผูทําแผนได และใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผนกอน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ที่มีจํานวนไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่น
เปนผูทําแผน นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมยังไดออกกฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียน
และการกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ วาผูท าํ แผนจะตองเปน
บุคคลที่ไดจดทะเบียนไวตอคณะกรรมการพิจารณาผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ โดยผูทําแผน
จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงขอ ๑๓ และขอ ๑๔ นอกจากนี้ผูทําแผน
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จะตองวางหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูทําแผนตอ
สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามจํานวนที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ขอ ๒๐ ดวย แตอยางไรก็ตาม
กฎกระทรวงดังกลาวยังไดใหสิทธิแกลูกหนี้และผูบริหารของลูกหนี้ โดยไมใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกหนี้
หรือผูบริหารของลูกหนี้ไดรับการแตงตั้งจากศาลใหเปนผูทําแผน ตามกฎกระทรวง ขอ ๒
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มิไดเปนบทบัญญัติจํากัดสิทธิของลูกหนี้ในทรัพยสินแตอยางใด
ลูกหนี้ยังมีสิทธิในทรัพยสินของตนเองอยู เพียงแตมาตรการตามพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดใหอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตกอยูแกผูทําแผน ตามมาตรา
๙๐/๒๕ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหกองทรัพยสินของลูกหนี้ลดนอยถอยลงเปนประโยชนแกเจาหนี้ ลูกหนี้
ตลอดจนผูถือหุน นอกจากนี้เพื่อเปนการควบคุมการจัดการกิจการและทรัพยสินของผูทําแผน ไดมีการจํากัด
สิทธิของผูทําแผนไวบางประการ ตามมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) โดยบัญญัติหามมิใหจําหนาย จาย โอน ใหเชา
ชําระหนี้ กอหนี้ หรือกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําที่จําเปน
เพื่อใหการดําเนินการคาตามปกติของลูกหนี้สามารถดําเนินตอไปได ลูกหนี้จึงยังมีสิทธิในทรัพยสินของตนเอง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ นอกจากนี้ลูกหนี้โดยผูทําแผนยังมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
เมื่อที่ประชุมเจาหนี้ไดลงมติยอมรับแผนตามมาตรา ๙๐/๔๖ และศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน
ตามมาตรา ๙๐/๕๘ อํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสินของผูทําแผนก็จะตกเปนของผูบริหารแผน
ตามมาตรา ๙๐/๕๙ วรรคแรก และเมื่อการฟนฟูกจิ การไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว ศาลก็จะมี
คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการตามมาตรา ๙๐/๗๐ ผูบริหารของลูกหนี้ก็จะกลับมีอํานาจจัดการกิจการและ
ทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป ซึ่งตางกับกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จะไมมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของตนเอง ตามพระราชบัญญัติลม ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๒๔ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวจะเปนผูมีอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสิน
ของลูกหนี้ เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสินซึ่งจะตกแกลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับจากผูอื่น
ประนีประนอมยอมความ ฟองรองหรือตอสูคดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๒๒ ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงมิไดกระทบ
ตอสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ พระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ แตอยางใด
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นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ชี้แจงเปนลายลักษณอักษรวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง สวนที่มีขอความวา “....เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่น
เปนผูทําแผน...” ขัดตอบทบัญญัติมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยอางเหตุผลวา กรณีสืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ
รัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาททําใหหนี้สินของลูกหนี้เพิ่มขึ้นเปนเทาตัว จากเดิม ๖๘,๔๗๐ ลานบาท
ในป ๒๕๓๙ เพิ่มขึ้นเปน ๑๔๕,๗๐๘ ลานบาท ในป ๒๕๔๐ ประกอบกับรัฐบาลมีคําสั่งปดสถาบันการเงิน
๕๖ แหง ธนาคารและสถาบันการเงินตองเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้และระงับการใหสินเชื่อเพื่อกันเงิน
ไปชําระหนี้ตางประเทศ ทําใหผูประกอบธุรกิจในประเทศประสบปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน ตองพัก
การชําระหนี้ตอมารัฐบาลออกกฎหมายจํานวน ๑๑ ฉบับ ซึ่งรวมทั้งพระราชบัญญัติลมละลาย ในสวนของ
การฟนฟูกิจการโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหกิจการของลูกหนี้ที่เขาสูการฟนฟูกิจการดําเนินธุรกิจตอไปได
ไมตองประสบภาวะลมละลาย และเมื่อฟนฟูกิจการสําเร็จ กิจการของลูกหนี้กลับมาเปนของผูบริหารของลูกหนี้
ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติตามมาตรา ๙๐/๑๒ มาตรา ๙๐/๗๔ และมาตรา ๙๐/๗๕ แหงพระราชบัญญั ติ
ลมละลาย ฯ ที่บัญญัติคุมครองทรัพยสินของลูกหนี้ไมใหมีการจําหนาย จาย โอน หรือฟองรองคดี เพื่อบังคับ
กับทรัพยสินของลูกหนี้ และมีเจตนาใหผูบริหารของลูกหนี้กลับมามีอํานาจจัดการกิจการเมื่อยกเลิก
การฟนฟูกิจการ
เหตุที่บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง มีผลกระทบกับลูกหนี้เพราะในการลงมติของที่ประชุม
เจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผนเปดโอกาสใหเจาหนี้ลงมติไมเลือกผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอ ทั้งที่บุคคลที่เหมาะสม
ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ คือ ตัวลูกหนี้เอง มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนขอความวา
“...เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มจี ํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่ง ไดอ อกเสี ยงลงคะแนนในมติ นั้น กํ า หนดให บุ คคลอื่น เป น ผู ทํ าแผน...” ขั ดต อ เจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติลมละลายที่ตองการใหอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสินกลับคืนมายังลูกหนี้
เมื่อยกเลิกการฟนฟูกิจการตามมาตรา ๙๐/๗๔ และมาตรา ๙๐/๗๕ นอกจากนี้ในหลักเรื่องกรรมสิทธิ์
ตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลูกหนี้ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
มีสิทธิใชสอย จําหนายและไดมาซึ่งดอกผลแหงทรัพยสินและมีอํานาจติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตน
แมวาลูกหนี้จะมีหนี้สินลนพนตัว แตเมื่อศาลยังไมมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ เจาหนี้และเจาพนักงาน
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พิทักษทรัพยก็ไมสามารถเขาไปจัดการและยึดทรัพยสินของลูกหนี้ได ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบกับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ แหงรัฐธรรมนูญซึ่งคุมครองสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการ การที่จะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จะทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
แตพระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสิน
และเสรีภาพในการประกอบกิจการของบุคคล โดยผูชี้แจงขอยกกรณีการฟนฟูกิจการของกลุมบริษัท ทีพีไอ
เปนตัวอยาง ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๓ เจาหนี้ตั้ง บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด (“อีพี”)
ซึ่งเปนบุคคลตางดาวที่มีบริษัท เฟอรเรียร ฮอดจสัน จํากัด เปนผูถือหุน รอยละกวา ๙๐ บริษัท เฟอรเรียร
ฮอดจสัน จํากัด มีผูถือหุนเปนบริษัทที่ตั้งอยูที่ บริติช เวอรจิน ไอแลนด (บีวีไอ) ซึ่งบริษัทที่ตั้งอยูที่
บีวีไอนั้น ไมสามารถตรวจสอบสถานะได อีพี เปน บุคคลตางดาวเขามาขอบัตรสงเสริมการลงทุน
ประเภทกิจการ “ใหคําปรึกษาทางการเงิน” แตในการทําหนาที่เปนผูทําแผน ผูบริหารแผน อีพี ตอง
บริหารองคกรของลูกหนี้ ตองทําการตกลงซื้อขายสินคา และทํานิติกรรมอื่น ๆ รวมทั้งตองลงนาม
สั่งจายเช็ค ซึ่งไมใชกิจการที่อยูในขอบขายของธุรกิจใหคําปรึกษาทางการเงินที่ตนไดรับอนุญาตและ
ไมอยูในขอบวัตถุประสงคตามที่จดทะเบียนไวตอกระทรวงพาณิชย ซึ่งลูกหนี้ไดคัดคานมาโดยตลอด
แตศาลชั้นตนและศาลฎีกาจําตองมีคําพิพากษาให อีพี เปนผูทําแผน/ผูบริหารแผนตอไป เพราะมาตรา
๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
อีพี เขามาทําแผนฟนฟูกิจการ ทีพีไอ (“แผน”) เพื่อประโยชนของเจาหนี้ เชน
- ไมมีการลดหนี้
- ไมมีการนําเงินสดเขามาหมุนเวียนในกิจการของลูกหนี้ ไมมีการใหสินเชื่อเพิ่มเติมเงินหมุนเวียน
ในกิจการของลูกหนี้ และกระแสเงินสดของลูกหนี้ที่ไดมาจากการดําเนิน ธุรกิจถูกนํามาชําระเงินตน
และดอกเบี้ย และใชจายเพื่อประโยชนของผูทําแผนและเจาหนี้อยางฟุมเฟอย ขัดตอเจตนารมณของ
กฎหมายฟนฟูกิจการ
- ดําเนิน การแปลงหนี้ดอกเบี้ย คางชําระที่ไ มไดบัน ทึกรับรู เปน รายไดเป น หุน ของลูกหนี้
เพื่อใหเจาหนี้ไดหุนไป รอยละ ๗๕ เพื่อเขามาครอบครองกิจการของลูกหนี้ เพราะมีหุนรอยละ ๗๕
เมื่อยกเลิกการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติมหาชน ฯ เจาหนี้จะใชเสียงขางมากเพื่อลงมติทํากิจการใด
ก็ได มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง จึงเปนผลกระทบสําคัญที่ทําใหเจาหนี้เขาครอบงํากิจการของลูกหนี้
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เพื่อเมื่อยกเลิกการฟนฟูกิจการ อํานาจในการจัดการไมกลับสูผูบริหารของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๗๔
แตอํานาจจัดการกิจการกลับไปอยูกับเจาหนี้ ซึ่งขัดตอวัตถุประสงคของกฎหมาย
- ขายสินทรัพยซึ่งไมใชสินทรัพยหลัก (Non Core Asset) ไดแก โรงไฟฟา ทาเรือ ซึ่งเปน
สวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ เพราะหากขายไปในอนาคตลูกหนี้ตองมีตนทุนและเสียคาใชจาย
ในการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น เชน ขายโรงไฟฟาไปก็ตองไปซื้อไฟจากที่อื่นในราคาสูงขึ้น
- นําทรัพยสินของลูกหนี้ที่ปลอดภาระค้ําประกันไปจํานอง จํานํา เพิ่มเติมในวงเงินจํานอง
๖๑,๐๐๔ ลานบาท โดยไมใหสินเชื่อ
- ใชจายเงินของลูกหนี้เกินกวาแผน ตามประมาณการในแผนกําหนดไวในระยะเวลา ๔ ปเศษ
ใชเงิน ๓๗.๒ ลานดอลลาร คิดเปนเงินไทย ๑,๒๐๐ ลานบาทเศษ แต อีพี ใชเงินไปในชวง ๓ ป
เปนเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาท เกินกวาแผน
- ลดกําลังการผลิตน้ํามัน ขั้น ต่ํา ๑๒๕,๐๐๐ บารเรลตอวัน อัน เปนปริมาณการผลิตขั้นต่ํา
ที่จะทําใหสามารถชําระหนี้ไดตามประมาณการที่แผนกําหนดทั้งที่โรงงานกลั่นน้ํามันของลูกหนี้ผลิตได
๒๑๕,๐๐๐ บารเรลตอวัน แต อีพี ลดกําลังการผลิตเหลือเพียงเฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ บารเรลตอวัน
โดยอางวาลูกหนี้ขาดเงินทุนหมุนเวียน เปนตน
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ตอมาศาลลมละลายกลางมีคําสั่งให อีพี พนจากตําแหนงแตงตั้งลูกหนี้
และเจาพนักงานพิทักษทรัพย เปนผูบริหารแผนชั่วคราว ในระหวางเปนผูบริหารแผนชั่วคราว ลูกหนี้ไดกอบกู
สถานการณโดยเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันขั้นต่ําจนถึง ๒๐๐,๐๐๐ บารเรลตอวัน เมื่อเพิ่มกําลังผลิตทําใหกิจการ
ปโตรเคมีครบวงจรมีรายไดเพิ่มขึ้น วัตถุดิบที่ไดจากการผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นจะถูกนํามาใชผลิตเม็ดพลาสติก
เพิ่มขึ้น ทําใหลูกหนี้มีรายไดเขามาในบริษัทลูกหนี้มากขึ้น
ตอมาเมื่อเจาหนี้แตงตั้ง กระทรวงการคลัง เปนผูบริหารแผนก็ปรากฏวากระทรวงการคลังไดตั้ง
บุคคลเปนตัวแทนเขามาบริหารแผน ๕ คน ประธานมีเงินเดือน เดือนละ ๑ ลานบาท อีก ๔ คน
คนละ ๗ แสนบาทเศษ จาง บริษัท ซินเนอจี โซลูชั่น จํากัด และที่ปรึกษาอื่น ๆ อีกมาก ระยะเวลาเพียง
๑๐ เดือน ผูบริหารแผนคนใหมใชเงินไปแลวกวา ๔๐๐ ลานบาท อีกทั้งยังเสนอแกไขแผนทีเ่ ปนประโยชน
กับเจาหนี้โดยลดทุนแลวเพิ่มทุน ใหเจาหนี้เขามาถือหุนมากกวาเดิมจากรอยละ ๗๕ เปนรอยละ ๙๐
และลดมูลคาหุนของลูกหนี้จากราคาพาร ๑๐ บาท เหลือ ๑ บาท ซึ่งลูกหนี้เห็นวาผูบริหารแผนคนใหม
ไมจําเปนตองแกไขแผนในลักษณะนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

โดยสรุป บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
และพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหมวดที่ ๓/๑ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับ
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เฉพาะขอความวา “...เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่น
เปนผูทําแผน...” ซึ่งมีผลทําใหเจาหนี้เปนฝายมีสิทธิลงมติเลือกผูทําแผน ทั้งที่ลูกหนี้ไดเสนอบุคคลใหเปน
ผูทําแผนดวยนั้น ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙
ในชั้นพิจารณามีตุลาการหลายทานสอบถามนั้น ขอชี้แจงดังนี้
๑. เกี่ยวกับคําพิพากษาของศาลลมละลายกลางในคดี ทีพีไอ นั้น ศาลยังไมเคยมีคําวินิจฉัย
ในสวนของมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม คําพิพากษาที่สําคัญเกี่ยวกับคดีฟนฟู
กิจการของ ทีพีไอ ปรากฏตามเอกสารลําดับที่ ๑๒
๒. ทําไมเรื่องขัดรัฐธรรมนูญนี้ลูกหนี้ไมเคยรองตอศาล ตามมาตรา ๒๖๔ แหงรัฐธรรมนูญมากอน
และทําไมตองรองผานกรรมาธิการ ซึ่งชากวาการรองผานศาลตามมาตรา ๒๖๔ ในสวนของการคัดคาน
ผูทําแผน/ผูบริหารแผน
ขอชี้แจงวา ในเริ่มแรกขาพเจาและที่ปรึกษากฎหมายของขาพเจาไมมั่นใจวา มาตรา ๙๐/๑๗ ดังกลาว
จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม และเกรงวาหากยื่นคํารองตามรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา ๒๖๔ โดยไมมีเหตุผล
ที่หนักแนนพอก็อาจจะถูกมองวาเปนการประวิงคดี เมื่อ อีพี เสนอแผนฟนฟูกิจการตอที่ประชุมเจาหนี้
ลูกหนี้ก็ไดทําการคัดคานแผนและการตั้ง อีพี เปนผูบริหารแผนแลว แตศาลซึ่งมีนายไกรสร บารมีอวยชัย
เปนผูพิจารณาคดีขณะนั้น มิไดทําการไตสวนคําคัดคานของลูกหนี้กลับมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน ทั้ง ๆ ที่
ตามคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยวา แผนชอบหรือไม เปนหนาที่ของผูบริหารแผนที่ตองนําสืบ ฉะนั้น
การอุทธรณคําสั่งเห็นชอบดวยแผน เมื่อศาลลมละลายกลางมิไดไตสวนคํารองและคําคัดคานของผูบริหาร
ของลูกหนี้ ประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและสถานะของผูทําแผน/ผูบริหารแผนถูกสงไปยังศาลฎีกาโดยไมมี
การไตสวนทําใหขอเท็จจริงไมปรากฏตอศาล และเมื่อคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาทําใหขาพเจา
ไมไดยื่นคํารองตามรัฐธรรมนูญ
๓. ในระหวางที่ขาพเจาชี้แจงในการพิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๔๗ ขาพเจาไดชี้แจงโดยใชถอยคําวา เจาหนี้บางรายกุกกิ๊กกับผูทําแผน เพื่อเขามาครอบงํากิจการของลูกหนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขาพเจาขอชี้แจงเพิ่มเติมวา “กุกกิ๊ก” หมายถึง “สมรูรวมคิดกันโดยทุจริต” ตัวอยางเชน ทานประธาน
ที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เจาหนี้รายใหญ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ ประธานคณะ
ผูบริหารแผน นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่เปนคูแขงทางการคา และ
นายไกรสร บารมีอวยชัย อดีตผูพิพากษา ซึ่งพิจารณาและพิพากษาคดีฟนฟูกิจการของ ทีพีไอ ไดรวมกัน
รองทุกขดําเนินคดีอาญากับขาพเจา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา
รายละเอียดปรากฏตามสําเนาภาพถายหนังสือพิมพ เอกสารทายคํารองหมายเลข ๑ ขาพเจาขออางเปน
เอกสารประกอบคําชี้แจงลําดับที่ ๓๑
เกี่ยวกับธนาคารไทยถือหุนและถูกครอบงําโดยผูถือหุนตางดาวนั้น ขอชี้แจงวา กฎหมายใหตางชาติ
ถือหุนในธนาคารพาณิชยไทยนั้นตอมาไดมีการแกไขกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสําเนาพระราชบัญญัติ
ธนาคารพาณิชย ฯ เอกสารทายคํารองหมายเลข ๒ ขาพเจาขออางเปนเอกสารประกอบคําชี้แจงลําดับที่ ๓๒
เพื่อแสดงใหเห็นวา โดยสภาพความเปนจริงในชวงนั้นธนาคารพาณิชยไทยถูกครอบงําโดยผูถือหุนตางดาว
โดยมีหลักฐานสนับสนุน ตัวอยางเชน ในนิตยสารดอกเบี้ยประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ มีบทสัมภาษณ
นายจุลกร สิงหโกวินท อดีตผูบริหารระดับสูงของธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) โดยสรุปขอความวา
“สิงคโปร อันตราย กินรวบแบงกพาณิชยไทย ขอเท็จจริงวันนี้คือแบงกพาณิชยของไทยไดกลายเปน
แบงกของตางชาติไปหมดสิ้นแลว ไมมีแบงกไหนสักแหงเดียวที่เปนแบงกไทยแท ๆ แบงกกรุงเทพไมใช
แบงกของตระกูลโสภณพนิช แบงกกสิกรไทยก็ไมใชของตระกูลล่ําซํา เพราะผูถือหุนถูกกระจายไปอยู
ในมือตางชาติแลว โดยเฉพาะที่นาจับตามองก็คือทุนจากสิงคโปรที่รุกคืบเขามาเขมือบกิจการแบงกพาณิชย
ของไทยแบบกวาด “กินเรียบ” ลาสุดคือการเขามาถือหุนในแบงกทหารไทย ตามติด ๆ ดวย แบงกเอเชีย
จนกลาวไดวาสิงคโปรเขามามีบทบาทครอบงําธุรกิจการเงินของไทยอยางเต็มรูปแบบแลว” ซึ่งขอเท็จจริง
ก็ปรากฏวา มีธนาคารพาณิชยของไทยถูกครอบงํากิจการโดยตางชาติหลายธนาคาร โดยการถือหุนแอบแฝง
ในนามของบุคคลอื่น เมื่อสถาบันการเงินของชาติถูกครอบงําโดยชาวตางชาติดังนี้แลว ก็เปนขอพิสูจนไดวา
พระราชบัญญัติดังกลาวมิไดคุมครองผลประโยชนของชาติ และผูประกอบกิจการคนไทยเลย
เกี่ยวกับมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เปนการ
ตรากฎหมายที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสินของลูกหนี้อยางมากหากไมทําการ
แกไขกฎหมายก็จะเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ ดังตัวอยางในกรณีของ ทีพีไอ ในขณะนี้
ทีพีไอ สามารถดําเนินกิจการไปไดดวยตนเอง มีกําไรในป ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ มาโดยตลอด โดยมีรายรับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กอนหักดอกเบี้ยภาษีและคาเสื่อม (EBITDA) ในรอบ ๖ เดือน (มกราคมถึงมิถุนายน ๒๕๔๗) ประมาณ
๙,๘๐๐ กวาลานบาท หรือเฉลี่ยทั้งปมากกวา ๑๘,๐๐๐ ลานบาท และมีสินทรัพยหมุนเวียนอีกประมาณ
๓๘,๐๐๐ ลานบาท รายละเอียดปรากฏตามสรุปสินทรัพยของลูกหนี้ เอกสารแนบทายลําดับที่ ๒๗
แตเจาหนี้ก็ยังอาศัยบทบัญญัติแหงมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติใหเจาหนี้เทานั้นที่มีสิทธิเลือก
ผูทําแผนและลงมติเห็นชอบดวยแผนเขามาครอบงํากิจการโดยการเสนอแกไขแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้
โดยใหมีการลดทุนและเพิ่มทุนในราคาที่ไมเปนธรรมเพื่อใหเจาหนี้และ/หรือพรรคพวกไดเขาเปนผูถือหุน
ในอัตราสวนรอยละ ๙๐ ของหุนของลูกหนี้ ทั้งที่กิจการของลูกหนี้ในขณะนี้ไมจําเปนตองมีการเพิ่มทุน
และเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไมไดเอามาใชเปนทุนหมุนเวียนในธุรกิจของลูกหนี้ เพื่อแกไขปญหา
สภาพคลองทางธุรกิจตามวัตถุประสงคของกฎหมายฟนฟูกิจการแตอยางใด แตนําไปใชชําระหนี้แกเจาหนี้
และจากคําแถลงของกระทรวงการคลังยังเปดโอกาสใหคูแขงทางการคาของลูกหนี้ เชน ปตท. เขามาซือ้ หุน
เพิ่มทุนกอน และที่เหลือกระทรวงการคลังจะจัดสรรใหกับเจาหนี้และพรรคพวกใหถือหุนของลูกหนี้
รอยละ ๖๐ อันเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการทําการคาขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๕ ที่กําหนดใหรัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล และมาตรา ๘๗ บัญญัติวา “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัย
กลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอน
ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลอง
กับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ” รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศกําหนดใหรัฐ
เปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมการประกอบธุรกิจของเอกชนเทานั้น และรัฐตองไมประกอบกิจการ
แขงขันกับเอกชน การที่กระทรวงการคลังเขามาเปนผูบริหารแผนของบริษัทเอกชน ซึ่งมีความจําเปน
ตองฟน ฟูกิจการตามกฎหมาย จึงเปน การแทรกแซงกิจการของเอกชนและเปน การประกอบกิจการ
แขงขันกับเอกชนโดยไมเปนธรรม และขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน นอกจากนี้
กระทรวงการคลังไมมีอํานาจหนาที่ในการเปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัทเอกชน เพราะมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญ ญัติปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบั ญญัติอํ านาจหนา ที่ของ
กระทรวงการคลังเพียงวา “กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผนดิน การประเมิน
ราคาทรัพยสิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของแผนดิน ภาษีอากร การรัษฎากร
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กิจการหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการไดแตผูเดียวตามกฎหมายและไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื่น
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ และราชการอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง”
อํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังมีอยูเพียงเทานี้ กระทรวงการคลังจึงไมมีอํานาจทําหนาที่เปนผูบริหารแผน
ของบริษัทลูกหนี้ ซึ่งเปนบริษัทเอกชนได
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน กระทรวงการคลังไมมีอํานาจหนาที่ในการประกอบธุรกิจ
แขงขันกับเอกชนและไมมีอํานาจและหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสิน ในฐานะผูบริหารแผน
ของบริษัทเอกชน ดังนั้น การดําเนินการใด ๆ ตามแผนฟนฟูกิจการและตามที่กระทรวงการคลังไดเสนอ
ใหมีการแกไขแผนฟนฟูกิจการ โดยใชอํานาจรัฐ เขาแทรกแซงกิจการของเอกชนคือบริษัทลูกหนี้นั้น
จึงขัดตอกฎหมายและไมเปนธรรมตอลูกหนี้และผูถือหุนเดิมเปนอยางยิ่งเพราะเมื่อลูกหนี้ชําระหนี้ตามแผน
เสร็จสิ้นแลว บริษัทลูกหนี้ก็จะตกเปนของกระทรวงการคลัง เจาหนี้และพรรคพวก เนื่องจากเปนผูถือหุนใหญ
ทั้ง ๆ ที่ลูกหนี้และผูถือหุนเดิมมิไดกระทําความผิดใด ๆ เลยทั้งสิ้น เหตุที่มีปญหาก็เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ฉะนั้น แผนฟนฟูกิจการควรเปนกลางและเปนธรรมตอทุกฝาย กลาวคือ ใหลูกหนี้สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
และเมื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ตามแผนเสร็จสิ้นครบถวนแลว (ซึ่งไมมีการลดหนี้เลย) บริษัทลูกหนี้ก็ควร
กลับสูสภาพเดิม คือ เปนของผูถือหุนเดิม
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายคํารองหมายเลข ๑๓ ผูชี้แจงขออางเปนเอกสารลําดับที่ ๔๓
นอกจากนี้ เจาหนี้ยังอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง เพื่อยินยอมใหกระทรวงการคลัง
เปนผูบริหารแผนคนใหม ทั้งที่กระทรวงการคลังไมมีอํานาจหนาที่ในการเปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ
ของบริษัทเอกชน คงมีอํานาจตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ เทานั้น กระทรวงการคลังจึงมิอาจทําหนาที่เปนผูบริหารแผนคนใหมของบริษัทลูกหนี้
ซึ่งเปนบริษัทเอกชนได
นอกจากนี้กระทรวงการคลังไดใชเงินของลูกหนี้เปนคาใชจายแผนตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖
ถึ ง มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ (ประมาณ ๑๐ เดื อ นเศษ) เท า ที่ ส ามารถตรวจสอบได เป น จํ า นวนเงิ น
๔๒๒,๒๐๘,๙๔๐.๔๕ บาท จํานวนเงินดังกลาวแบงเปนคาตอบแทนผูบริหารแผน เปนจํานวนเงิน
๔๒,๗๐๙,๖๗๗.๔๓ บาท คาตอบแทนที่ปรึกษาสวนบุคคลของผูบริหารแผนและคณะบุคคลซึ่งเปนตัวแทน
ของผูบริหารแผน จํานวนเงิน ๑๐,๘๕๗,๗๘๔.๙๔ บาท และคาที่ปรึกษาดานตาง ๆ ของผูบริหารแผน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

จํานวนเงิน ๓๖๘,๖๔๑,๔๗๘ บาท จึงเห็นไดวา ไมวาใครก็ตามที่ไดรับการแตงตั้งเขามาเปนผูบริหารแผน
ก็ไมมีความชํานาญและตองเสียคาใชจายมหาศาลในการจางที่ปรึกษาซึ่งหากผูบริหารของลูกหนี้มีสิทธิ
ในการเปนผูบริหารแผนเงินดังกลาวก็ไมตองเสีย เนื่องจากผูบริหารของลูกหนี้มีความรู ความชํานาญ
ในการดําเนินกิจการของลูกหนี้ นอกจากนี้เงินที่จายใหที่ปรึกษาตาง ๆ ก็เพื่อประโยชนของเจาหนี้
เนื่องจากกฎหมายเปดโอกาสใหกิจการของลูกหนี้ถูกครอบงําจากเจาหนี้ เนื่องจากกฎหมายใหสิทธิ
แกเจาหนี้เพียงฝายเดียวในการลงมติอนุมัติการแตงตั้งและการถอดถอนผูทําแผน ผูบริหารแผน
ผลของมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนของการยกเวนที่ใหอํานาจเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามเลือกผูทําแผนและหรือผูบริหารแผนนั้น ทําใหกลุมทุนและหรือเจาหนี้อาศัยเปน
ชองทางในการเขาครอบงําหรือครอบครองกิจการของบริษัทลูกหนี้ โดยใชเงินทุนจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
สินทรัพยของบริษัทลูกหนี้ ซึ่งไมเปนธรรมและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทลูกหนี้และผูถือหุนเดิม
เปนอยางยิ่ง ทั้งยังเปนการขัดกับเจตนารมณของกฎหมายฟนฟูกิจการและขัดตอจริยธรรมและศีลธรรมอันดี
อีกดวย รายละเอียดปรากฏตามตัวอยางขาวหนังสือพิมพที่แนบมาพรอมนี้ เอกสารแนบทายคํารองหมายเลข
๑๔ ผูชี้แจงขออางเปนเอกสารลําดับที่ ๔๔
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนมาตรการที่บัญญัติขึ้นมาไมใชเพื่อการบังคับชําระหนี้ หากแตเปนการใหโอกาส
ลูกหนี้ในการฟนฟูกิจการ จึงไดมีการบัญญัติเพิ่มเติมแยกเปนอีกหมวดหนึ่ง (๓/๑) ในพระราชบัญญัติลมละลาย
และในหมายเหตุ ทายพระราชบัญญัติไดระบุเจตนารมณในการบัญญัติกฎหมายวา “เนื่องจากบทบัญญัติ
บางมาตราของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในปจจุบัน โดยเฉพาะลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว อันควรไดรับ
ความชวยเหลือทางการเงินจากผูประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้เพื่อใหลูกหนีไ้ ดมโี อกาส
ฟนฟูกิจการ แตเนื่องจากมาตรา ๙๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติให
เจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้น โดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดี
ลมละลาย อันเปนเหตุใหไมมีสถาบันทางการเงิน หรือเอกชนรายใดยินยอมใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว ลูกหนี้จึงตองตกเปนบุคคลลมละลายทั้ง ๆ ที่
กิจการของลูกหนี้อยูในสภาพที่จะฟนฟูได หากไดรับความชวยเหลือทางการเงินสมควรที่จะมีบทบัญญัติ
คุมครองใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้
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มีโอกาสไดฟนฟูกิจการได ซึ่งจะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาสไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการ
สงเสริมเศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”
จะเห็นไดวาเจตนารมณในการออกกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อประโยชนในการที่จะคุมครองการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราวทั้งนี้เพื่อ
๑) ใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการได
๒) ใหเจาหนี้มีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปนธรรม
๓) สงเสริมเศรษฐกิจ และการคาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป
และจากบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ซึ่งบัญญัติวา “จะยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมได ในกรณีดังตอไปนี้ (๑) ศาลไดมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด” แสดงใหเห็นวา กรณีที่จะยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้รายใดนั้น
จะตองเปนกรณีที่ศาลลมละลายยังมิไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้รายนั้นเด็ดขาดซึ่งหมายถึงการที่
ศาลลมละลายยังมิไดมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ตกเปนบุคคลลมละลายดวย
ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๒ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ซึ่งบัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา ๙๐/๑๓ และมาตรา ๙๐/๑๔ นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอไว
เพื่อพิจารณาจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน หรือวันที่ดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน
หรือวันที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอหรือจําหนายคดีหรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ
หรือพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดตามความในหมวดนี้
(๑) หามมิใหฟองหรือรองขอใหศาลพิพากษาหรือสั่งใหเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ถามีการฟอง
หรือรองขอคดีดังกลาวไวกอนแลวใหศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว
(๒) หามมิใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้และหามมิให
นิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่น
(๓) หามมิใหธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๙๐/๔ (๖) แลวแตกรณี สั่งใหเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้ หรือสั่งใหลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล
ที่รับคํารองขอ
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(๔) หามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้หรือเสนอขอพิพาทที่ลูกหนี้
อาจตองรับผิดหรือไดรับความเสียหายใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดถามูลแหงหนี้นั้นเกิดขึ้นกอนวันที่ศาล
มีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน และหามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีลมละลาย ในกรณีที่มีการฟองคดีหรือเสนอ
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดไวกอนแลวใหงดการพิจารณาไว เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่ง
เปนอยางอื่น
(๕) หามมิใ หเจาหนี้ตามคําพิพากษาบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ ถามูลแหงหนี้ตาม
คําพิพากษานั้นเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน ในกรณีที่ไดดําเนินการบังคับคดีไวกอนแลว
ใหศาลงดการบังคับคดีนั้นไว เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น หรือการบังคับคดีไดสําเร็จ
บริบูรณแลวกอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะทราบวาไดมีการยื่นคํารองขอ หรือการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ใหลูกหนี้สงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งเสร็จกอนวันดังกลาวนั้น
----------------------------------------------------(๖) หามมิใ ห เจาหนี้มี ประกัน บังคับชํา ระหนี้เ อาแกทรั พยสิน ที่เ ปน หลัก ประกัน เวน แต
จะไดรับอนุญาตจากศาลที่รับคํารองขอ
(๗) หามมิใหเจาหนี้ซึ่งบังคับชําระหนี้ไดเองตามกฎหมายยึดทรัพยสิน หรือขายทรัพยสิน
ของลูกหนี้
(๘) หามมิใหเจาของทรัพยสิน ที่เปนสาระสําคัญในการดําเนินกิจการของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอื่นที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสัญญาเชาที่ยังไมสิ้น
กําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินดังกลาวที่อยูในความครอบครองของลูกหนี้
หรือของบุคคลอื่น ที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้รวมตลอดจนฟองรองบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพยสิน และหนี้
ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาว ถามีการฟองคดีดังกลาวไวกอนแลวใหศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว เวนแต
ศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น หรือหลังจากวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการลูกหนี้ เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี ผิดนัด
ไมชําระคาเชาซื้อ ราคาคาตอบแทนการใชทรัพยหรือคาเชาตามสัญญาสองคราวติดตอกัน หรือกระทําผิดสัญญา
ในขอที่เปนสาระสําคัญ
(๙) หามมิใหลกู หนี้จําหนายจายโอน ใหเชา ชําระหนี้ กอหนี้ หรือกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิด
ภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินการคาตามปกติของลูกหนี้สามารถ
ดําเนินตอไปได เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
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(๑๐) คําสั่งตามวิธีการชั่วคราวของศาลที่ใหยึด อายัด หามจําหนาย จายโอน ทรัพยสินของลูกหนี้
หรือใหพิทักษทรัพยของลูกหนี้ชั่วคราว ซึ่งมีอยูกอนวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอไวเพื่อพิจารณานั้น
ใหศาลที่รับคํารองขอมีอํานาจสั่งใหระงับผลบังคับไว หรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได แตถาตอมาศาลนั้นมีคําสั่งยกคํารองขอหรือจําหนายคดีหรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการก็ใหมีคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวหรือคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ชั่วคราว
ดังกลาวตามที่เห็นสมควรตอไป
(๑๑) -----------------------------------------------------”
แสดงใหเห็นวา เมื่อมีการยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว หามมิใหมีการฟองหรือยึด
อายัด จําหนาย จายโอน ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และแมถึงจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหนี้ช่วั คราวก็ใหศาลมีอํานาจสั่งระงับผลบังคับไว อันเปนการแสดงถึงเจตจํานงของกฎหมายในการ
ฟนฟูกิจการเพื่อใหลูกหนี้สามารถครอบครองและใชสอยทรัพยสินทั้งหมดที่มีอยูดําเนินกิจการตอไปได
โดยไมตกอยูภายใตคําฟอง คําพิพากษา การบังคับคดี รวมถึงการพิทักษทรัพย
จากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังไดกลาวมาขางตนสรุปไดวา บทบัญญัติแหงการฟนฟูกิจการนั้น
มุงประสงคที่จะคุมครองเจาหนี้ที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลอง
ทางการเงินชั่วคราวเพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดประกอบธุรกิจของตนเองตอไปเพื่อฟนฟูกิจการอันจะชวยเจาหนี้
ใหมีโอกาสไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรม โดยลูกหนี้ที่สามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการนั้นจะตอง
ไมเปนผูที่ศาลมีคาํ สั่งพิทักษทรัพยเสร็จเด็ดขาดหรือศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลายแลว และเมื่อเขาสู
กระบวนการฟนฟูแลวยังไดรับการยกเวนไมตองตกอยูภายใตวิธีการชั่วคราวของศาล การยึด การอายัด
และการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล จนกวาจะมีการยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ
ดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ ของลูกหนี้จึงยังคงเปนของลูกหนี้ และมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมาย
ในอันที่จะครองและใชประโยชนหรือจัดการทรัพยสินของตนในทางใด ๆ ในการดําเนินธุรกิจอันไมกระทบ
ตอสิทธิของผูอื่นตามนัยมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบมาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ดังนั้นการที่มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเ สนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปน มติของเจาหนี้ฝายที่มี
จํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผน
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ที่ลูกหนี้เ สนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีม ติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน
ในการลงมติตามมาตรานี้ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้” จะเห็นไดวาการเลือกผูท าํ แผน
ไมไดกําหนดใหใชเสียงลงคะแนนของเจาหนี้ขางมาก แตกําหนด ใหใชเสียงลงคะแนนจากจํานวนหนี้
สองในสาม ซึ่งอาจไมใชเจาหนี้ขางมากก็ได และในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผน
ของตนดวยนั้นสิทธิในการพิจารณาเลือกผูทําแผนยอมตกแกฝายเจาหนี้ และเปนกรณีที่เปนไปไมไดอยางแนแท
วาเจาหนี้จะออกเสียงลงคะแนนหรือพิจารณาเลือกบุคคลที่ลูกหนี้เสนอมานั้นเปนผูทําแผน เพราะเจาหนี้
ไดเสนอผูทําแผนของฝายตนแลว จึงเปนที่แนนอนวาผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเสมอ
โดยฝายลูกหนี้จะไมมีโอกาสใด ๆ เลย เมื่อผูทําแผนเปนคนของเจาหนี้จึงถือไมไดวาเปนคนกลางทีจ่ ะเขามา
ดําเนินการใหเกิดความยุติธรรมใหแกลูกหนี้และเจาหนี้ได และเมื่อศาลไดมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว ตามนัย
มาตรา ๙๐/๒๕ สามารถเขาไปจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ซึ่งอาจเขียนแผนและหรือกําหนด
เงื่อนไขในแผนฟนฟูกิจการ เพื่อประโยชนแหงเจาหนี้ที่เลือกตนเองเขามาเปนผูทําแผนได อีกทั้งการเขาไป
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ของผูทําแผนยอมเปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิในความเปนเจาของ
ทรัพยสิน ของลูกหนี้ และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพของลูกหนี้โดยตรง
ตามนัยมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประกอบมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะลูกหนี้ยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด
หรือตกเปนบุคคลลมละลาย แตอยางใด
สิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการหรืออาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ไดบัญญัติรับรองและคุมครองไวตามมาตรา ๒๗ ดังนั้นการตรากฎหมายออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการพิจารณาใหรอบคอบวากฎหมายนั้น ตราขึ้นภายใตเงื่อนไข
ที่รัฐธรรมนูญกําหนดหรือไมและเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเกินกวาที่จําเปนหรือไม กลาวคือตอง
เปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งกําหนด
หลักเกณฑในการจํากัดสิทธิไววาจะกระทําได
- เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และ
- เทาที่จําเปน และ
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- จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นไมได และ
- มีความเทาเทียมหรือเสมอภาค
ซึ่ง เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ที่บัญญัติวา “.... เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน....”
จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวไมเปนไปตามกรอบและหลักเกณฑของมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลาวคือ
การบัญญัติยกเวนใหสิทธิเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามเลือกคนที่ตัวเองเสนอ
เปนผูทําแผนแทนบุคคลที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผนนั้นเปนการตรากฎหมายที่
๑) เกินกวาความจําเปน เพราะแมถึงรัฐธรรมนูญจะใหอํานาจใหมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพได
แตการจํากัดนั้นตองใหมีผลกระทบตอผูถูกจํากัดนอยที่สุด และตองพิจารณาวามีทางอื่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค
ของกฎหมายหรือไม มีความสมเหตุสมผลหรือไม ซึ่งในกรณีการฟนฟูกิจการวัตถุประสงคคอื เพือ่ ใหลกู หนี้
สามารถดําเนินกิจการตอไปไดเจาหนี้ไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรม กฎหมายก็ควรที่จะบัญญัติไวแตเพียงวา
ใหลูกหนี้เปนผูทําแผนใหเจาหนี้เปนผูควบคุมลูกหนี้ในการดําเนินกิจการใหเปนไปตามที่แผนกําหนด
และไดเห็นชอบรวมกันก็นาจะเปนการเพียงพอ ซึ่งเปนธรรมและเปนประโยชนตอทุกฝาย และสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายไดแลวอีกทั้งยังไมเปนการรบกวนสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการของลูกหนี้ดวยไมใชใหคนของเจาหนี้เขามาเปนผูทําแผน ซึ่งสามารถเขาจัดการกิจการ
และทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๒๕ แหงพระราชบัญญัติลม ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
อันทําใหเจาหนี้สามารถชี้นํารวมถึงผูทําแผนสามารถกําหนดเงื่อนไขในแผนที่อาจเอื้อประโยชนตอเจาหนี้
ที่เลือกตนเองเขามาเปนผูทําแผนไดและหรืออาจมีการกําหนดใหมีการจําหนายจายโอนทรัพยสินของลูกหนี้
เพื่อใหเจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนมากไดรับชําระหนี้โดยเร็วโดยไมคํานึงถึงวาลูกหนี้จะสามารถประกอบกิจการ
ตอไปไดหรือไมและหรือกําหนดใหมีการแปลงหนี้เปนทุนหรือแปลงหนี้เปนหุนเพื่อประโยชนของเจาหนี้
ในการเขาครอบงําหรือครอบครองกิจการของลูกหนี้และหรือมีการจําหนายจายโอนทรัพยสินของลูกหนี้
เพื่อใหการประกอบการของลูกหนี้มีตนทุนสูงขึ้นและหรือกระทําการใด ๆ อันเกี่ยวกับความลับในทางการคา
ของลูกหนี้ในกรณีเจาหนี้มีผลประโยชนทับซอน เชน มีบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจเชนเดียวกับลูกหนี้
โดยกฎหมายฟนฟูไมมีบทบัญญัติใดสามารถปกปองหรือคุมครองลูกหนี้ในกรณีเชนนี้ไดเลยเพราะอํานาจ
การเห็นชอบดวยแผนตามมาตรา ๙๐/๔๖ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ก็เปนของ
เจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนมาก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒) กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของลูกหนี้
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เพราะเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนตามที่เจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้สอง
ในสามเลือกมา (ซึ่งอาจไมใชเจาหนี้ขางมาก เพราะเปนการใชจํานวนหนี้สองในสามเปนเกณฑกําหนด)
ทําใหผูทําแผนมีอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ไดตามมาตรา ๙๐/๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ทั้ง ๆ ที่ลูก หนี้ยังไมถูกคําพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรื อ
พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายแตอยางใด สิทธิในทรัพยสินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมของลูกหนี้ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จึงยังคงตองไดรับ
การยอมรับและคุมครอง การทําลาย - ลบลางสิทธิดังกลาวไมวาโดยทางตรงหรือทางออมยอมไมชอบธรรม
และขัดตอรัฐธรรมนูญ
๓) ไมมีความเทาเทียมหรือเสมอภาคไมอาจกลาวอางไดวากฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับเปนการทัว่ ไป
และไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง แตบุคคล
ที่ตองถูกบังคับภายใตกฎหมายนี้กลับไมมีความเทาเทียมหรือเสมอภาคกันเพราะกฎหมายกําหนดใหสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกผูทําแผนหรือผูบริหารแผนก็ดี เห็นชอบดวยแผนก็ดีเปนของเจาหนี้ที่มีหนี้
จํานวนมาก ซึ่งเจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนนอยจึงอาจถูกเจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนมากลงมติในที่ประชุมเจาหนี้
บังคับใหผูกพันตามแผนที่เปนประโยชนตอตัวเองตามที่ผูทําแผนอันเปนบุคคลที่ตนเองเลือกมาเสนอไดเสมอ
โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๔๒ ทวิ และมาตรา ๙๐/๔๒ ตรี แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ไมไดใหอํานาจศาลในการที่จะวินิจฉัยถึงความเปนธรรมที่เจาหนี้ทั้งหลายควรจะไดรับ โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหวางเจาหนี้แตละกลุมกฎหมายเพียงแตใหอํานาจศาลในการพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะระหวางเจาหนี้
ในกลุมเดียวกันเทานั้น จึงกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันหรือเสมอภาคกัน ในระหวางเจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนมาก
เจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนนอยและลูกหนี้ทั้ง ๆ ที่กฎหมายมีเจตนาใหลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการตอไปได
นิติสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายในการพิจารณาชวยเหลือใหลูกหนี้ดําเนินกิจการตอไปไดนั้น
จึงควรจะเทาเทียมกัน เพราะไมใ ชขั้น ตอนการประนอมหนี้หรือการชําระหนี้ที่กฎหมายกําหนดใหมี
การไดรับชําระหนี้ตามสัดสวนแหงหนี้
จากเหตุผลดังกลาวขางตนทั้งหมดกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
และผูชี้แจงไดพิจารณาแลวเห็นวาเมื่อเจตนารมณของการใหมีบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เปนไปเพื่อการคุมครองบุคคลผูใ หความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลอง
ทางการเงินชั่วคราวเพื่อใหลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการตอไปได ซึ่งจะชวยใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้
อยางเปนธรรม อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจและการคาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป และลูกหนี้เอง
ยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและตกเปนบุคคลลมละลาย (แมจะเขาหลักเกณฑที่อาจถูกฟองใหลมละลาย
เนื่องจากมีหนี้สินลนพนตัวก็ตาม) ลูกหนี้จึงยังคงมีสิทธิอยางสมบูรณตามกฎหมายที่จะครอบครองจัดการ
ทรัพยสินและประกอบกิจการของตนไดตอไป ซึ่งเปนกรณีที่แตกตางกับกรณีที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ของลูกหนี้เด็ดขาดแลว หรือคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายแลวที่กฎหมายไดใหสิทธิเจาพนักงานพิทักษทรัพย
และบรรดาเจาหนี้ที่จะเขามามีบทบาทในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ได ตามนัยมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔
และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ หรือการที่กฎหมายกําหนดใหเจาหนี้
ตามคําพิพากษามีสิทธิจะนําเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดและอายัดทรัพยสินของลูกหนี้ ตามที่บัญญัติไว
ในภาคบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ดังนั้นการที่มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ในสวนที่บัญญัติ
ยกเวนใหสิทธิเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้สองในสามเลือกบุคคลที่ตนเองเสนอเปนผูทําแผนแทนบุคคลที่ลูกหนี้เสนอ
โดยศาลตองมีคําสั่งตั้งบุคคลที่เจาหนี้เสนอเปนผูทําแผนมิเชนนั้นตองมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการนั้น
เปนการลิดรอนและกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในทางทรัพยสินและการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมของลูกหนี้ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ประกอบมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ที่ไดรับรองคุมครองไว อีกทั้งทําใหการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมอาจเปนผลสําเร็จไดสมดังเจตนารมณ
ของกฎหมาย เพราะกฎหมายไมสามารถปกปองคุมครองลูกหนี้ได กรณีอาจมีเจาหนี้ที่มีหนี้จํานวนมาก
ไมมีความสุจริตใจในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
คดีมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๗
วรรคสอง สวนที่มีขอความวา “แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน
เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน...” มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ โดยขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบคุ คลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน
หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙๐/๑๗ “ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ ผูค ดั คานเสนอบุคคลอืน่
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
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ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก
ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอ
เปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนในการลงมติตามมาตรานี้
ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดและศาลเห็นชอบดวย
ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
ถาที่ประชุม เจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษเรียกประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลตั้ง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน
หรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทําแผนทุกครั้ง
ตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูทําแผนดวย”
ผูรองและนายประชัย เลี่ยวไพรัตน กลาวอางวา เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง
บัญญัติวา “ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวน
หนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวยใหผูทําแผนที่ลูกหนี้
เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมด
ของเจาหนี้ซ่งึ ไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้
ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้” และในวรรคสาม บัญญัติวา “ในการประชุมเจาหนี้
เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาว
เปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้
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อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแทน” เห็นวา เมื่อศาลไดมีคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการขอลูกหนี้ ตามนัยมาตรา ๙๐/๑๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว
ในกรณีที่ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้ตางไดเสนอผูทําแผนของตนดวยนั้น สิทธิในการพิจารณาเลือกผูทําแผน
ยอมตกแกฝายเจาหนี้ และโดยปกติยอมเปนไปไมไดอยางแนแทวา เจาหนี้จะออกเสียงลงคะแนนหรือพิจารณา
เลือกบุคคลที่ลูกหนี้เสนอมานั้นเปนผูทําแผน ทั้ง ๆ ที่เจาหนี้ไดเสนอผูทําแผนฝายตนดวย ในทางปฏิบัติ
จึงเปนที่คอนขางแนนอนวา ผูทําแผนจะตองเปนบุคคลที่เจาหนี้เสนอมาเสมอ มิฉะนั้น ศาลจะตองมีคําสั่ง
ใหยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการ สวนกรณีที่ใหอํานาจแกศาลในอันที่จะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งวา จะใหความเห็นชอบ
หรือไมใหความเห็นชอบดวยนั้น จะเห็นไดวา แมศาลจะไมใหความเห็นชอบดวย แตเจาหนี้ก็ยังมีสิทธิ
ที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ตนเปนฝายเสนอมาใหเปนผูทําแผนไดอีกครั้งหนึ่ง โดยในชั้นนี้กฎหมายมิไดบัญญัติ
ใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความชอบดังที่เจาหนี้ไดลงมติเลือก
ในครั้งแรก
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง บางสวนกระทบถึงสิทธิในทรัพยสิน
เนื่องจากหลักเกณฑในเรื่องของกรรมสิทธิ์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๖
บัญญัติรับรองสิทธิ หรือกรรมสิทธิ์ของเจาของทรัพยสิน เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอย จําหนายจายโอน
หรือในการติดตามเอาคืนจากผูไมมีสิทธิครอบครองได
หลักกรรมสิทธิ์เปน หลักของสิทธิขั้นพื้น ฐานของเจาของทรัพยสินคือตัวลูกหนี้เอง ดังนั้น
ในมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดบัญญัติไววาสิทธิ
ของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ในมาตรา ๕๐ บัญญัติรับรองวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เมื่อพิจารณา ๒ มาตรานี้ประกอบกับมาตรา ๒๙
พูดถึงเรื่องของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไววาจะกระทํามิได เวนแต
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กรณีมีความจําเปนในการที่จะตอง
จัดใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ขาดสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว มีความจําเปนที่จะตองกําหนด
หลักเกณฑในเรื่องของการที่จะมีแผนในการฟนฟูกิจการ กําหนดเงื่อนไขของแผนตาง ๆ ในขณะเดียวกัน
หลักเกณฑที่สําคัญซึ่งถือวา เปนสาระสําคัญของสิทธิตรงนี้คือการที่จะมีสิทธิในการที่จะใชสอย ในการที่จะ
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จําหนายจายโอนในตัวทรัพยสินของลูกหนี้เอง แมกระทั่งในคดีแพงที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหบังคับให
ชําระหนี้กับทางทรัพยสินของลูกหนี้แลวเจาหนี้ก็ยังไมมีสิทธิเขาไปควบคุม ดูแลทรัพยสินของลูกหนี้
จนกระทั่งมีขั้นตอนของการบังคับคดีตาง ๆ ในคดีลมละลายก็ยังเปนอํานาจของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยใน
การที่จะรวบรวมทรัพยสินออกไปแลวไปจําหนายแลวนําเงินมาชําระใหเจาหนี้ หรือแมกระทั่งการบังคับ
ตามสิทธิจํานํา หรือจํานอง
พิจารณาแลว ตามมาตรา ๙๐/๑๗ ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอชื่อบุคคลอื่นเปน
ผูทําแผนดวย เมื่อ ศาลสั่งใหฟน ฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผนก็ได
ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่น
เปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ท้งั หลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน วรรคสอง ในกรณีที่ลูกหนี้ไมไดเปนผูเสนอผูทําแผน
มติเลือกผูทําแผนตองเปน มติของเจาหนี้ที่มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้
ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้น กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงได
เต็มตามจํานวนหนี้ กรณีที่ใหที่ประชุมเจาหนี้ลงมติออกเสียงเลือกผูทําแผนในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย
วาถาหากเจาหนี้เขาลงมติกันเปนจํานวนที่ไมนอยกวาสองในสามก็ใหบุคคลที่เจาหนี้เลือกเปนผูทําแผนได
บทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ ไมใชเปนบทบัญญัติที่จะตองเปนไปตามมติของเจาหนี้เสมอไป ตามวรรคสอง
เปนเรื่องการประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูทําแผนขึ้นมาเทานั้น เมื่อเลือกไดแลว
ผลของการที่จะไดรับเปนผูทําแผนหรือไม จะขึ้นอยูกับศาล ศาลจะมีดุลพินิจในการที่จะตั้งหรือไมก็ได
เพราะฉะนั้นบุคคลที่ที่ประชุมเจาหนี้แมวาจะลงมติเลือกเขามาแลว โดยไมเลือกตัวลูกหนี้ คือ มติสองในสาม
ของจํานวนหนี้เขามาแลว ผลที่สุดยังขึ้นอยูกบั ศาล ในวรรคสาม ในการประชุมเจาหนี้เพื่อเลือกผูทําแผน
ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนไดและศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาล
ไมเห็น ชอบดวยใหศ าลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือก
บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน ตามวรรคสามแสดงใหเห็นวา ลําพังการเลือก
ผูทําแผนไมใชเปนสิทธิของเจาหนี้เสียงขางมากหรือเสียงสองในสาม ที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผูทําแผนโดยทันที
กฎหมายใหศาลเขามาดูแลอีกชั้นหนึ่งวา บุคคลที่ไดรับการเลือกเขามานั้นสมควรเปนผูทําแผนหรือไม
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ซึ่งถาหากศาลไมเห็นสมควรก็จะสั่งใหเลือกกันใหม และถาเลือกไมไดจริง ๆ กฎหมายก็บัญญัติในวรรคตอ ๆ ไป
วาใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ การเลือกผูทําแผนของที่ประชุมเจาหนี้ไมใชเด็ดขาด ที่วา
เลือกแลวบุคคลที่เจาหนี้เลือกนั้นจะตองเปนผูทําแผนเสมอไป ผลที่สุดแลวก็ใหศาลเปนผูพิจารณา
เกี่ยวกับบุคคลที่จะรองขอทําแผนนั้น จะตองมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียน
และการกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผนและผูบริหารแผนฟน ฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยผูทําแผน
จะตองเปนบุคคลที่ไดจดทะเบียนไวตอคณะกรรมการพิจารณาผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวง ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ นอกจากนี้ผูทําแผน
จะตองวางหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูทําแผนตอ
สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามจํานวนที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ขอ ๒๐ ดวย อยางไรก็ตาม
กฎกระทรวงดังกลาวยังไดใหสิทธิแกลูกหนี้และผูบริหารของลูกหนี้ โดยไมใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกหนี้
หรือผูบริหารของลูกหนี้ไดรับการแตงตั้งจากศาลใหเปนผูทําแผน ตามกฎกระทรวง ขอ ๒ การเลือกผูทําแผน
ไมไดเปนสิทธิของเจาหนี้โดยเด็ดขาด โดยที่ลูกหนี้ไมมีโอกาสที่จะเสนอผูทําแผนไดเลยตามที่ผูรองกลาวอาง
ปญหาที่ว าเป น การจํา กัด สิทธิ ใ นทรัพย สิน หรือ จํากั ดเสรีภาพในการประกอบกิจ การหรื อ
การประกอบอาชีพ หรือไม เห็นวา มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ลูกหนี้ยังมีสิทธิในทรัพยสินของตนเอง
เพียงแตมาตรการตามพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดใหอํานาจในการจัดการ
กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตกอยูแกผูทําแผน ตามมาตรา ๙๐/๒๕ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใ ห
กองทรัพยสินของลูกหนี้ลดนอยถอยลงเปนประโยชนแกเจาหนี้ ลูกหนี้ ตลอดจนผูถือหุน นอกจากนี้
เพื่อเปนการควบคุมการจัดการกิจการและทรัพยสินของผูทําแผน ไดมีการจํากัดสิทธิของผูทําแผนไวบางประการ
ตามมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) โดยบัญญัติหามมิใหจําหนาย จาย โอน ใหเชา ชําระหนี้ กอหนี้ หรือกระทําการใด ๆ
ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินการคาตามปกติของลูกหนี้
สามารถดําเนินตอไปได ลูกหนี้จึงยังมีสิทธิในทรัพยสินของตนเอง ลูกหนี้โดยผูทําแผนยังมีเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
เมื่อที่ประชุมเจาหนี้ไดลงมติยอมรับแผนตามมาตรา ๙๐/๔๖ และศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน
ตามมาตรา ๙๐/๕๘ อํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสินของผูทําแผนก็จะตกเปนของผูบริหารแผน
ตามมาตรา ๙๐/๕๙ วรรคแรก และเมื่อการฟนฟูกิจการไดดาํ เนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว ศาลก็จะ
มีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการตามมาตรา ๙๐/๗๐ ผูบริหารของลูกหนี้ก็จะกลับมีอํานาจจัดการกิจการ
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และทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป ซึ่งตางกับกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้จะไมมีสิทธิ
และเสรีภาพในการจัดการกิจการและทรัพยสินของตนเอง ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๒๔ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวจะเปนผูมีอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสิน
ของลูกหนี้ เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสินซึ่งจะตกแกลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับจากผูอื่น
ประนีประนอมยอมความ ฟองรองหรือตอสูคดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๒๒
บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมไดเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเกินกวาความจําเปน ไมกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสิน และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ มีความเทาเทียมกัน
และใชบงั คับเปนการทั่วไป ไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
ที่ผูรองอางวา การที่กฎหมายของประเทศไทยใหเจาหนี้มีสิทธิเสนอผูทําแผนดวยโดยไมไดใหสิทธิ
แกลูกหนี้เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆ ที่กฎหมายของประเทศไทยก็ไดแมแบบมาจาก
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็คือ Chapter eleven ใน Bankruptcy code นั้น เห็นวา โดยความเปนจริง
กฎหมายของประเทศไทยไมไดเอามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทั้งหมด โดยเฉพาะบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การเลือกผูทําแผนไมไดเอาแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หลักเกณฑในการจะขอฟนฟูไดของอเมริกา
เขาจะมีเงื่อนไขวากรณีลูกหนี้ขาดสภาพคลองก็สามารถที่จะขอใหมีการฟน ฟูกิจการได แมวาลูกหนี้
ยังไมถึงกับมีหนี้สินลนพนตัว กลาวคือ ลูกหนี้ไมมีเงินสดที่จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ไดเมื่อหนี้นั้นถึงกําหนด
พูดงาย ๆ คือ ไมมีเงินสดก็มีสิทธิที่จะขอฟนฟูได สําหรับประเทศไทยมีเงื่อนไขวา ลูกหนี้ตองหนี้สินลนพนตัว
เมื่อลูกหนี้มีหนี้สิน ลนพน ตัวไมมีทรัพยสิน เพียงพอที่จะชําระหนี้ไดจึงจะขอฟนฟูกิจการได ฉะนั้น
ทรัพยสินตาง ๆ เปนทรัพยสินที่จะตองเอาไปชําระหนี้กับเจาหนี้ทั้งหมด ลูกหนี้ไมมีทรัพยสินเพียงพอ
ที่จะชําระหนี้ได จึงใหโอกาสเจาหนี้เปนผูทําแผน ผูบริหารแผน มีโอกาสเสนอผูทําแผน ผูบริหารแผน
ที่เปนเชนนี้เพราะ ธุรกิจของลูกหนี้ในการฟนฟูกิจการจะตองอาศัยเงินทุน หรือแหลงเงินซึ่งแหลงเงินเชนวานั้น
ก็คือจากเจาหนี้นั่นเอง ถาใหลูกหนี้เทานั้นเปนผูทําแผน ผูบริหารแผน โดยที่เจาหนี้ไมมีสิทธิมีเสียง
ในการที่เขาจะเขามามีสวนในการเสนอผูทําแผน ผูบริหารแผนแลว ก็เชื่อวาจะไมไดรับความรวมมือ
จากเจาหนี้ โอกาสที่จะฟนฟูกิจการก็ไมอาจทําได
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อาศัยเหตุผ ลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “..แตในกรณีที่ลูกหนี้
เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่น
เปนผูทําแผน..” ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

