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กฎหมายลมละลายของสหรฐัอเมริกา 
(เฉพาะ Chapter 11 และ Chapter 7) 

 
ในชวงที่ผานมา ตั้งแตเกดิภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสําคญัอันเนื่องมาจากปญหาหนี้สินดอยคา 

 (Sub-prime) ในสหรัฐอเมรกิา สงผลใหเกดิภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จนทาํใหผูประกอบการธุรกิจตองประสบ
ปญหา เร่ิมตนจากภาคการเงนิและการธนาคาร ที่ทําใหสถาบันการเงินเกาแกทั้งในสหรัฐอเมริกา ยโุรป และใน
ภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกตองปดกิจการลง และตอมาเริ่มลุกลามสูภาคการผลิต และหนึ่งในนั้นคือ บริษัท General 
Motor Corporation ผูผลิตรถยนตที่เคยเปนรายใหญที่สุดของโลก ซ่ึงกรณีนี้อยูในความสนใจของสังคมทั่วไป 
เนื่องจากเปนธรุกิจขนาดใหญ มีมูลคาสูง รวมถึงมีผลกระทบตอผูเกี่ยวของ ทั้งพนักงานในบริษัท ผูผลิต
ช้ินสวนยานยนต Dealer และกิจกรรมที่ตอเนื่องอื่นๆ โดย GM ไดยืน่ตอศาลสหรัฐอเมริกาเพื่อฟนฟูกิจการ
ตาม สวนที่ 11 (Chapter 11) แหงกฎหมายลมละลาย และลาสุดไดแบงแยกทรัพยสินเปน 2 สวน สวนหนึ่ง
หลุดพนจากการฟนฟูกิจการและสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และอีกสวนหนึ่งอยูระหวางกระบวนการเพื่อ
ทําการจําหนายทรัพยสินตอไป 

เนื่องจากกฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกา มีทั้งสวนที่เหมือนและตางจากกฎหมายลมละลายของ
ไทย บทความนี้จึงไดสรุปขัน้ตอนและวิธีการของกฎหมายดังกลาว  
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1. กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
 

1.1 กระบวนการ 
กฎหมายลมละลายของสหรฐัอเมริกา (Bankruptcy Code) ไดประกาศใชเมื่อป 1987 โดยเปนกฎหมาย

ในหวัขอที่ 11 ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา (United State Code) ซ่ึงไดมีการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อใชเปน
กฎหมายในการปกครองกรณีลมละลายตางๆ โดยมีขั้นตอนการดําเนนิงาน และกฎในการดําเนินการที่ชัดเจน 
โดยในแตละ District จะมีศาลเพื่อพิจารณากรณีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลมละลาย โดยทัว่ไปกระบวนการ
ลมละลายมักดาํเนินการนอกศาล เวนแตกรณีของสวนที่ 7 12 หรือ 13 และสวนที่ 11 ที่จะมีการดําเนินคดีใน
ศาล และในบางกรณจีะมี Trustee เปนผูดูแลคดี 

ในกระบวนการลมละลายนั้น ลูกหนีจ้ะเขามาเกี่ยวของในกระบวนการศาลไดอยางจํากัด ปกติแลว
ลูกหนี้ไมตองไปปรากฏในศาล และไมตองไปพบผูพิพากษา เวนแตจะมีการโตแยง หรืออาจมีเพียงการ
ประชุมเพื่อหารืออยางไมเปนทางการเทานั้น 

วัตถุประสงคของการประกาศใชกฎหมายดังกลาวเพื่อใหลูกหนี้สามารถเริ่มตนใหมโดยไมตองแบก
ภาระหนี้เดิม “Fresh start from burdensome debt” ดวยการปลดภาระบางประเภทของลูกหนี้ และปองกัน
ไมใหเจาหนี้มาขัดขวางการเก็บหนี้ของลูกหนี้  

ในกฎหมายดังกลาวกําหนดลกัษณะการลมละลาย 6 ประเภท ไดแก  
1. Chapter 7 สําหรับประเภทองคกรธุรกิจ 
2. Chapter 13 สําหรับบุคคลธรรมดา 
3. Chapter 11 สําหรับองคกรธุรกิจซึ่งประสงคจะดําเนินธุรกจิตอ และจะชาํระหนีใ้หเจาหนี ้
4. Chapter 12 สําหรับเกษตรกร ซ่ึงจะตองมีการพิทักษรายไดเพื่อการครองชีพแกลูกหนี ้
5. Chapter 9 สําหรับหนวยงานทองถ่ิน (Municipality) 
6. Chapter 15 สําหรับกจิการทีม่ีธุรกิจอยูในสหรัฐอเมริกาและในตางประเทศ (Cross Border) 
สวน Chapter อ่ืนๆ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกบักระบวนการตางๆ ซ่ึงการศึกษาในฉบับนี ้จะกลาวถึง

เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับองคกรธุรกิจ คือ Chapter 11 และ Chapter 7 เทานั้น 
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1.2 Chapter 11 
สวนที่ 11 มีวตัถุประสงคเพื่อใหมีการปรบัโครงสรางองคกร โดยลูกหนี้ตองการดําเนินธุรกิจตอไป 

และจะจายชําระหนีแ้กเจาหนี้ ซ่ึงกระบวนการนี้จะชวยผอนคลายภาระของทุกฝายที่เกี่ยวของ ปกตแิลว 
กระบวนการนี้มักเรียกวาเปนการปรับโครงสรางองคกร (Reorganization) 

 

กระบวนการฟนฟูกิจการและลมละลาย

องคกรธุรกิจ
ท่ีประสบปญหา

การปรับโครงสราง
นอกศาล

เขากระบวนการฟนฟู 
(Chapter 11)

เขากระบวนการ
ลมละลาย (Chapter 7)

สามารถดําเนินธุรกิจตอได

ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอได
เขาสูกระบวนการลมละลาย

Voluntary Petition
- Free – Fall
- Pre – Arranged
- Pre - Packaged

Involuntary Petitionเจาหนี้

 
 
กระบวนการเริ่มจากการยืน่คําขอตอศาลลมละลายในทองที่ ซ่ึงอาจยื่นโดยความสมัครใจของลูกหนี ้

(Voluntary Petition) หรือโดยเจาหนี้ (Involuntary Petition) ตามมาตรา 301 และ 303 หากเปนการยืน่โดย
ลูกหนี้สามารถดําเนินการได 3 แบบ คือ 

- Free – Fall ลูกหนี้ประสงคจะยื่นคํารองเอง เพื่อใหเกิด Automatic Stay แลวจึงจดัทําแผนปรับ
โครงสราง 

- Pre – Arranged ลูกหนี้จะทําการตกลงกับเจาหนี้ โดยใหเจาหนี้อนุมตัิแผนกอน 
- Pre-Packaged ลูกหนี้จะตกลงกับเจาหนี้ทั้งหมดเพื่อจดัทําแผนทางธุรกิจใหพรอมกอนที่จะยืน่คํา

รองตอศาล 
ทั้งนี้ ลูกหนีจ้ะตองยื่นคํารองพรอมกับ 1) แผนการบริหารทรัพยสินและหนี้สิน 2) แผนรายไดและ

คาใชจาย 3) แผนการบริหารสัญญาและเชาซื้อที่ยังไมหมดอายุ 4) งบการเงิน พรอมดวยขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
ลูกหนี้ เมื่อศาลรับเรื่องแลวถึงขั้นตอนนี้ถือวาลูกหนีเ้ปน “ลูกหนี้ระหวางการพิทักษ” (Debtor in possession) 
ซ่ึงหมายความวาลูกหนี้สามารถควบคุมทรพัยสินในระหวางการปรับโครงสรางองคกรภายใต Chapter 11 นี้ 
โดยไมจําเปนตองมีการแตงตั้ง Trustee และลูกหนีจ้ะเปนผูบริหารธุรกิจเอง ลูกหนีจ้ะอยูในภาวะนี้จนกวามี
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การรับแผนการปรับโครงสรางองคกร หรือมีการจําหนายคดีไปสู Chapter 7 สําหรับบางกรณีอาจมกีารแตงตั้ง 
Trustee เพื่อเขามาบริหารคดี ในชวงเวลานี้ ลูกหนี้หรือ Trustee  จะมีอํานาจที่เรียกวา “Avoiding Power” ใน
การยกเลิก (Undo) เพื่อยกเลกิการโอนยายเงินหรือทรัพยสินที่เกิดขึ้นกอนการยื่นคํารอง เพื่อใหกลับไปอยูใน
สถานะ Disgorgement เพื่อนาํไปรวมกับทรพัยสินอื่นในการจายชําระใหกับเจาหนี้ได ปกติมักใชกับการ
โอนยายทรัพยสินที่เกิดขึ้นกอนการยื่นคํารอง 90 วัน ยกเวน การโอนยายใหกับบุคคลภายใน (Insider) 

เมื่อมีการยื่นคาํรอง จะเกดิสภาพการพกัชําระหนี้ช่ัวคราว  (Automatic Stay) คือภาวะที่ตองหยุดการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน เชนการเก็บหนี ้การปดกิจการ การโอนยายทรัพยสิน ที่มีอยูกอนการ
ยื่นขอลมละลายตอศาล เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสในการตอรองเพื่อแกปญหาความยุงยากทางการเงินของลูกหนี้ 
อยางไรก็ตามเจาหนี้ที่มหีลักประกันอาจขอยกการบังคับนีห้ากลูกหนี้ไมมีเหลือสวนทนุในทรัพยสิน และ
ทรัพยสินที่มีไมจําเปนตองใชในการปรับโครงสรางองคกร เพื่อใหเจาหนี้สามารถเขาถึงและจําหนายทรัพยสิน
นั้นได 

หลังจากนัน้ลูกหนี้มีเวลา 120 วันในการเสนอแผน ซ่ึงอาจขยายเวลาไดโดยคําสั่งของศาล แตปกติจะ
ไมเกิน 18 เดือน หากพนกําหนด เจาหนี้ หรือ Case Trustee จะเปนผูยืน่แผนแขง ปกติ U.S. Trustee จะไมเปน
ผูยื่นแผน โดยในการยื่นคําขอจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัทรัพยสิน หนี้สิน กิจกรรมทางธุรกิจ ที่เพยีงพอ โดย
ตองมีแผนงานเกี่ยวกับการชําระหนีแ้ตละราย เพื่อใหเจาหนี้สามารถตัดสินใจเกีย่วกับแผนงานของลูกหนี้ได 
หลังจากนัน้ศาลจะใหเจาหนีแ้ตละรายลงคะแนนเสียงกอนที่จะตดัสินวาจะรับ (Acceptance) แผนหรือไม 

 
ผูบริหารการลมละลาย หรือที่เรียกวา U.S .Trustee หรือ Bankruptcy Administrator ซึ่งเปนหนวยงานบริหารของ

กระทรวงยุติธรรม เปนผูมีบทบาทสําคัญในการติดตามความกาวหนาของกรณีใน Chapter 11 และใหคําแนะนําในการ
บริหารงาน โดยจะเปนผูติดตามการดําเนินงานของลูกหนี้ การสงรายงาน และการชําระคาธรรมเนียม โดยลูกหนี้ตองจาย
คาธรรมเนียมใหกับ U.S. Trustee ซึ่งจํานวนขึ้นกับจํานวนเงินที่ขอเบิก หากลูกหนี้ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนด U.S. Trustee อาจยื่นตอศาลขอเปลี่ยนสภาพลูกหนี้ไปสู Chapter อื่น หรือจําหนายคดี นอกจากนี้ อาจมีการแตงตั้ง 
Case Trustee (ในบางที่ใชคําวา Trustee) เพื่อเขาบริหารงาน และตรวจสอบการดําเนินงานของลูกหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรณีที่มีการทุจริต ไมซื่อสัตย ไรประสิทธิภาพ หรือบริหารงานอยางไมเหมาะสม และบางกรณีโดยการอนุมัติของศาล อาจมี
การแตงต้ัง ผูตรวจสอบ (Examiner) เพื่อตรวจสอบก็ได 

คณะกรรมการของเจาหนี้ (Creditors’ Committee) เปนอีกผูหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญใน Chapter 11 แตงตั้งโดย  
U.S. Trustee ซึ่งปกติจะแตงตั้งจากเจาหนี้ที่ไมมีหลักประกันที่มีจํานวนมาก 7 อันดับแรก มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของลูกหนี้ และมีสวนรวมในการกําหนดแผน รวมทั้งสามารถจางทนายความโดยการอนุมัติของศาลชวยดําเนินงาน เพื่อ
ปกปองใหลูกหนี้มีการบริหารงานอยางเหมาะสม  

ลูกหนี้ตองจายคาธรรมเนียมใหกับผูเกี่ยวของขางตน เปนงวดๆ ตามที่ไดรับการอนุมัติจากศาล 
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กระบวนการ Chapter 11

ลูกหน้ี
ยื่นคํารอง

ลูกหน้ี
เสนอแผน

ประชุม
เจาหน้ี

รับแผน
(Acceptance)

120 วัน- 18 เดือน

160 วัน- 20เดือน

ฟนฟูสําเร็จ
ออกจากกระบวนการ

ฟนฟูไมสําเร็จ
เขาสู Chapter 7

ปฎิบัติตามแผน

 
 

ในการยื่นเสนอแผน ลูกหนีต้องจัดทําขอมลูที่เพียงพอตอการตัดสินใจของผูเรียกรองหรือเจาหนี้ และ
ศาลจะเรียกการพิจารณาไตสวนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน แตในกรณีที่เปนการยื่นแผนแบบ Pre-Packaged ซ่ึง
เปนการหารือกันระหวางลูกหนี้และเจาหนีร้ายสําคัญกอนการยื่นเสนอแผนก็ไมตองมีการไตสวน หลังจากนัน้
จะมีการสงแผนที่อนุมัติแลวใหกับ U.S. Trustee และเจาหนี ้และภายใน 160 วัน ตองมีการอนุมัติแผน หรือ
อาจขยายไดเปน 20 เดือน ซ่ึงปกติลูกหนีจ้ะเปนผูขอขยายเวลาในการยื่นคํารองเพื่อมิใหมีผูอ่ืนยื่นแผนแขงขัน 
หากกระบวนการเหลานี้ไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด คณะกรรมการเจาหนี้ หรือเจาหนี้ อาจยืน่แผน
แขงขันกับกลุมอื่นๆ รวมถึง Trustee ได โดยการรับแผนจะกระทําตอเมื่อมีเจาหนี้ทีม่ีมูลหนี้อยางนอย 2 ใน 3 
ของมูลคา และ 1 ใน 2 ของจํานวนเจาหนีย้อมรับ หากมผูีเสนอแผนมากกวา 1 ราย ศาลจะพิจารณาเลือกแผนที่
มีประโยชนตอเจาหนี้มากกวา และเจาหนีท้ี่ตองการโตแยงแผน ตองกระทํากอนการรับแผน 

ในระหวางการพิจารณาและดําเนินกระบวนการ กิจกรรมทางธุรกิจตางๆ ยังสามารถดําเนินไปได และ
ไมทําใหผูบริหารของกิจการหมดอํานาจ ธุรกิจยังคงสามารถดําเนินไปไดตามปกติ รวมทั้งไมสงผลกระทบตอ
บริษัทลูกที่อยูในตางประเทศ เนื่องจากศาลสหรัฐอเมริกาไมมีอํานาจสัง่การหรือบังคับบริษัทในตางประเทศ 
เวนแตบางประเทศที่ยอมรับ เชนบางประเทศในยุโรป ซ่ึงมีสวนนอย 

ลูกหนี้มีสิทธิเด็ดขาด 1 คร้ัง ในการขอเปลีย่นกรณีจาก Chapter 11 เปน Chapter 7 เวนแต 
(1) ลูกหนี้ไมไดเปนลูกหนี้ระหวางการพิทกัษ 
(2) เปนการยืน่โดยไมสมัครใจ 
(3) เปนกรณีทีเ่ปลี่ยนจาก Chapter อ่ืนมาเปน Chapter 11 ที่ไมใชการรองขอของลูกหนี ้
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ทั้งนี้ ลูกหนีใ้น Chapter 11 ไมมีสิทธิในการขอจําหนายคดี แตผูมีสวนไดเสียอาจยื่นขอจําหนายคด ี
หรือเปลี่ยนเปน Chapter 7 ตอศาล โดยศาลจะเปนผูพจิารณาแนวทางทีจ่ะเปนประโยชนแกเจาหนี้มากที่สุด 

ใน Chapter 11 อนุญาตใหทาํแผนจําหนายทรัพยสิน ซ่ึงจะมีผลใหสามารถจําหนายทรพัยสินไดมูลคา
มากกวาการจําหนายทรัพยสินตาม Chapter 7 และลูกหนีม้ีบทบาทในการจําหนายทรัพยสินมากกวา Chapter 7 

หลังการรับแผน จะเปนการปลดลูกหนี้จากสัญญาหนี้สินที่มีขึ้นกอนหนา โดยลูกหนี้ตองทําแผนการ
ชําระหนี้ ซ่ึงจะบังคับใชแทนสัญญาเดิม ซ่ึงหลังจากการยอมรับแผนแลว อาจมีการแกไขแผนได ถายังไมมีการ
ดําเนินการอยางเปนสาระสําคัญ (Substantial Consummation) หลังจากนั้นศาลจะเปนผูมีอํานาจในการจัดการ
ทรัพยสิน รวมถึงการตัดสินใจเรื่องตางๆ เกีย่วกับการเรียกรอง หรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยลูกหนี้ หรือ 
Trustee ตองรายงานความกาวหนาตอศาล 

หลังการรับแผนแลว ผูเกีย่วของสามารถขอยกเลิกไดภายใน 180 วัน โดยตองยื่นคํารองตอศาล 
ศาลจะเปนผูพจิารณาการปดคดีเมื่อการบริหารครบถวนแลว (Fully Administered) 
ขอดีของ Chapter 11 
(1) ทําใหบริษัททีม่ีปญหาไดรับโอกาสในการเริ่มกิจการใหม “Fresh Start” หมายถึงการใหโอกาสใน

การรวบรวมหนี้ทั้งหมดที่มกีอนยื่นคํารอง มาทําแผนปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงอาจนําไปสูการลด
หนี้บางสวน การแปลงหนี้เปนทุน รวมทั้งการปรับระยะเวลาชําระหนี้ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถทางธุรกิจ 

(2) บริษัทไดรับการระงับการบังคับชําระหนี้ (Breathing Spell) ทันทีที่ยืน่ขอเขา Chapter 11 จะเกิด
การพักการชําระหนี้ช่ัวคราว (Automatic Stay) หมายถึง เจาหนี้ของบรษิัทที่มีหนีก้อนวันที่มกีาร
ยื่น จะไมสามารถบังคับชําระหนีก้ับบริษัทได ตองหยุดทกุอยางและรอใหบริษัทตั้งตวัไดกอน ซ่ึง
ดีสําหรับบริษทัที่เร่ิมมีการฟองรอง ชวยใหบริษัทมุงเนนการทําแผนธุรกิจเพื่อใหอยูรอด 

(3) บริษัทไดรับโอกาสในการปฏิเสธสัญญาหรือสัญญาเชาที่ไมกอใหเกิดกาํไร หมายถึง การให
โอกาสบริษัทที่จะผิดสัญญา กฎหมาย Chapter 11 ใหโอกาสกับบริษัทที่มีภาระกับสญัญาใด
สัญญาหนึ่งซึ่งไมกอใหเกิดกาํไร เชน กรณสัีญญาเชาพื้นที่ใดพื้นทีห่นึ่ง ซ่ึงไมมีความจําเปนตอง
ใชพื้นที่นัน้ Chapter 11 ใหสิทธิ์บริษัทที่จะพิจารณาประโยชนทางธุรกจิที่บริษัทพึงไดรับ หาก
ประโยชนนอยกวาภาระอยางเห็นไดชัด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกสัญญานั้น  

(4) การใชมติของเจาหนี้สวนมากผูกพันเจาหนี้สวนนอย Chapter 11 ใหโอกาสบริษัทในการที่จะ
กลับมาเริ่มตนธุรกิจ โดยสามารถที่จะจัดทาํแผน และนําเขาที่ประชุมเจาหนี้เพื่อพจิารณา หากที่
ประชุมเจาหนีพ้ิจารณาและผานแผนตามการลงมติเสียงขางมากตามที่กฎหมายกําหนด กฎหมาย
ใหโอกาสบรษิัทนั้นในการปรับโครงสราง เพื่อเปนแนวทางในการจดัการภาระหนี้สิน เพื่อให
ธุรกิจดําเนนิตอไปไดในอนาคต และเกดิความชัดเจนมากขึ้น 
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(5) การใหสิทธิ์บริษัทในการพจิารณาโอนขายธุรกิจบางสวน หรือทรัพยสินบางสวนของตน ภายใต
กฎหมายฟนฟกูิจการ (Section 363 Sale) โดยที่ไมมภีาระติดพัน เปนการใหโอกาสบริษัทในการ
แยกธุรกจิที่ดีออกจากธุรกิจทีไ่มดี ซ่ึงเปนทีน่ิยมคอนขางมาก  

(6) Chapter 11 เปนกระบวนการที่มีความยืดหยุนมาก โดยที่ศาลจะมีอํานาจในการออกคําสั่งใดๆ 
เพื่อประโยชนของการรวมกจิการตาม Chapter 11 ที่สามารถชวยเหลือการฟนฟูกจิการของบริษัท 
ใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได  

(7) ไดรับขอยกเวนจากกฎหมายหลักทรัพย ชวยใหการปรับโครงสรางทุนและหนี้รวดเร็วข้ึน เชน
การแปลงหนี้เปนทุน การออกหุนเพิ่ม และการควบรวมกจิการ 

 
1.3 Chapter 7 

เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสิน และการชําระหนี้ใหกบัเจาหนี้ โดยใน Chapter นี้มี
ขอยกเวนตางๆ มาก ซ่ึงลูกหนี้จะตองศึกษาใหเขาใจกอน 

ลูกหนี้ที่เปนองคกรธุรกิจและตองการหลีกเลี่ยงการจําหนายทรัพยสินมกัเริ่มจาก Chapter 11 กอน 
เพราะใน Chapter ดังกลาวจะสามารถปรับหนี้ไดทั้งการลดภาระหนี้ หรือการขยายเวลาชําระหนี้ หรือการปรับ
โครงสรางองคกร วัตถุประสงคที่สําคัญคือการปลดหนี้ และใหลูกหนีท้ี่บริสุทธิ์สามารถเริ่มตนใหมได (Fresh 
Start) โดยไมตองรับภาระหนี้ที่ถูกปลดอีกตอไป (ยกเวนหนี้สินบางประเภททีจ่ะไมมกีารปลด เชน คาเลี้ยงดู 
ภาษี) สวน Chapter 7 เปนกระบวนการที่ลูกหนี้ไมพึงประสงคจะดําเนนิธุรกิจตอไป 

กระบวนการเริ่มจากลูกหนีย้ื่นคํารองตอศาล พรอมรายการทรัพยสิน หนี้สิน รายได คาใชจาย สัญญา
ที่ยังไมครบกําหนด จากนัน้ ลูกหนี้จะไดสิทธิ Automatic Stay เพื่อหยดุการเรียกเก็บหนี้ หรือการฟองรองของ
เจาหนี้ หลังจากนั้น Case Trustee ซ่ึงแตงตัง้โดย U.S. Trustee จะเปนผูบริหารคดี และจะนัดประชมุเจาหนี้ 
และใหลูกหนีส้าบานตนพรอมตอบคําถามตางๆ ของ Trustee และเจาหนี้ โดย Case Trustee จะถามคําถาม
ตางๆ เพื่อใหเจาหนี้เขาใจสภาพที่แทจริงและผลที่จะตามมา และเพื่อใหศาลมีความเปนอิสระ ผูพิพากษาจะไม
เขารวมประชมุดวย เจาหนีท้ี่ไมมีหลักประกันหากตองการจะเรยีกรองสิทธิตองยื่นภายใน 180 วนั หลัง
กําหนดการประชุมครั้งแรก 

เมื่อเร่ิมตน จะมีการตั้งองคกร (Estate) เพื่อเปนนิติบุคคลชั่วคราวในการครอบครองทรัพยสินของ
ลูกหนี้ รวมถึงทรัพยสินของลูกหนี้ที่เปนเจาของรวมกับผูอ่ืน โดย Case Trustee จะเปนผูรวบรวมทรัพยสินเพื่อ
นําไปจําหนาย และนําเงนิไปจายชําระหนีใ้หกับเจาหนี้ ยกเวนทรัพยสินที่เปน Exempt Asset โดยจะตอง
จําหนายทรัพยสินใหดีที่สุด และจายคืนใหกับเจาหนี้ที่ไมมีหลักประกนัมากที่สุด ถาหากลูกหนีเ้ปนองคกร
ธุรกิจ ศาลจะให Trustee เปนผูบริหารธุรกิจในระยะเวลาหนึ่ง หากการกระทําเชนนัน้จะเปนประโยชนตอ
เจาหนี้ และชวยใหการจําหนายทรัพยสินดขีึ้น โดยปกติลูกหนีจ้ะไมใสใจกับการจําหนายทรัพยสิน เวนแตมี
หนี้ที่จะไมไดรับการปลด หรือมีทรัพยสินที่ไดรับการยกเวนการจําหนาย (Exempt Property) 
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เจาหนี้ที่มหีลักประกนัมีสิทธิเรียกรองในทรัพยสินที่เปนประกันแมจะมีการจําหนายคดีแลว หาก
ลูกหนี้ตองการถือครองทรัพยสินนั้นตอไป โดยลูกหนี้ตองใหคํามั่นเพื่อยอมรับสภาพหนี้กับเจาหนี้ และสัญญา
จะชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวน โดยลูกหนี้จะตองยื่นขอกอนการจําหนายคด ี

ศาลอาจไมจําหนายคดีหากลูกหนี้ไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งศาล หรือไมสุจริต รวมทั้งอาจรื้อ
ฟนคดีที่จําหนายแลวหาก Trustee เจาหนี้ หรือ U.S. Trustee รองขอ หากพบวามกีารทุจริตของลูกหนี ้

เมื่อจําหนายคดีแลว เจาหนีจ้ะไมสามารถเรียกชําระหนี้จากลูกหนีไ้ดอีก ยกเวนหนี้สินบางประเภท 
หนี้เหลานี้ลูกหนี้ยังตองรับภาระตอหากไมสามารถชําระใหหมดในมาตรานี้ 

แมกฎหมายจะอนุญาตใหลูกหนี้เปลีย่นจาก Chapter 7 เปน Chapter 11 ได แตยังไมเคยเกิดขึน้ เพราะ
ไมตองการใหลูกหนี้เปลี่ยนมาตราหลายครั้ง 
 
1.4 การจําหนายคด ี

การจําหนายคดี จะชวยใหลูกหนี้ผอนภาระจากการเปนหนี้บางประเภท โดยเจาหนี้จะไมสามารถ
เรียกรองหนีไ้ดอีก ไมวาจะเปนการดําเนินคดีทางกฎหมาย หรือโดยการสื่อสาร เชน โทรศัพท จดหมาย หรือ
การทวงซึ่งหนา เวนแตกรณทีี่มีทรัพยสินทีต่องจําหนายเพื่อชําระตางหาก (Lien) 

ศาลจะเปนผูส่ังจําหนายคดี สําหรับกรณ ีChapter 11 จะสั่งเมื่อไดดําเนนิการตามแผนงานเสร็จสิ้น 
สําหรับกรณ ีChapter 7 ศาลมักจะสั่งจําหนายคดีเมื่อครบกําหนดเวลา เวนแตกรณีทีลู่กหนี้ไมสามารถปฏิบัติ
ตามคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารการเงินได 

เมื่อมีการจําหนายคดี เจาหนาที่จะสงหนังสือแจงเจาหนีทุ้กคน Trustee และทนายความของทุกฝาย 
เพื่อใหทราบวาหนี้ตางๆ เปนอันยุตหิากยงัมีความพยายามเรียกเก็บถือเปนการปฏิบัตฝิาฝนกฎหมายจะไดรับ
โทษ 

อยางไรก็ตาม เจาหนี้มีสิทธิในการขอยับยั้งการจําหนายคดี หากมีขอมูลเพิ่มเติม ซ่ึงศาลจะเปนผู
พิจารณา โดยทั่วไปศาลจะระงับเมื่อลูกหนีไ้มสามารถเสนอเอกสารดานภาษี การโอนยายหรือปกปดทรัพยสิน 
การหลอกลวงเจาหนี้ ทําลายสมุดบัญชี การไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล เปนตน โดยผูยับยัง้ตองเปนผูพิสูจน
หลักฐาน 

ศาลจะไมจําหนายคดีของลูกหนี้เดยีวกันหากไดมีการจําหนายคดีตาม Chapter 7 และ Chapter 11 
ภายใน 8 ป และในกรณีอ่ืนๆ ที่อาจมีจํานวนปที่ไมเทากนั 

 
กฎหมายกําหนดใหลูกหนี้ยังตองจายหนี้บางประเภทโดยไมมีการปลดหนี้ เชน ภาษี คาเลี้ยงดูและคารักษาพยาบาลคู

สมรสและบุตร คาสินไหมจากการทําใหเกิดความสูญเสียแกผูอื่น คาเบี้ยปรับเงินเพิ่มแกราชการ เงินกูหรือการค้ําประกันเงินกู
จากรัฐบาล คาสินไหมจากอุบัติเหตุทางรถยนตที่ผูขับขี่มึนเมาจากสุราและสารตางๆ และคาธรรมเนียมที่พักอาศัย เปนตน 
นอกจากนี้ หนี้ที่เกิดจากการทุจริต และหนี้จากคําสั่งศาลอื่น ก็จะไมถูกปลดโดยเจาหนี้ตองยื่นคํารองตอศาล  
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ศาลอาจฟนคด ีหากไดรับการรองเรียนจาก Trustee เจาหนี้ หรือ US Trustee ในกรณทีี่ลูกหนี้มีการ
กระทําอันเปนทุจริต 

เมื่อศาลจําหนายคดีไปแลว แตปรากฏวามเีจาหนีเ้รียกรองการชําระหนี้ ใหลูกหนี้ยืน่คาํรองตอศาล 
เพื่อบังคับใหระงับการกระทาํดังกลาว ซ่ึงเจาหนี้มกัจะถูกลงโทษโดยการปรับ 

บุคคลธรรมดาที่ลมละลายจะตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป และหามหนวยงานของ
รัฐไลออก หรือการปฏิเสธการรับเขาทํางาน การตออายใุบอนุญาตตางๆ รวมถึงหนวยงานเอกชนกห็ามรังเกียจ
บุคคลลมละลายเพยีงเพราะเปนบุคคลลมละลายเทานัน้ 
 
1.5 ผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในเครือท่ีอยูในประเทศไทย  

การที่บริษัทแมในสหรัฐอเมริกาตองเขาสูกระบวนการมาตรา 11 จะไมมีผลกระทบทางกฎหมาย
โดยตรงกับบรษิัทในเครือที่อยูในประเทศไทย เพราะเปนนิติบุคคลแยกจากกนัโดยอิสระ หากบริษัทแมที่อยู
สหรัฐอเมริกาจะตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ก็ตองพิจารณาวาบริษัทลูกในประเทศไทยมีความจําเปน
ดวยหรือไม หากไมมีความจาํเปน ธุรกิจสามารถดําเนินไปได หนี้ของบริษัทแมไมไดเปนหนี้ของบริษัทลูก 
เวนแตบริษัทลูกไปใหการค้ําประกัน ดังนั้นจึงไมกระทบกบับริษัทลูกในไทย เพราะศาลลมละลายใน
สหรัฐอเมริกามีอํานาจพิจารณาคดีในสหรฐัอเมริกาเทานัน้ เวนแตบางประเทศที่ยอมรับและปฏิบัติตามคํา
พิพากษา หรือปฏิบัติตามคําสั่งของศาลสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีเปนสวนนอย ในสวนของหุนหรือโครงสรางหุน 
กรณีบริษัทแมในสหรัฐอเมรกิาตองการที่จะขายหุนในบริษัทลูกก็สามารถทําได โดยไมจําเปนตองเขาสู
กระบวนการมาตรา 11 กไ็ด แตทั้งนี้ตองพจิารณาวาบรษิทัในไทยเปน Majority Owned โดยสหรัฐอเมริกา
หรือไม เพราะสหรัฐอเมริกากับไทยมี Treaty of Amity หรือสนธิสัญญาความรวมมือระหวางประเทศ ฉะนั้น
บริษัทสหรัฐอเมริกาที่เขามาตั้งบริษัทในเมอืงไทยแลวถือหุน Majority Owned สามารถทําธุรกิจในเมืองไทย
ไดโดยไมตองขออนุญาตเปนกรณีพเิศษ 
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2. กระบวนการฟนฟูกิจการและลมละลายของไทย 
 

สําหรับในประเทศไทย ไดมีการกําหนดพระราชบัญญัติลมละลายป 2483 ซ่ึงตอมาไดมีการปรับปรุง
หลายครั้งอยางตอเนื่อง จากวัตถุประสงคเดิมที่มีการกําหนดเพียงเรื่องการลมละลายก็ไดมีการเพิ่มเติมเรื่องการ
ฟนฟูกจิการในป 2541 (พระราชบัญญัติลมละลาย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541) โดยโครงสรางของกฎหมายดังกลาวมี
แนวทางคลายกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
 
2.1 กระบวนการฟนฟูกิจการ 

กระบวนการฟนฟูกจิการเริม่จากเจาหนี ้ ลูกหนี้ หรือหนวยงานของรฐัเปนผูรองขอใหมีการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ ไมวาลูกหนี้จะถูกฟองลมละลายแลวหรือไม โดยลูกหนี้ตองมีหนี้เปนจํานวนไมนอยกวา 
สิบลานบาท โดยผูรองขอจะขอถอนคํารองไมไดเวนแตศาลจะอนุญาต และหากศาลมีคําสั่งฟนฟูกิจการแลว 
ศาลจะอนุญาตใหถอนคํารองไมได 

เมื่อศาลไดรับคํารองแลวจะจัดใหมีการไตสวนเปนการดวน โดยนับตั้งแตวนัที่ศาลมีคําสั่งรับคํารอง
จนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาตามแผน หรือวันทีด่ําเนนิการเปนผลสําเร็จตามแผน หรือวันที่ศาลมีคําสั่งยกคํา
รองขอ หรือจําหนายคดี หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการหรอืพิทักษทรัพย จะเกดิภาวะคลายกับภาวะ Automatic 
Stay คือมิใหมีการฟองรองเลิกนิติบุคคล หามฟองคดเีพงถามูลหนี้เกิดขึ้นกอนวนัที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวย
แผน หามเจาหนี้บังคับชําระหนี้ หามการจาย โอน เชา กอหนี้ หรือกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดภาระใน
ทรัพยสิน นอกจากทีจ่ําเปนตอการทําการคาตามปกติของลูกหนี้ เปนตน 

เพื่อประโยชนแหงการฟนฟ ู กําหนดใหมผูีทําแผน โดยลูกหนี้อาจเปนผูเสนอ แตหากเจาหนี้ไมนอย
กวาสองในสามไมเห็นดวย เจาหนี้อาจกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูทําแผนหรือในกรณีที่ลูกหนี้ไมเสนอเจาหนี้
จะเปนผูเลือกดวยมติเหน็ชอบจากเจาหนี้เสยีงขางมาก และศาลจะแตงตั้งผูทําแผน เพื่อทําแผนปรบัโครงสราง
หนี้หรือแผนฟนฟูกิจการ และเสนอเจาหนี้เพื่อยอมรับแผน เมื่อแผนผานการอนุมัตจิากศาลจึงเริ่มดําเนินการ
ตามแผน ซ่ึงอาจมีการปรับลดยอดหนี้ ปรับหนี้หรือปรับโครงสรางหนี้ ดวยวิธีการตางๆ รวมไปถึงการหาผู
ลงทุนใหมเพือ่ใหบริษัทแข็งแกรงและสามารถดําเนินธรุกิจตอไปได โดยหากยังไมมีการแตงตั้งผูทําแผน ให
อํานาจการจดัการของผูบริหารสิ้นสุดลงและศาลจะเปนผูแตงตั้งผูบริหารชั่วคราวภายใตการกํากบัดูแลของเจา
พนักงานพิทักษทรัพย และเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว ใหอํานาจหนาทีใ่นการจัดการและทรัพยสินของ
ลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ ยกเวนสิทธทิี่จะไดรับเงินปนผลตกแกผูทําแผน  

อยางไรก็ตาม หากมีการฉอฉล หรือมีการกระทําของลูกหนี้ที่มีจดุมุงหมายใหเจาหนี้คนใดคนหนึ่ง
ไดเปรียบเจาหนี้อ่ืนในระหวางสามเดือนกอนมีการยื่นคํารอง ศาลมีอํานาจเพกิถอนการกระทําหรือการโอน
ดังกลาวได (Undo) 
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ภายในสามเดอืนนับแตวันโฆษณาคําสั่งตัง้ผูทําแผนในราชกิจจานเุบกษา ใหเจาพนกังานพิทักษทรัพย
นัดประชุมเจาหนี้เพื่อมีมตยิอมรับแผน โดยมตยิอมรับแผนจะตองเปน ที่ประชุมเจาหนี้ทุกกลุม หรือที่ประชุม
เจาหนีห้นึ่งกลุมซึ่งมีจํานวนไมนอยกวารอยละหาสิบ และศาลจะเปนผูมีคําสั่งเห็นชอบแผน  

หลังจากศาลมคีําสั่งเห็นชอบแผน จะไมมีผลเปลี่ยนแปลงในความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งเปน
หุนสวนกับลูกหนี้ หรือผูรวมรับผิด หรือผูค้ําประกันในหนี้ที่มีอยูกอนหนา โดยไมตองรับผิดในหนีน้ั้นเชนกัน 

ถาผูบริหารของลูกหนี้ ผูบริหารแผน หรือเจาพนกังานพิทักษทรัพยเห็นวา การฟนฟูกิจการไดดําเนิน
เปนผลสําเร็จใหรายงานขอใหศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟกูิจการ แตหากเมื่อระยะเวลาสิ้นสุดลงและยังไมเปน
ผลสําเร็จ ใหรายงานศาลทราบภายในสิบสี่วันเพื่อใหศาลไตสวน โดยหากศาลเหน็สมควรใหลูกหนี้ลมละลาย
ใหมีคําสั่งพิทกัษทรัพยของลูกหนี้เดด็ขาด แตหากศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลายก็ใหมีคําสั่งยกเลิกการ
ฟนฟูกจิการ 
 
2.2 กระบวนการลมละลาย 

ในกฎหมายไทย ผูยื่นขอใหลูกหนี้ลมละลายไดแก 
(1) เจาหนี้ เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตวั และลูกหนี้ที่เปนนิตบิุคคลเปนหนีไ้มนอยกวาสองลานบาท 
(2) ผูชําระบัญชีของนิติบุคคล ถาปรากฏวาเงินลงทุน หรือเงินคาหุนไดใชเสร็จหมดแลวสินทรัพยก็

ยังไมพอหนี้สิน 
ตราบใดที่ลูกหนี้ยังไมถูกพทิักษทรัพยเดด็ขาด เจาหนี้คนหนึ่งคนใดจะฟองลูกหนีน้ั้นเปนคดี

ลมละลายก็ได แตเมื่อศาลไดส่ังในคดีใดคดหีนึ่งใหพิทักษทรัพยเดด็ขาดแลว ใหจําหนายคดีลมละลายที่เจาหนี้
อ่ืนฟองลูกหนีค้นเดียวกนันัน้ 

เจาหนี้ผูเปนโจทกจะยืน่คําขอใหพิทักษทรัพยของลูกหนีช่ั้วคราวกอนกไ็ด โดยเมื่อศาลเห็นชอบให
เจาพนกังานพทิักษทรัพยเปนผูรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ โดยมใิหขาย เวนแตเปนของเสียงาย และหาม
ลูกหนี้กระทําการใดๆ เกีย่วกับทรัพยสินหรือกิจการของตน เวนแตไดรับความเห็นชอบจากศาล เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ผูจัดการทรัพย หรือที่ประชุมเจาหนี ้

เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวใหลูกหนี้ไปสาบานตัวภายใน 24 ช่ัวโมงเพื่อแจงวามหีุนสวน
กับผูใด และภายใน 7 วัน ตองไปสาบานตัวเพื่อยื่นคําชีแ้จงเกี่ยวกับทรัพยสิน 

ที่ประชุมเจาหนี้อาจลงมติตั้งกรรมการเจาหนี้ 3-7 คน คน เพื่อทําการแทนเจาหนี้ในกิจการตางๆ 
ลูกหนี้อาจยื่นขอประนอมหนี้กอนการลมละลาย โดยตองมีความเหน็ชอบจากเจาหนี้ 2 ใน 3 ของมูล

หนี้ใหความเหน็ชอบ และหากศาลเห็นชอบ จะผูกมัดเจาหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ ยกเวนหนี้ที่ไมอาจหลุดพน
จากลมละลายได (ไดแก หนีเ้กี่ยวกับภาษีอากร และหนี้ทีเ่กิดจากการทุจริตฉอโกงของผูลมละลาย) 

ศาลจะเปนผูพพิากษาใหลูกหนี้ลมละลาย โดยมีผลตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย 
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3. เปรียบเทียบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและไทย 
 

จะเห็นวา กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและไทยมีสวนทีค่ลายกันในกระบวนการหลายประการ ยกเวน 
(1) การยื่นขอลมละลาย กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเปดโอกาสใหลูกหนีเ้ปนผูยื่นคํารองไดเอง แต

ของไทย ตองดําเนินการโดยเจาหนี้ หรือผานกระบวนการชําระบัญชีกอน สวนการยื่นขอฟนฟู
กิจการ เปดโอกาสใหทุกฝายเปนผูยื่นคํารองไดเชนกัน 

(2) การบริหารธุรกิจภายหลังยื่นขอฟนฟูกิจการ กฎหมายสหรัฐอเมริกายงัใหอํานาจแกผูบริหารของ
องคกรธุรกิจเปนผูดําเนินงานตอไปได แตสวนของไทย ตองมีการเสนอผูทําแผนและบริหารแผน 
ซ่ึงตองไดรับความเหน็ชอบจากเจาหนี้ และมีคําสั่งแตงตั้งจากศาล  

 
การเปรียบเทยีบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย  
 

การฟนฟูกิจการ การลมละลาย  
ประเด็น สหรัฐฯ  

Chapter 11 
ไทย  

หมวด 3/1 
สหรัฐฯ 

Chapter 7 
ไทย  

หมวด 1 และหมวด 3 
1. จุดมุงหมาย ใหมีการดําเนินธุรกิจตอ ปลดหนี้ เพื่อให

ลูกหนี้เริ่มตนใหมได 
ชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ 

2. การปกปองธุรกิจ
ของลูกหนี้ 

ธุรกิจยังดําเนินตอระหวางกระบวนการพิจารณา 
โดยดําเนินตามแผน 

ธุรกิจยังดําเนินตอไป
ได 

หยุดการดําเนินกิจการหาก
ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย 

3. การบริหารธุรกิจ ผูบริหารของลูกหนี้
ยังเปนผู
บริหารธุรกิจ 

ศาล แตงตั้งผูบริหารแผน 
ที่ผานความเห็นชอบของ
เจาหนี้เปนผูบริหารธุรกิจ 

มี Trustee เปนผู
บริหารธุรกิจ และมี
การต้ังองคกร 
(estate) เพื่อเปนนิติ
บุคคลชั่วคราว 

หยุดการดําเนินธุรกิจ 
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4. กรณีศึกษา General Motor Corporation 
 
General Motor Corporation  หรือ GM เคยเปนบริษัทผลิตรถยนตที่ใหญที่สุดในโลก แตในระยะหลัง

เร่ิมประสบปญหาการขาดทนุ เนื่องจากสัดสวนในตลาดสหรัฐอเมริกาตกต่ําลง แมวาการประกอบธรุกิจใน
ตางประเทศจะยังมีผลกําไรอยูบาง ตลอดจนบริษัทในเครือบางบริษัท ไดแก Delphi ตองประสบปญหาทาง
การเงินจนเขาสูกระบวนการลมละลาย โดยในป 2008 ตองประสบปญหาทางการเงินอยางหนกั เนือ่งจากไมมี
เงินสดหมุนเวยีนในการดําเนินกิจการ และจายใหกับพนักงานตามขอเรียกรองของสหภาพแรงงาน 
แรงงาน จนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตองเขามาใหการชวยเหลือเร่ิมตนดวยเงินงบประมาณ 13.4 พันลานเหรียญ
สหรัฐ และตอมาไดเพิ่มเงนิชวยเหลืออีก 6.0 พันลานเหรยีญสหรัฐโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกากําหนดให GM 
ตองทําแผนฟนฟูกิจการเสนอเพื่อขอรับการชวยเหลือในครั้งตอไป ในป 2009 เมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต
การนําของประธานาธิบดีคนใหม GM เสนอวายังตองการเงินชวยเหลืออีก 30 พันลานเหรียญสหรฐั และ GM 
ไดยืน่ขอลมละลาย บริษัทลูก คือ Saab ในสวีเดน ซ่ึงในเดือนมีนาคม 2009 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เห็น
วา แผนฟนฟูของ GM ยังไมเหมาะสม และใหเวลา GM จนถึงวันที่ 1 มถุินายน 2009 เพื่อทําแผนฟนฟูที่
เขมขน และตองปรับลดคาใชจายอยางมนียัสําคัญ สงผลใหผูบริหารของ GM ตองลดคาตอบแทนของผูบริหาร
สูงสุด (CEO) ลงเหลือ 1 ดอลลารสหรัฐตอป และรัฐบาลสหรฐัอเมริกาไดจัดตั้ง Automotive Task Force ใน
การดูแลกระบวนการ เพราะตองการใหสามารถรักษาอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศตอไป เพื่อชวยสราง
เศรษฐกิจ การจางงาน และชมุชนที่เกีย่วของของประเทศ 
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ในเดือนเมษายน GM เรียกประชุมผูถือหุนกูเพื่อเสนอขอเปลี่ยนหนี้เปนทุน รวมแลวเปนมูลคา 10% 
ของสวนทุน รวมทั้งปรับลดมูลคาหุนสามัญใหเหลือ 1% ของสวนทุน ซ่ึงการเจรจากับเจาหนีไ้มประสบผล 
หลังจากนัน้ มกีารทยอยการเลิกจาง ปดโรงงาน ยกเลิกสญัญากับตัวแทนจําหนาย และ GM ตองเรงดําเนินการ
เพื่อใหทนักับกําหนดเวลาวนัที่ 1 มิถุนายน 2009 

วันที่ 1 มิถุนายน 2009 GM ยื่นคํารองขอเขาสูกระบวนการ Chapter 11 โดยสมัครใจ ภายใตช่ือ Motor 
Liquidation Company โดยแถลงวามีหนี้สิน 172.81 พันลานเหรียญสหรัฐ และทรัพยสิน 82.29 พันลานเหรียญ
สหรัฐ และเสนอใหรัฐบาลเปนผูถือหุนรอยละ 60 โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะใหเงินชวยเหลือเพิ่มเติมอีก  
30 พันลานเหรียญสหรัฐในชวงการฟนฟกูิจการ โดยรวมแลว รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดใหเงินชวยเหลือแก GM 
ประมาณ 50 พันลานเหรยีญสหรัฐ 

วันที่ 5 กรกรกฎาคม 2009 ศาลสหรัฐอเมริกาอมุติการขายทรัพยสินเพือ่จัดตั้งบริษัท General Motor 
Company เพื่อดําเนินธุรกิจตอไป โดยยังคง Brand ของ Chevrolet, Cadillac, Buick และ GMC ภายใต
โครงสรางผูถือหุน ดังนี ้

• U.S. Department of the Treasury 60.8% 
• UAW Retiree Medical Benefits Trust 17.5% 
• Canada and Ontario Governments 11.7% 
• The Old GM 10.0% 
สําหรับทรัพยสินสวนที่เหลือใหบริษัท Motor Liquidation Company จําหนายทรัพยสินตาม 

มาตรา 363 ตอไป ซ่ึงคาดวาจะใชเวลาประมาณ 6-18 เดือน 
จากกระแสขาวในชวงที่ผานมา ปรากฏวามีผูเขาใจไมถูกตองตลอดเวลามาวา GM ไดเขาสู

กระบวนการลมละลายมานานแลว ดวยกระแสขาวที่มีอยางตอเนื่อง ทั้งที่จริงแลว GM เขาสูกระบวนการตาม
กฎหมายลมละลายของสหรฐัอเมริกาเมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2009 สวนการดําเนินการและเจรจาตอรองตางๆ 
กอนหนานั้นเปนการตอรองกับเจาหนี้และรัฐบาลเพื่อใหสามารถไดแผนดีที่สุดที่ทุกฝายยอมรับ และใหธุรกิจ
สามารถดําเนินตอไปได (Pre-Packaged) แลวจึงเขาสูกระบวนการของศาล  แตดวยมกีารดําเนนิงานมากอน
หนานัน้ ประกอบกับกฎหมายที่เอื้อตอการเจรจา ทําใหสามารถใชเวลาดําเนนิการเพียง 38 วัน ก็สามารถ
จําหนายทรัพยสินที่ดี เพื่อจัดตั้งเปนบริษัทใหมในชื่อ General Motor Company เพื่อดําเนินธุรกิจ ดวยสถานะ
ทางการเงินที่เขมแข็งกวาเดมิตอไปได 

ในชั้นแรก ที่เร่ิมมีการจัดตั้ง Automotive Task Force เพื่อบริหารกระบวนการฟนฟูและลมละลายของ 
GM และ Chrysler นั้น ภาคอุตสาหกรรมมีความสงสัยวาการเจรจาของ GM และ Chrysler จะดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม เพราะคณะทํางานมีความรูนอยมากเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต รวมทั้งยังขาด
ประสบการณในอุตสาหกรรมการผลิต และประธานคณะทํางานยังมคีวามเชื่อมโยงกับการเมืองและไมเปนที่
ยอมรับจาก Wall Street แตในที่สุดคณะทํางานก็สามารถดําเนินงานประสบผลสําเร็จดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การสรางบริษัทใหมที่มีโอกาสใหม ซ่ึงในกระบวนการทั้งหมดชวยใหคณะทาํงานไดมีประสบการณและ
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ความรูเกี่ยวกบัภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซ่ึงเปนประเด็นที่ผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมเห็นวาไมควรใหสูญ
เปลาไป ภาคอุตสาหกรรมเห็นวาควรใหคณะทํางานนี้มบีทบาทในการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและผูประกอบ
ยานยนตตอไป (Automotive News, July 27 2009) 

 
 
 

 


