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ท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
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นิตกิรช านาญการพิเศษ ส านกัฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 

 

 

กฎหมายฟื้นฟูกิจการส าหรับลูกหนี้ ท่ีประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs) เป็นกฎหมายใหม่ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) สามารถน าหนี้ 
ท่ี เกิดจากการด าเนินกิจการยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้  เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน 
จนไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ หรือขาดเงินหมุนเวียนในกิจการ (ขาดสภาพคล่อง 
ทางการเงิน) โดยลูกหนี้จะต้องเสนอแผนฟื้นฟูกิจการท่ีได้มีการตกลงร่วมกันกับเจ้าหนี้ท่ีเกิดจาก  
การด าเนินกิจการและเจ้าหนี้อื่น ๆ ท้ังหมด เพื่อก าหนดรายละเอียดวิธีการช าระหนี้  ตลอดจน 
การปรับโครงสร้างหนี้ และยื่นค าร้องฟื้นฟูกิจการพร้อมแผนต่อศาล เพื่อให้ศาลมีค าส่ังต่อไป 
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กฎหมายได้ก าหนดสิทธิของผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจการคือ ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ ท่ีประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเป็น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม* ท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเจ้าหนี้รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน  
และเป็นหนี้ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจการของลูกหนี้ ก็สามารถร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้  

การขอฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีข้อแตกต่างจากการ
ขอฟื้นฟูกิจการบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน ในพ.ร.บ.ล้มละลาย หมวด 3/1 เพราะลูกหนี้  
SMEs ไม่จ าต้องถึงขั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัว เพียงแต่ลูกหนี้จะต้องอยู่ในสถานะไม่สามารถช าระหนี้ 
ให้แก่เจ้าหนี้ได้ เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ภายในก าหนด และเมื่อได้รับหนังสือทวงถามจาก 
เจ้าหนี้ให้ช าระหนี้แล้วยังไม่สามารถช าระหนี้ภายในเวลาสามสิบวัน หรือลูกหนี้มีกระแสเงินสดไม่พอ
ช าระหนี้ เป็นต้น และเป็นหนี้ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจการของลูกหนี้มีจ านวนหนี้ท่ีแน่นอน ไม่ว่า 
หนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม โดยจ านวนหนี้ส าหรับลูกหนี้ ท่ี เป็น 
บุคคลธรรมดา ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้ท่ีเป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน 
สามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามท่ี 
ก าหนดในกฎกระทรวงฯ ต้องมีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท กรณีลูกหนี้ท่ีเป็นบริษัทจ ากัด  
ต้องมีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท โดยท่ีกิจการของลูกหนี้ต้องมีเหตุ 
อันสมควรและมีช่องทางธุรกิจ ท่ีสามารถด าเนินการต่อไปได้ คือกิจการยังมีศักยภาพท่ียังคง 
อยู่ได้ แต่จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้รายได้ของกิจการสามารถรองรับภาระหนี้ 
ของกิจการ และคาดได้ว่ากิจการจะสามารถท าก าไรได้ หากได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว  
กรณีท่ีลูกหนี้มิได้ประกอบกิจการใดๆ แล้วจะไม่มีเหตุอันสมควรและช่องทางท่ีจะฟื้นฟูกิจการ 
ในส่วนของลูกหนี้ท่ีเป็นบริษัทจ ากัด แม้จะประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หากมีหนี้ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ก็ไม่สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการ  
ตามกฎหมายนี้ได้ ต้องไปใช้กฎหมายฟื้นฟูกิจการใน พ.ร.บ.ล้มละลาย หมวด 3/1 หากลูกหนี้ 
ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือศาล หรือนายทะเบียน มีค าสั่งให้ลูกหนี้นิติบุคคลเลิก  
หรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลหรือเลิกด้วยเหตุอื่น หรือ  
ศาลเคยมีค าสั่งยกค าร้องขอยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิก  
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนยื่นค าร้องขอ จะไม่สามารถยื่นค าร้อง 
ขอฟื้นฟูกิจการใหม่ได้จนกว่าจะล่วงพ้นระยะเวลา 6 เดือน ดังกล่าว  
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กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ (SMEs) 

การฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ ไม่สามารถพูดคุยตกลงในหนี้กันได้  เพราะลูกหนี้และเจ้าหนี้ต้องตกลงร่วมกันท่ีให้  
ลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการ โดยมีการตกลงกับเจ้าหนี้ ท้ังหมดเพื่อท าแผนช าระหนี้ และจัดการประชุม 
เจ้าหนี้เพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ในการประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผน 
ฟื้นฟู จะต้องมีหลักฐานการเชิญเจ้าหนี้ทุกรายเข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนฟื้นฟู พร้อมจัดท า 
รายงานการประชุม ซึ่งท่ีประชุมเจ้าหนี้ต้องมีมติเห็นชอบในแผนด้วยจ านวนหนี้ ไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจ านวนหนี้ท้ังหมด ไม่ว่าหนี้ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจการหรือหนี้อื่นทุกประเภทของ  
ลูกหนี้ โดยหนี้ท่ีจะน าไปยื่นต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูกิจการจะต้องเป็นหนี้ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจการ 

แผนฟ้ืนฟูกิจการ จะตอ้งมีรายการตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายดงัตอ่ไปน้ีเป็นอย่างนอ้ย 

1. เหตุผลท่ีท าให้มีการขอฟื้นฟูกิจการ 
2. รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันต่างๆ ของลูกหนี้ในขณะท่ียื่นค าร้อง 

ขอต่อศาล 
3. หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการ 

ก. ขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการ  
ข. การช าระหนี้ การยืดก าหนดเวลาช าระหนี้ การลดจ านวนหนี้ลง และการจัดกลุ่ม 

เจ้าหนี้ โดยสิทธิของเจ้าหนี้ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้ 
ผู้ได้รับการปฏิบัติที่เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 

ค. การลดทุนและเพ่ิมทุน 
ง. การก่อหนี้และระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหล่งของเงินทุนและเงื่อนไขแห่งหนี้สิน 

และเงินทุนดังกล่าว 
จ. การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้ 
ฉ. เง่ือนไขการจ่ายเงินปันผลและประโยชน์อื่นใด 

4. การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีท่ีมีเจ้าหนี้มีประกัน และความรับผิดของผู้ค้ าประกัน 
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน 
6. วิธีปฏิบัติในกรณีมีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้ 
7. ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผนและค่าตอบแทน 
8. การแต่งตั้งและการพ้นต าแหน่งของผู้บริหารแผน 
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9. ระยะเวลาด าเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินสามปี 
10. การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีท่ีทรัพย์สินของลูกหนี้ 

หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ท่ีจะพึงได้ 
 

ขั้นตอนยื่นค ารอ้งตอ่ศาล 

                ลูกหนีห้รือเจ้าหนี้ท าค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลาง  โดยแนบ 
เอกสารประกอบด้วย แผนพร้อมส าเนาเท่ากับจ านวนเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
และส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หากเจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นต้องส าเนาแผนให้ลูกหนี้ด้วย และหลักฐาน 
ผลการประชุมเจ้าหนี้ท่ีเห็นชอบในแผน รายชื่อพร้อมท่ีอยู่ของเจ้าหนี้ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนิน  
กิจการและเจ้าหนี้อื่นท้ังหมด และหลักฐานการขึ้นทะเบียนของลูกหนี้ต่อส านักงานส่ง เสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้ยื่นค าร้อง 
ขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลต้องช าระค่าขึ้นศาล จ านวน 1,000.- บาท และวางเงินประกันค่าใช้จ่าย 
จ านวน 10,000.- บาท เมื่อศาลสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว จะด าเนินการพิจารณาไต่สวน 
ค าร้องและมีค าสั่งต่อไป 

              เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ลูกหนี้จะอยู่ในสภาวะพักการช าระหนี้  
(Automatic Stay) ลูกหนี้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ แต่ลูกหนี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน หรือ 
ช าระหนี้ ก่อหนี้หรือกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สินไม่ได้ นอกจากเป็นการกระท า 
ท่ีจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการค้าปกติของลูกหนี้สามารถด าเนินต่อไปได้  ซึ่ งค าสั่ งศาล 
รับค าร้องขอฟื้นฟู ไว้พิจารณา  จึ งมีผลดีต่อลูกหนี้หลายประการ เช่น เจ้ าหนี้ จะฟ้อง  
หรือยึดทรัพย์ลูกหนี้ ไม่ ได้  เว้นแต่หนี้ ท่ีลูกหนี้หรือผู้บริหารแผนก่อขึ้ นนับแต่ยื่นค าร้อง 
ขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล ถ้าผู้บริหารแผนไม่ช าระ เจ้าหนี้ใช้สิทธิฟ้องคดีแพ่งต่อศาลได้ คดีแพ่ง 
ท่ีลูกหนี้ถูกฟ้องไว้ ศาลจะงดการพิจารณา หากอยู่ระหว่างยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด จะต้อง 
งดการยึดทรัพย์หรืองดการขายทอดตลาดไว้ ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา  
โทรศัพท์ ไม่อาจงดให้บริการได้ เว้นแต่ผู้บริหารแผนผิดนัดช าระหนี้ และลูกหนี้ยังสามารถขอ 
สินเชื่อเพื่อด าเนินการค้าตามปกติได้ แต่เจ้าหนี้ในประเภทนี้สามารถยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่ง 
คุ้มครองประโยชน์ของตนก็ได้ 
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ขั้นตอนการพิจารณาของศาล 

              ศาลจะพิจารณาให้ได้ความจริงเกี่ยวกับลูกหนี้ แผน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
และมีเหตุอันสมควรและช่องทางท่ีจะฟื้นฟูกิจการ ท้ังผู้ร้องยื่นค าร้องขอโดยสุจริต ศาลจะมีค า 
สั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 

             หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบด้วยแผนของศาล คือ 

      แผนมีรายการครบถ้วนตามกฎหมายก าหนด 
แผนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหนี้ท้ังหมด          
ข้อเสนอการช าระหนี้เป็นไปตามล าดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย 
เมื่อด าเนินการตามแผนส าเร็จจะท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีท่ีศาล 
มีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย 
เจ้าหนี้ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน 

ขั้นตอนภายหลังศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 

     เมื่อศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ผู้บริหารแผนท่ีระบุไว้ในแผน จะเป็น
ผู้ด าเนินการตามแผนภายในระยะเวลาตามแผน ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี โดยระยะเวลาการช าระหนี้ 
จะเกินกว่า 3 ปี ก็ได้ แต่แผนจะต้องระบุว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี ตามแผนจะด าเนินการช าระหนี้ 
ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้อย่างใด ถ้าด าเนินการได้ตามแผนในระยะเวลา 3 ปี ให้ถือว่าส าเร็จตามแผน  
และผู้บริหารแผนจะต้องจัดท าและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
ตามรูปแบบท่ีก าหนด ทุกรอบสามเดือน 

ผลของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบแล้ว 

ผูกมัดเจ้าหนี้ท่ีได้เข้าร่วมประชุมและลงมติ หรือได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุม 
ในการลงมติดังกล่าว 
ผู้ค้ าประกันหรือลูกหนี้ร่วมยังคงต้องรับผิดตามสัญญาท่ีมีอยู่เดิม 
อ านาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น 
ตกแก่ผู้บริหารแผน เว้นแต่สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 
เมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ยังคงผูกพันช าระหนี้ 
ตามแผนต่อไปจนกว่าจะด าเนินการตามแผนครบถ้วน 
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เมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือมีค าสั่ง 
      ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอ านาจจัดการกิจการ 
       และทรัพย์สินของลูกหนี้ และผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป 

ค าสั่งของศาลท่ีให้ยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และเห็นชอบด้วยแผน มีผลให้สถานะ 
                  ของเจ้าหนี้และลูกหนี้กลับสู่ฐานะเดิมก่อนเข้าสู่การฟื้นฟูและไม่กระทบถึงการใด 
                ท่ีผู้บริหารแผนได้กระท าไปแล้วก่อนศาลมีค าสั่ง 

หากลูกหนี้หรือผู้ รับมอบอ านาจลูกหนี้  ทุจริตปกปิดรายละเอียดแห่งหนี้สิน 
                ในสาระส าคัญ หรือแสดงหนี้ต่อเจ้าหนี้อันเป็นเท็จในสาระส าคัญต้องระวางโทษ 

              การสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลง (3 ปี) หาก  
ด าเนินการตามแผนส าเร็จ ศาลจะมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ หากไม่ส าเร็จตามแผนศาล 
จะมีค าส่ังยกเลิกค าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 

 จ าก ท่ี ก ล่ า ว ม าข้ า ง ต้ น  กฎหมายฟื้ นฟู กิ จ ก า ร วิ ส าหกิ จ ขน าดกล า ง แ ล ะ 
ขนาดย่อม เป็นกฎหมายท่ีให้ทางเลือกใหม่แก่บรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ท่ีประกอบธุรกิจ SMEs  
ได้มีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทด้วยการฟื้นฟูกิจการ โดยผ่านกระบวนการ 
ทางศาล อันจะส่งผลดีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs สามารถรักษาธุรกิจของตนไว้ได้ เจ้าหนี้ได้ 
รับช าระหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ และส่งผลดีต่อภาพของธุรกิจ SMEs ของประเทศ 

    *ลักษณะของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ประเภทธุรกิจ 

ขนาดย่อม ขนาดกลาง 
จ านวนแรงงาน 

(คน) 
สินทรัพย์ถาวร 

(ล้านบาท) 
จ านวนแรงงาน 

(คน) 
สินทรัพย์ถาวร 

(ล้านบาท) 
การผลิต ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51 - 200 เกิน 50 - 200 

การบริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51 - 200 เกิน 50 - 200 
การขนส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 26 -  50 เกิน 50 - 100 

การค้าปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 16 - 30    เกิน 30 - 60 
 

               กฎกระทรวง : ก าหนดจ านวนการจ้างแรงงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ.2545 (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 

หรือ หรือ 
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