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การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
  

กฎหมายฟนฟูกิจการสําหรับลูกหนี้ท่ีประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม( SMEs)เปนกฎหมายใหม เพ่ือเปด

โอกาสใหลูกหนี้ผูประกอบธุรกิจ SMEs สามารถยื่นขอฟนฟูกิจการได เม่ือลูกหนี้ประสบปญหาทางการเงินจนไม

สามารถชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได หรือขาดเงินหมุนเวียนในกิจการ (ขาดสภาพคลองทางการเงิน)โดยลูกหนี้จะตอง

เสนอแผนฟนฟูกิจการท่ีไดมีการตกลงรวมกันกับเจาหนี้ท้ังหมดเพ่ือกําหนดรายละเอียดวิธีการชําระหนี้ ตลอดจนการ

ปรับโครงสรางหนี้ และยื่นคํารองฟนฟูกิจการพรอมแผนตอศาล เพ่ือใหศาลมีคําสั่งตอไป 
 

ผูมีสิทธิยื่นขอฟนฟูกิจการ (SMEs) 

1. ลูกหนี้  ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท่ีประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะ

เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม หรือจดทะเบียนกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
2. เจาหนี้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน เปนหนี้ท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการของลูกหนี้ 

ลักษณะของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประเภทธุรกิจ 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 

จํานวนแรงงาน 

(คน) 

สินทรัพยถาวร (ลาน

บาท) 

จํานวนแรงงาน 

(คน) 

สินทรัพยถาวร (ลาน

บาท) 

การผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51 - 200 เกิน 50 -200 

การบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51 - 200 เกิน 50 -200 

การคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26 - 50 เกิน 50 -100 

การคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16 - 30 เกิน 30 -60 

 

หลักเกณฑในการขอฟนฟูกิจการ (SMEs) 

1. ลูกหนี้อยูในสถานะไมสามารถชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได 

2. เปนหนี้ท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการของลูกหนี้ 

3. กรณีลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดา ตองมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา 2 ลานบาท 

4. กรณีลูกหนี้เปนคณะบุคคล หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด หรือ   

    นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตองมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา 3 ลานบาท 

5. กรณีลูกหนี้ท่ีเปนบริษัทจํากัด ตองมีจํานวนหนี้ไมนอยกวา 3 ลานบาทแตไมถึง 10 ลานบาท 

6. กิจการของลูกหนี้มีเหตุอันสมควรและมีชองทางธุรกิจท่ีสามารถดําเนินการตอไปได 

หรือ 

หรือ 
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ข้ันตอนการของการฟนฟูกิจการ (SMEs) 

ข้ันตอนกอนย่ืนคํารองตอศาล 

1. ลูกหนี้และเจาหนี้ตองตกลงรวมกันใหลูกหนี้ฟนฟูกิจการ  โดยมีการประชุมเจาหนี้ท้ังหมดเพ่ือทําแผนชําระ

หนี้  

2. ในการประชุมเจาหนี้จะตองมีหลักฐานการเชิญเจาหนี้ทุกรายเขารวมประชุม พรอมจัดทํารายงานการ

ประชุม ซ่ึงท่ีประชุมเจาหนี้ตองมีมติเห็นชอบในแผนดวยจํานวนหนี้ไมนอยกวา 2ใน3 ของจํานวนหนี้

ท้ังหมด 

ข้ันตอนย่ืนคํารองตอศาล 

1. ลูกหนี้หรือเจาหนี้ยื่นคํารองตอศาล  โดยแนบเอกสารประกอบดวย แผนและหลักฐานผลการประชุมเจาหนี้

ท่ีเห็นชอบในแผน รายชื่อพรอมท่ีอยูของเจาหนี้ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจการและเจาหนี้อ่ืนท้ังหมดและ

หลักฐานการข้ึนทะเบียนของลูกหนี้ตอสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือจด

ทะเบียนกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

2. ผูยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลตองชําระคาข้ึนศาล จํานวน 1,000.- บาทและวางเงินประกันคาใชจาย

จํานวน 10,000.- บาท  

3. เม่ือศาลสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการแลว จะดําเนินการพิจารณาไตสวนคํารองและมีคําสั่งตอไป 

ข้ันตอนภายหลังศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการและเห็นชอบดวยแผน 

1. หากศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการและเห็นชอบดวยแผน ผูบริหารแผนท่ีระบุไวในแผนจะเปนผูดําเนินการตาม

แผนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนแตไมเกิน 3 ป 

2. เม่ือระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลง หากดําเนินการตามแผนสําเร็จ ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการหาก

ไมสําเร็จตามแผนศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการและเห็นชอบดวยแผน หรือยกเลิกการฟนฟู

กิจการ 

 

รายละเอียดของแผนฟนฟูกิจการ (SMEs) 
แผนฟนฟูกิจการ ตองมีรายการตอไปนี้เปนอยางนอย 

1. เหตุผลท่ีทําใหมีการขอฟนฟูกิจการ  

2. รายละเอียดแหงสินทรัพย หนี้สินและภาระผูกพันตางๆ ของลูกหนี้ในขณะท่ียื่นคํารองขอตอศาล 

3. หลักการและวิธีการฟนฟูกิจการ 

ก. ข้ันตอนของการฟนฟูกิจการ 

ข. การชําระหนี้การยืดกําหนดเวลาชําระหนี้ การลดจํานวนหนี้ลง และการจัดกลุมเจาหนี้ โดย

สิทธิของเจาหนี้ท่ีอยูในกลุมเดียวกันตองไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกัน เวนแตเจาหนี้ผูไดรับการ

ปฏิบัติท่ีเสียเปรียบในกลุมนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือ 

ค. การลดทุนและเพ่ิมทุน  

ง. การกอหนี้และระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหลงของเงินทุนและเง่ือนไขแหงหนี้สินและเงินทุน

ดังกลาว 
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จ. การจัดการและการหาประโยชนจากทรัพยสินของลูกหนี้ 

ฉ. เง่ือนไขการจายเงินปนผลและประโยชนอ่ืนใด 

4. การไถถอนหลักประกัน ในกรณีท่ีมีเจาหนี้มีประกัน และความรับผิดของผูคํ้าประกัน 

5. แนวทางการแกไขปญหาในกรณีท่ีขาดสภาพคลองชั่วคราวระหวางการปฏิบัติตามแผน 

6. วิธีปฏิบัติในกรณีมีการโอนสิทธิเรียกรองหรือโอนหนี้ 

7.  ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผูบริหารแผนและคาตอบแทน 

8. การแตงตั้งและการพนตําแหนงของผูบริหารแผน 

9. ระยะเวลาดําเนินการตามแผนซ่ึงไมเกินสามป 

10. การไมยอมรับทรัพยสินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีท่ีทรัพยสินของลูกหนี้หรือสิทธิตาม

สัญญามีภาระเกินควรกวาประโยชนท่ีจะพึงได 

ผลของแผนฟนฟูกิจการที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบแลว 

1.ผูกมัดเจาหนี้ท่ีไดเขารวมประชุมและลงมติหรือไดรับแจงใหเขารวมประชุมในการลงมติดังกลาว 

2.ผูคํ้าประกันหรือลูกหนี้รวมยังคงตองรับผิดตามสัญญาท่ีมีอยูเดิม 

3.เม่ือศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ท้ังเจาหนี้และลูกหนี้ยังคงผูกพันตามแผนตอไปจนกวาจะดําเนินการตาม

แผนเสร็จ 

4. เม่ือศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการและเห็นชอบดวยแผน หรือมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ลูกหนี้หรือ

ผูบริหารของลูกหนี้กลับมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ 

5. ลูกหนี้หรือผูรับมอบอํานาจลูกหนี้ ทุจริตปกปดรายละเอียดแหงหนี้สินในสาระสําคัญ หรือแสดงหนี้ตอเจาหนี้อัน

เปนเท็จในสาระสําคัญตองระวางโทษ 

ประโยชนที่ไดรับในระหวางการฟนฟูกิจการ(SMEs) 

 เม่ือศาลมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการแลว ลูกหนี้จะอยูในสภาวะพักการชําระหนี้  ( Automatic Stay) 

ลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการตอไปได จึงมีผลดีตอลูกหนี้หลายประการเชน 

1. เจาหนี้จะฟองหรือยึดทรัพย ลูกหนี้ไมได เวนแตหนี้ท่ีลูกหนี้หรือผูบริหารแผนกอข้ึนนับแตยื่นคํารองขอฟนฟู

กิจการตอศาล ถาผูบริหารแผนไมชําระ เจาหนี้ใชสิทธิฟองคดีแพงตอศาลได  

2. คดีแพงท่ีลูกหนี้ถูกฟองไว ศาลจะงดการพิจารณา หากอยูระหวางยึดทรัพยเพ่ือขายทอดตลาด จะตองงด

การยึดทรัพยหรืองดการขายทอดตลาดไว 

3.  ผูประกอบการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ไมอาจงดใหบริการไดเวนแตผูบริหารแผนผิด

นัดชําระหนี้ 

4. ลูกหนี้สามารถขอสินเชื่อเพ่ือดําเนินการคาตามปกติได 

การสิ้นสุดของคดีฟนฟูกิจการ(SMEs) 

1. ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ เปนกรณีท่ีศาลเห็นวาไมควรเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ 

2. ศาลมีคําสั่งจําหนายคดี ในกรณีท่ี 
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2.1 ผูรองขอไมยอมวางเงินประกันในชั้นศาล  

2.2 ศาลอนุญาตใหผูรองถอนคํารองขอ 

3. ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการและเห็นชอบดวยแผน เปนกรณีท่ี 

3.1 เจาหนี้รองวา ลูกหนี้ไมแสดงรายละเอียดแหงหนี้สิน หรือแสดงจํานวนหนี้ท่ีคางชําระของเจาหนี้

ท้ังหลายไมถูกตอง ศาลไตสวนแลวไดความจริงตามท่ีเจาหนี้รองขอและเปนสาระสําคัญ 

3.2 เม่ือผูบริหารแผนเดิมพนจากตําแหนงและไมอาจตั้งผูบริหารแผนคนใหมได 

3.3 ระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลง แตการฟนฟูกิจการไมสําเร็จตามแผน และศาลเห็นสมควรมีคําสั่งให

ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการและเห็นชอบดวยแผน 

4. ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการเปนกรณีท่ี 

4.1 การฟนฟูกิจการเปนผลสําเร็จตามแผน 

4.2 ระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลง แตการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จตามแผน และศาลเห็นสมควรมี

คําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการ 

 

 

 


