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การแกไขปญหาการลมละลาย (Resolving Insolvency)  

     
    

1. นิยามของคําศัพทท่ีใชในแบบสอบถามนี้ 
 

ตัวชี้วัดของการแกปญหาการลมละลายจะ พิจารณาจาก ระยะเวลา , คาใชจาย และผลลัพธจากการบังคับ
คดีลมละลายและการบังคับชําระหนี้ ท่ีเก่ียวของกับ องคกรธุรกิจ ภายในประเทศ รวมท้ังความแข็งแกรงของ
โครงสรางกฎหมายลมละลาย วัตถุประสงคของ การกําหนด ตัวชี้วัดคือ  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ ระบบการ
จัดการคดีลมละลาย  โดยวัดจากจํานวนเงินในการแบงชําระหนี้ (อัตราสวนท่ีเจาหนี้ไดรับการเยียวยา)  และเพ่ือ
ประเมินความมีคุณภาพของกฎหมายลมละลายโดยทดสอบวากฎหมายไดบัญญัติถึงวิธีปฏิบัติท่ีดีงามตามท่ีนานา
ประเทศใหการยอมรับหรือไม  ในการตอบแบบสอบถาม โปรดพิจารณาคําจัดความดังนี้ 

“การบังคับหลักประกัน ” (Foreclosure) เปนข้ันตอนท่ีเจาหนี้ท่ีมีประกัน ขอใหจําหนายทรัพยสินซ่ึงเปน
หลักประกันเพ่ือนําเงินท่ีไดมาชําระหนี้ใหเจาหนี้เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามสัญญา ต า ม ว ัต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
แ บ บ ส อ บ ถ า ม น ี้ ก า ร บ ัง ค ับ ห ล ัก ป ร ะ ก ัน  ร ว ม ถ ึง  ก า ร ข า ย ท ร ัพ ย ส ิน เ พ ื่อ ร ว บ ร ว ม เ ข า ก อ ง ท ร ัพ ย ส ิน ข อ ง ล ูก ห น ี้ต า ม ว ิธ ีก า ร
ป ก ต ิผ า น ท า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ศ า ล  แ ล ะ ใ ห ร ว ม ถ ึง  ก า ร บ ัง ค ับ เ อ า ก ับ ห ล ัก ป ร ะ ก ัน อ ื่น ๆ ท ี่ไ ม ใ ช อ ส ัง ห า ร ิม ท ร ัพ ย ท ี่ต ิด จ ํา น อ ง
ด ว ย  

“การมีหนี้สินลนพนตัว" (Insolvency) หมายถึง การท่ีลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดเม่ือ ถึงกําหนด หรือ
เม่ือลูกหนี้มีหนี้สินมีเกินกวามูลคาของทรัพยสิน 

“ผูแทนในคดีลมละลาย” (Insolvency Representative) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคล (รวมท้ังบุคคล
ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนการชั่วคราว) ซ่ึงไดรับมอบหมายในกระบวนการลมละลายใหบริหารจัดการการฟนฟูกิจการหรือ
การชําระกิจการและทรัพยสินในคดีลมละลาย 

“การชําระกิจการและทรัพยสิน” (Liquidation) คือ ข้ันตอนการรวบรวมและการขายทรัพยสินของลูกหนี้
ผูมีหนี้สินลนพนตัวเพ่ือท่ีจะนํามาชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ ท้ังนี้อาจรวมท้ังการทยอยขายทรัพยสินทีละสวน หรือการ
ขายทรัพยสินของลูกหนี้ แบบขายรวมท้ังกิจการ ตามวัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้ การชําระ กิจการและ
ทรัพยสิน หมายถึง กระบวนการท่ีดําเนินการผานทางศาลตามปกติเทานั้น โดยไมรวมถึงกรณีท่ีบริษัทเลิกกิจการ
โดยสมัครใจ 

"การสั่ง พิทักษทรัพย" (Receivership) หมายถึง คําสั่งจากศาลหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  เพ่ือ ใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยเขายึดทรัพยสิน , กิจการ , คาเชาและผลกําไรของลูกหนี้ ผูซ่ึงไมชําระหนี้ตามสัญญา  เจา
พนักงานพิทักษทรัพย อาจไดรับมอบหมายใหเขาดําเนินกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้กอนท่ีจะขายกิจการของ
ลูกหนี้ไปท้ังกิจการ หรือขายทรัพยสินของลูกหนี้แบบแยกสวน 

"การฟนฟูกิจการ" (Reorganization) หมายถึง กระบวนการ ซ่ึงสามารถฟนฟูสถานะทางการเงินของ
ลูกหนี้ใหดีข้ึนท้ังทําใหการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ดําเนินตอไปได โดยใชกระบวนการตางๆ ซ่ึงอาจรวมถึง การยก
หนี้ให (debt forgiveness) การเปลี่ยนแปลงกําหนดชําระหนี้ ( debt rescheduling) การแปลงหนี้เปนทุน 
(debt-equity conversion) และการขายธุรกิจ (หรือเฉพาะธุรกิจบางสวน) ในลักษณะท่ีธุรกิจยังคงดําเนินอยู
ตอไป ตามวัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้ การฟนฟูกิจการ หมายถึง กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีเปน

แบบสํารวจประจําป พ.ศ.  255๙ (Doing Business 2016) 
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องคกรธุรกิจท่ีดําเนินการผานทางศาลตามปกติเทานั้น โดยไมรวมถึงการดําเนินการหรือการทําความตกลงนอกศาล
กับเจาหนี้ หรือการฟนฟูกิจการกอนเขาสูกระบวนการซ่ึงดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ 

“แผนการฟนฟูกิจการ” (Reorganization Plan) หมายถึง แผนซ่ึงสามารถฟนฟูสถานะทางการเงินของ
ลูกหนี้ใหดีข้ึนและทําใหการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ดําเนินตอไปได 

 
2. การปฏิรูปและสถิติ 

 

2.1. มีการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการลมละลายของลูกหนี้นิติบุคคล (Corporate 
insolvency) นับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 255 7 จนถึงปจจุบันหรือไม ?  ท้ังนี้รวมถึงการพัฒนากฎหมายหรือขอ
ปฏิบัติท่ีเก่ียวเนื่องกับการบังคับหลักประกัน, การชําระกิจการและทรัพยสิน หรือ การฟนฟูกิจการ    โปรดอธิบาย 

 
คําตอบ รายละเอียด 

- ใช 
- ไมใช 

 

  

 

2.2. มีการปฏิรูปใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการลมละลายของลูกหนี้นิติบุคคล (Corporate insolvency) ท่ีคาด
วาจะมีผลบังคับใชกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 2558  หรือท่ีจะมีผลในระยะยาวหลังจากนั้น หรือไม?   โปรดอธิบาย 

 
คําตอบ รายละเอียด 

- ใช 
- ไมใช 

 

 
 

 

 
2.3.  ในป 2557 มีคดีท่ีเก่ียวกับการลมละลายขององคกร ธุรกิจ (Insolvency cases involving 

commercial entities) ท่ีทานหรือหนวยงานของทานดูแลอยู จํานวนท้ังสิ้นก่ีคดี? 
กรุณานับรวมถึงการบังคับหลักประกัน การชําระกิจการและทรัพยสิน  และการฟนฟูกิจการ ท่ีดําเนินการ

เสร็จสิ้นระหวางวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 หรือท่ียังคงคางอยูในเดือนธันวาคม 2557  
 

ตัวเลือกคําตอบ ตัวเลขท่ีชัดเจนหรือตัวเลขโดยประมาณ 
(a) 0 

(b) 1-10 
(c) 11-50 

(d) 51-100 
(e) มากกวา 100  
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2.4. ในป 2557 มีคดีฟองรองเก่ียวกับการลมละลายขององคกรธุรกิจ ในประเทศของทาน จํานวนก่ีคดี? 
กรุณา นับรวมถึงการบังคับหลักประกัน การชําระกิจการและทรัพยสิน  และการฟนฟูกิจการ ท้ังนี้           

ไมรวมถึงคดีท่ีมิใชองคกรธุรกิจตามกฎหมาย  
ตัวเลือกคําตอบ ตัวเลขท่ีชัดเจนหรือตัวเลขโดยประมาณ 

(a) 0 
(b) 1-10 
(c) 11-50 

(d) 51-100 
(e) มากกวา 100  

 

 

2.5.ในความคิดเห็นของทาน  ในป 2557  องคกรธุรกิจท่ีเขาสูกระบวนการลมละลาย/ฟนฟูกิจการท่ียัง
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการมีสัดสวนเทาใดเม่ือเทียบกับจํานวนองคกรธุรกิจท่ีเขาสู
กระบวนการท้ังหมด ท้ังนี้รวมถึง กรณีขายทรัพยสินแบบขายท้ังกิจการท้ังในกระบวนการลมละลายและการฟนฟู
กิจการ 

กรุณาระบุรายละเอียดเพ่ืออธิบายตัวเลขทางสถิติ 
 

คําตอบ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
(a) 0 

(b) 1-25% 
(c) 25-50% 
(d) 50-75% 
(e) 75-100%  

 

 
 
3. กรณีศึกษาสมมติ 

กรุณาตอบแบบสอบถามในสวนท่ี 4  ตามกรณีศึกษาสมมติดังตอไปนี้ 
a. มิราจเปนบริษัทไทยซ่ึงดําเนินธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ ทรัพยสินและรายไดของมิราจมาจากการดําเนิน

ธุรกิจโรงแรมเทานั้น มีมูลคาประมาณ 16,665,201 บาท  วันท่ี 1 ม.ค. 2552 มิราจทําสัญญากูเงินกับ 
Bizbank (ธนาคารในประเทศไทย)  มีกําหนดระยะเวลาชําระ หนี้ 10 ป เปนจํานวนเงิน 16 ,665,201 
บาท ซ่ึงเทากับมูลคาทางตลาดของทรัพยสินของธุรกิจโรงแรม โดยมีทรัพยสินของโรงแรมเปนหลักประกัน 
และ/หรือ รวมท้ังสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีสามารถเปนหลักประกันได ตามกฎหมาย สัดสวนหนี้ของธนาคารคิด
เปน 74% ของจํานวนหนี้ท้ังหมดของมิราจ  

b. เจาหนี้ไมมีประกันรายอ่ืนๆ (เชน พนักงาน และลูกจางของโรงแรม , ผูขายสินคา  เปนตน ) มีจํานวนหนี้
รวมกัน 26% ของจํานวนหนี้ท้ังหมด (ประมาณ 5.8 ลานบาท) โดยมีกลุมผูขายสินคาจํานวน 50 ราย 
เปนกลุมเจาหนี้รายใหญ ซ่ึงมิราจคางชําระคาสินคาสําหรับการสงมอบครั้งลาสุด 
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c. ผูกอตั้งมิราจถือหุน 51% ของบริษัทและดํารงตําแหนงเปนประธานคณะผูบริหารมิราจ  สวนผูถือหุนราย
อ่ืนๆเปนเพียงผูถือหุนรายเล็ก ไมมีใครถือหุนเกิน 5 % ของจํานวนหุนซ่ึงมีอํานาจออกเสียง บริษัท มิราจ
ไดวาจางผูจัดการท่ัวไปและลูกจางบริษัทท้ังสิน 201 คน ซ่ึงเปนคนไทย ท้ังมิราจและบรรดาลูกจางตาง
ตองการใหบริษัทดําเนินการตอไป 

d. เม่ือครบวันกําหนดชําระหนี้ 1 ม.ค. 255 8 มิราจไดชําระหนี้ตามจํานวนและกําหนดเวลา แตอยางไร       
ก็ตามเนื่องจากมิราจประสบปญหาฝดเคืองทางดานการเงินเนื่องจากเศรษฐกิจไมดี ทําใหมิราจไมสามารถ
ชําระหนี้งวดถัดไปในวันรุงข้ึนได  (วันท่ี 2 ม.ค. 2558)  โดยมิอาจเจรจาตอรองกับ Bizbank ท้ังไม
สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารอ่ืนได  ทําใหมิราจจําตองผิดนัดชําระหนี้ 

e. มิราจคาดการณวาจะตองประสบกับสภาวะขาดทุนในชวงป 255 8 – 2559 แตมิราจคาดวา รายไดการ
ประกอบธุรกิจ ในป 2558 จะยังคงสามารถจายคาใชจายตางๆท้ัง เงินเดือนพนักงาน คาสินคา คา
ดําเนินการซอมบํารุง และภาษี ได แตรายไดดังกลาวไมมีเพียงพอท่ีจะชําระเงินตนและดอกเบี้ยคางชําระ
แกธนาคารBizbank 

f. ถากิจการถูกขายท้ังกิจการในฐานะท่ียังดําเนินธุรกิจตอไปได มูลคาจะอยูท่ี 100% ของมูลคาตลาด  แตถา
นําทรัพยสินออกขายแยก มูลคาจะอยูท่ี 70% ของมูลคาตลาด 

 

 
4.  ทางเลือกของกระบวนการ กฎหมายท่ีบังคับใช และการประมาณการท่ัวไป 
 

การตอบคําถามในสวนนี้โปรดพิจารณากรณีศึกษาสมมติในสวนท่ี 3   เพ่ือความสะดวกของทาน คําตอบ
ของปท่ีแลวรวมอยูในแบบสอบถามนี้ดวย เราไดรวบรวมบทสรุปของคําตอบท่ีผูสนับสนุนหลายๆ ทาน จากปท่ีแลว
ใหไวสําหรับคําถามเดียวกันนี้ บทสรุปนี้ไดจากผูสนับสนุนจากประเทศของทานท่ีตอบคําถามของ การประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) ซ่ึงอาจจะไมตรงกับคําตอบเฉพาะเจาะจงท่ีทานหรือ เพ่ือนรวมงานตอบไวเม่ือปท่ีแลว 

4.1.  กระบวนการ ใดท่ีนาจะนํามาใชกับกรณีบริษัทมิราจมากท่ีสุด ? กรุณาอธิบายวาทําไมทานจึงคิด
เชนนั้น 

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็น ตัวเลือกคําตอบ คําอธิบาย 

กระบวนการ
ฟนฟูกิจการ 

มิราจควรเขาสูระบบการ
ฟนฟูกิจการ เน่ืองจาก
จะทําใหมิราจสามารถ
รักษามูลคาของโรงแรม
และดําเนินธุรกิจตอไป
ได และยังมีโอกาสขอ
ประนอมหน้ีหรือปรับ
โครงสรางหน้ีกับเจาหน้ี
ได ท้ังน้ีตามมาตรา 

- การบังคับจํานอง  
- การพิทักษทรัพย 
- การลมละลาย 
- การฟนฟูกิจการ 
- การลมละลาย 
(หลังจากท่ีได
พยายามฟนฟูกิจการ
แลว) 
- การลมละลาย 
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90/12(6) ตามพรบ.
ลมละลาย 2483  
นอกจากน้ีแลวมิราจจะ
เขาสูกระบวนการพัก
การชําระหน้ีโดย
อัตโนมัติ ซึ่งทําใหเจาหน้ี
มีประกันมิอาจบังคับ
จํานองได 

(หลังจากท่ีได
พยายามบังคับ
จํานองแลว)  
 

 
4.2. ศาลใดจะเขามามีสวนเก่ียวของในการจัดการกรณีบริษัทมิราจ?  (เชน ถา Bizbank เริ่มตน

กระบวนการโดยของบังคับหลักประกันผานทางศาล ศาลของเมืองนั้นๆอาจะเขามาเก่ียวของในการฟนฟูกิจการ) 
ปท่ีแลว ปน้ี 

ศาลลมละลายกลาง  

 
 
 
 
4.3.  ธุรกิจของโรงแรมจะยังคงดําเนินตอไปไดหรือไมภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ? (กรุณาอธิบายวา

ทําไมทานจึงคิดวาผลลัพธดังกลาวน้ีนาจะเปนผลลัพธท่ีนาจะเปนไปไดมากท่ีสุด ท้ังน้ีโปรดสังเกตวาธุรกิจของโรงแรงยังคงดําเนิน
ตอไปได หมายถึงรวมถึงท้ังการอยูรอดและดําเนินกิจการตอไปและการขายธุรกิจของโรงแรมแบบขายไปท้ังกิจการ)  

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ตัวเลือกคําตอบ โปรดอธิบาย 

ใช, โรงแรม
ยังคงดําเนิน
กิจการตอไปได 

แผนการฟนฟูกิจการ
จะไดรับความเห็นชอบ
และโรงแรมยังคง
สามารถดําเนินธุรกิจ
ตอไปได 

- ใช, โรงแรมยังคง
ดําเนินกิจการตอไปได 
- ไม โรงแรมหยุด
ดําเนินกิจการและ
ทรัพยสินของมิราจ
จะตองถูกขายแยก
รายการ 

 

 
4.4. กฎหมาย,ระเบียบปฏิบัติ หรือกฎเกณฑใดท่ีจะนําปรับมาใชกับคดีของบริษัทมิราจ? 

ปท่ีผานมา ปน้ี 
พ.ร.บ. ลมละลาย 2483  

ฉบับแกไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 – 7 
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4.5 การดําเนินกระบวนการลมละลายของบริษัทมิราจจะใชระยะเวลาท้ังหมดนานเทาใด? กรุณาตอบเปน
ตัวเลขท่ีนาจะเปนไปไดมากท่ีสุดจากประสบการณของทาน  

กรุณาระบุข้ันตอนหลักท่ีจําเปนสําหรับกระบวนการท้ังหมด และระบุวาแตละข้ันตอนใชเวลานานเทาไรในทางปฏิบัติ โดย
เริ่มจากระยะเวลาท่ีบริษัทมิราจมิไดชําระหน้ีตามสัญญาและสิ้นสุ ดลงเมื่อธนาคารบิซแบงคไดรับ ชําระหน้ีคืนท้ังหมดหรือบางสวน 
ถาเปนข้ันตอนของการฟนฟูกิจการ ระยะเวลาสิ้นสุดลงเมื่อแผนฟนฟูไดรับการอนุมัติ หากเปนการเริ่มกระบวนการหน่ึงแลว
เปลี่ยนไปเปนอีกกระบวนการหน่ึง โปรดนับรวมระยะเวลาท้ังสองกระบวนการรวมกัน 

 
ปท่ีผานมา ปน้ี 

คําตอบ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม คําตอบ โปรดอธิบาย 
32 เดือน กระบวนการฟนฟูกิจการจะใชเวลารวม

ท้ังหมดประมาณ 2.7 ป หลังจากมิราจ
ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ ศาลลมละลาย
จะใชเวลาพิจารณาคํารองประมาณ 4 
เดือน และเรียกใหผูมีสวนไดเสียรวม
พิจารณาเหตุแหงการฟนฟูกิจการ ถาศาล
มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการจะมีการแตงตั้งเจา
พนักงานพิทักษทรัพย  นอกจากน้ีแลว 
ศาลจะแตงตั้งผูทําแผนตามมาตรา 
90/17 ซึ่งใชระยะเวลาประมาณ 3 
เดือน เจาหน้ีอาจยื่นขอรับชําระหน้ีใน
กระบวนการฟนฟูกิจการภายใน 1 เดือน 
หลังจากคําสั่งแตงตั้งผูทําแผน ตามมาตรา 
90/26 และตามมาตรา 90/43 ภายใน
กําหนด 3 เดือนนับแตงตั้งผูทําแผน ให
ผูทําแผนสงแผนแกเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย  ในทางปฏิบัติ การเตรียมบัญชี
รายช่ือเจาหน้ี การรางและลงมติรับแผน 
รวมท้ังการแกไขแผน จะใชเวลาประมาณ 
1-2 ป หลังจากแผนไดรับการเห็นชอบ
แลว อาจใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน 
เจาหน้ี (BizBank) ถึงจะไดรับการชําระ
หน้ี  

  

 
 
4.6.  การดําเนินกระบวนการ มีคาใชจายท้ังหมดเทาไร ?  กรุณาตอบเปนตัวเลข ท่ีนาจะเปนไปไดมากท่ีสุด จาก
ประสบการณของทาน  

ตัวเลขโดยประมาณควรจะอยูในรูปเปอรเซ็นตของมูลคา ทรัพยสินของ บริษัทมิรา จ (16,665,201 บาท) กรุณาระบุ
รวมท้ังคาใชจายโดยประมาณของ: คาใชจายในศาล , คาทนาย , คาใชจายเจาพนักงานพิทักษทรัพย , คาธรรมเนียมการขาย
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ทอดตลาด และคาวิชาชีพอ่ืน รวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด หากเปนการเริ่มกระบวนการหน่ึงแลว
เปลี่ยนไปเปนอีกกระบวนการหน่ึง ใหรวมคาใชจายของข้ันตอนท่ีสองดวย 

 
ปท่ีผานมา ปน้ี 

คําตอบ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม คําตอบ โปรดอธิบาย 
36% การดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการ มีคาใชจาย

ประมาณ 36% ของมูลคาทรัพยสินของลูกหน้ี โดยจะ

เปนคาธรรมเนียมศาลและเจาหนาท่ีรัฐ ประมาณ 1%, 

คาทนายความ 10%, คาสงหมายและประกาศ 

ประมาณ 1 %, คาธรรมเนียมเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพย ประมาณ 5 – 10% และคาธรรมเนียมนัก

บัญชี ผูประเมินราคา และอ่ืนๆ ประมาณ 5 – 10% 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมการขายทอดตลาดเปนไปตามท่ี

บัญญัติไวในปวิพ. โดยจะข้ึนอยูกับราคาทรัพย 

นอกจากน้ีแลวคาธรรมเนียมและคาใหคําปรึกษาอ่ืนๆ

ยังมีความแตกตางกันไปในแตละบริษัทท่ีรับปรึกษา 

  

 
 
โปรดแจกแจงคาใชจายดังนี้ 

- คาธรรมเนียมศาล    __% ______________________________ 
- คาทนาย      __% ______________________________ 
- คาธรรมเนียมเจาพนักงานพิทักษทรัพย  __% ______________________________ 
- คาธรรมเนียมขายทอดตลาด   __% ______________________________ 
- คานักบัญชีและผูประกอบวิชาชีพอ่ืน  __% ______________________________ 
- คาใชจายอ่ืนๆ (โปรดระบุ)    __% ______________________________ 

 
5. โครงสรางกฎหมาย 

ในสวนนี้จะเนน ท่ีโครงสรางกฎหมายท่ีนํามาปรับใชกับ กระบวนการฟนฟูกิจการ  (Reorganization) 
และการชําระกิจการและทรัพยสิน (Liquidation) ขององคกรธุรกิจในประเทศของทาน  

กรุณาตอบคําถามตอไปนี้โดยคํานึงถึงเฉพาะกรณี องคกรธุรกิจ (Commercial Entities) เทานั้น       
(ไมรวมถึงกรณีบุคคลธรรมดา) พรอมท้ังระบุมาตราและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือความสะดวกในการนี้ เราได
จัดเตรียมคําตอบของปท่ีแลวไว ณ ท่ีนี้ โดยสรุปมาจากผูตอบแบบสอบถามในประเทศของทาน ท้ังนี้อาจจะไมตรง
กับคําตอบท่ีทานหรือผูรวมงานในหนวยงานของทานตอบไว 
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5.1. กระบวนการในการเริ่มตนคดี 
 

5.1.1. มีวิธีการทางกฎหมายวิธีใดบางท่ี ลูกหนี้สามารถเริ่มตนกระบวนการลมละลาย /ฟนฟูกิจการ ได 
(commencing insolvency proceedings) 

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ตัวเลือกคําตอบ โปรดอธิบาย 

(c) ลูกหน้ี

สามารถขอ

ฟนฟูกิจการ

ไดเทาน้ัน 

- มาตรา 9 พรบ.ลมละลายฯ เจาหน้ี

เทาน้ันสามารถฟองขอใหลูกหน้ี

ลมละลาย 

- มาตรา 90/2 พรบ.ลมละลายฯ  

เจาหน้ี หรือลูกหน้ี หรือหนวยงานของรัฐ

ตามมาตรา 90/4 อาจรองขอใหมีการ

ฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ไมวาลูกหน้ีจะ

ถูกฟองใหลมละลายแลวหรือไม 

(a) ลูกหน้ีสามารถยื่น
คํารองไดท้ังกรณีขอให
ลมละลายและขอฟนฟู
กิจการ 
(b) ลูกหน้ีสามารถยื่น
คํารองขอใหลมละลาย
ไดเพียงเทาน้ัน 
(c) ลูกหน้ีสามารถยื่น
คํารองขอฟนฟูกิจการ
ไดเพียงเทาน้ัน 
(d) ลูกหน้ีไมสามารถ
ยื่นคํารองไดไมวาจะ
เปนกรณีขอให
ลมละลายหรือขอฟนฟู
กิจการ 
(e) อ่ืนๆ โปรดอธิบาย 
 

 

 
       5.1.2. กฎหมายลมละลายใหอํานาจเจาหนี้ในการยื่นขอใหลูกหนี้ลมละลาย หรือขอฟนฟูกิจการใชหรือไม? 

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ตัวเลือกคําตอบ โปรดอธิบาย 

(a) ใช, 

เจาหน้ี

สามารถยื่น

คํารองได 

- มาตรา 9 พรบ.

ลมละลายฯ เจาหน้ี

เทาน้ันสามารถฟอง

ขอใหลูกหน้ีลมละลาย 

- มาตรา 90/2 พรบ.

ลมละลายฯ  เจาหน้ี 

หรือลูกหน้ี หรือ

หนวยงานของรัฐตาม

มาตรา 90/4 อาจรอง

ขอใหมีการฟนฟูกิจการ

(a) ใช เจาหน้ีสามารถยื่นคํา
รองไดท้ังกรณีขอใหลูกหน้ี
ลมละลายและฟนฟูกิจการ 
(b) ใช เจาหน้ีสามารถยื่นคํา
รองขอใหลมละลายไดเพียง
เทาน้ัน 
(c) ใช เจาหน้ีสามารถยื่นคํา
รองขอฟนฟูกิจการไดเพียง
เทาน้ัน 
(d) ไม เจาหน้ีไมสามารถยื่นคํา
รองไดไมวาจะเปนกรณีขอให
ลมละลายหรือขอฟนฟูกิจการ 

 



9 

 

ของลูกหน้ี ไมวาลูกหน้ี

จะถูกฟองใหลมละลาย

แลวหรือไม 

(e) อ่ืนๆ โปรดอธิบาย 
 
 

 
5.1.3. หลักเกณฑในการเริ่มตนกระบวนการลมละลายตามกฎหมายลมละลาย คืออะไร 

ถาในประเทศของทานมีเง่ือนไขทางกฎหมายท่ีแตกตางจากตัวเลือก กรุณาอธิบายเพ่ิมเติม 
ปท่ีผานมา ปน้ี 

คําตอบ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม คําตอบ โปรดอธิบาย 
(d) ตอง

เปนไปตาม

เง่ือนไขท้ัง 

a และ b 

รวมกัน 

- กรณีลมละลาย : มาตรา 
9 พรบ.ลมละลายฯ  
เจาหน้ีจะฟองลูกหน้ีให
ลมละลายไดก็ตอเมื่อ  
1)ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพน
ตัว 2) ลูกหน้ีซึ่งเปนนิติ
บุคคลเปนหน้ีเจาหน้ีผูเปน
โจทกคนเดียวหรือหลาย
คน เปนจํานวนไมนอย
กวาสองลานบาท และ  3) 
หน้ีน้ันอาจกําหนดจํานวน
ไดโดยแนนอนไมวาหน้ีน้ัน
จะถึงกําหนดชําระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม  
นอกจากน้ี ถาลูกหน้ีไดรับ
หนังสือทวงถามจาก
เจาหน้ีใหชําระหน้ีแลวไม
นอยกวาสองครั้งซึ่งมี
ระยะเวลาหางกันไมนอย
กวาสามสิบวัน และลูกหน้ี
ไมชําระหน้ี  กฎหมายให
สันนิษฐานไวกอนวา
ลูกหน้ีเปนผูมีหน้ีสินลน
พนตัว ตามมาตรา 8 
- กรณีฟนฟูกิจการ : 
มาตรา 90/3 เมื่อลูกหน้ี
มีหน้ีสินลนพนตัวและเปน
หน้ีเจาหน้ีคนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันเปน
จํานวนแนนอนไมนอย
กวาสิบลานบาท ไมวาหน้ี

(a) ลูกหน้ีไมสามารถ
ชําระหน้ีเมื่อหน้ีถึง
กําหนดชําระ 
(b) จํานวนหน้ีสินของ
ลูกหน้ีมีมากกวาทรัพยสิน 
(c) มีเง่ือนไข (a) และ (b) 
ไว เพียงแตเขากรณีใด
กรณีหน่ึง  
(d) ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขท้ัง ( a) และ (b) 
รวมกัน 
(e) อ่ืนๆ โปรดอธิบาย 
 

 



10 

 

น้ันจะถึงกําหนดชําระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม 
ถามีเหตุอันสมควรและมี
ชองทางท่ีจะฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ี บุคคล (ตาม
มาตรา 90/4) อาจยื่นคํา
รองขอตอศาลใหมีการ
ฟนฟูกิจการได 

 

 
 
 
5.2. การจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ 

5.2.1. ตามกฎหมายลมละลาย หากลูกหนี้มีสัญญาเก่ียวกับสินคาและบริการซ่ึงจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ กฎหมายเปดชองใหสัญญาเหลานั้นยังคงอยูตอไป ใชหรือไม? และถึงแมในกรณีท่ีลูกหนี้ผิด
สัญญา กฎหมายก็ยังคงเปดชองใหสัญญาเหลานั้นยังคงอยูตอไปเชนกันหรือไม? 

 
ปท่ีผานมา ปน้ี 

คําตอบ ความคิดเห็น/ฐาน
กฎหมาย 

คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย 

ใช กระบวนการฟนฟู
กิจการ : มาตรา 
90/12 (11) หามมิ
ใหผูประกอบการ
สาธารณูปโภค เชน 
ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท งดใหบริการ
แกลูกหน้ี เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากศาล
ท่ีรับคํารองขอ หรือ
หลังจากวันท่ีศาลมี
คําสั่งใหฟนฟูกิจการ 
ลูกหน้ี อยาไรก็ตาม 
ไมมีกฎหมายบัญญัติ
ไวในเรื่องสัญญา
เก่ียวกับสินคาและ
บริการ 

- ใช 
- ไมใช 
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5.2.2. กฎหมายลมละลายเปดชองใหลูกหนี้ (หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย) สามารถปฏิเสธหรือ

บอกเลิกสัญญาท่ีมีภาระเกินควร (กรณีหนี้ท่ีลูกหนี้ตองปฏิบัติตามสัญญามีมากกวาประโยชนท่ีจะไดรับตามสัญญา) 
ใชหรือไม?, และกรณีคูสัญญายังมิไดปฏิบัติตามสัญญาท้ังคู กฎหมายเปดชองใหลูกหนี้บอกเลิกสัญญาไดหรือไม? 

 
ปท่ีผานมา ปน้ี 

คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย 
  ใช  - กรณีลมละลาย มาตรา 122 ภายใน

กําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันท่ีเจา

พนักงานพิทักษทรัพยทราบวา ทรัพยสินของ

ลูกหน้ีหรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควร

กวาประโยชนท่ีจะพึงได เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยมีอํานาจไมยอมรับทรัพยสินหรือสิทธิ

ตามสัญญาน้ันไดบุคคลใดไดรับความ

เสียหายโดยเหตุท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพย

ไมยอมรับดังกลาว มีสิทธิขอรับชําระหน้ี

สําหรับคาเสียหายได 

 

- กรณีฟนฟูกิจการ : มาตรา 90/41 ทวิ 
ภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันท่ี
ผูบริหารแผนทราบคําสั่งเห็นชอบดวยแผน
ของศาล ใหผูบริหารแผนมีอํานาจไมยอมรับ
ทรัพยสินของลูกหน้ี  หรือสิทธิตามสัญญาท่ี
มีภาระเกินควรกวาประโยชนท่ีจะพึงได  
ตามท่ีไดกําหนดไวในแผน เจาหน้ีหรือบุคคล
ใดไดรับความเสียหายโดยการกระทําของ
ผูบริหารแผนตามมาตราน้ี  บุคคลน้ันอาจยื่น
คําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลภายใน
กําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตวันท่ีไดทราบการ
กระทําน้ัน  ศาลมีอํานาจสั่งยืนตาม กลับ 
หรือแกไข หรือสั่งประการใดตามท่ี
เห็นสมควร  ท้ังน้ี บุคคลใดไดรับความ
เสียหายตามมาตราน้ี  มีสิทธิขอรับชําระหน้ี
ในการฟนฟูกิจการสําหรับคาเสียหายได 

- ใช 
- ไมใช 
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5.2.3.กฎหมายลมละลายมีการเปดชองใหมีการบอกเลิกสัญญาหรือธุรกรรมท่ีไดกระทําลงกอน
เริ่มตนฟองคดีลมละลาย ในกรณีตอไปนี้ใชหรือไม  

 ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม/

ฐานกฎหมาย 
คําตอบ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม/ฐานกฎหมาย 

(a) Preferential 
transactions – การ
ใหเปรียบ ซึ่งสงผลให
เจาหน้ีไดรับชําระหน้ี
มากกวาสวนแบงท่ี
เจาหน้ีควรจะไดรับใน
กรณีท่ีลูกหน้ี
ลมละลาย 

ใช - กระบวนการฟนฟูกิจการ : 
มาตรา 90/41 พรบ.
ลมละลายฯ หากปรากฏวามี
การโอนทรัพยสินหรือการ
กระทําใด ๆ ซ่ึงลูกหนี้ได
กระทําหรือยินยอมให
กระทําในระหวางระยะเวลา
สามเดือนกอนมีการยื่นคํา
รองขอและภายหลังนั้น โดย
มีจุดมุงหมายใหเจาหนี้คน
หนึ่งคนใดไดเปรียบเจาหนี้
อื่น ผูทําแผน ผูบริหารแผน 
หรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยอาจยื่นคําขอตอศาล
โดยทําเปนคํารอง ในการนี้
ศาลมีอํานาจส่ังเพิกถอนการ
โอนหรือการกระทํานั้นได 
- กระบวนการลมละลาย : 

มาตรา 115 พรบ.

ลมละลายฯ การโอน

ทรัพยสินหรือการกระทําใด 

ๆ ซ่ึงลูกหนี้ไดกระทําหรือ

ยินยอมใหกระทําในระหวาง

ระยะเวลาสามเดือนกอนมี

การขอใหลมละลายและ

ภายหลังนั้น โดยมุงหมายให

เจาหนี้คนหนึ่งคนใด

ไดเปรียบแกเจาหนี้อื่น ถา

เจาพนักงานพิทักษทรัพยมี

คําขอโดยทําเปนคํารอง ศาล

มีอํานาจส่ังเพิกถอนการโอน

หรือการกระทํานั้นได  ถา

เจาหนี้ผูไดเปรียบเปนบุคคล

ภายในของลูกหนี้  ศาลมี

อํานาจส่ังเพิกถอนการโอน

หรือการกระทําตามวรรค

หนึ่งที่ไดกระทําขึ้นใน

- ใช 
- ไมใช 
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ระหวางระยะเวลาหน่ึงป

กอนมีการขอใหลมละลาย

และภายหลังนั้น 

(b) Undervalued 
transactions - การ
ใหหรือแลกเปลี่ยนซึ่ง
ทําใหลูกหน้ีไดมาซึ่ง
ทรัพยสินซึ่งมีมูลคา
นอยกวาท่ีควรจะ
ไดรับ/ การทําธุรกรรม
ในขณะท่ีลูกหน้ีมี
หน้ีสินลนพนตัว หรือ
เปนผลใหลูกหน้ีมี
หน้ีสินลนพนตัว 
 

ใช - กระบวนการฟนฟู

กิจการ :มาตรา 90/40 

พรบ.ลมละลายฯ การ

ขอใหศาลเพิกถอนการ

ฉอฉลตาม ปพพ. ใหผูทํา

แผน ผูบริหารแผนหรือ

เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยขอไดโดยทําเปน

คํารอง ถานิติกรรมท่ีขอ

เพิกถอนการฉอฉลน้ัน

เกิดข้ึนภายในระยะเวลา

หน่ึงปกอนวันยื่นคํารอง

ขอและภายหลังน้ัน หรือ

เปนการทําใหโดยเสนหา 

หรือเปนการท่ีลูกหน้ี

ไดรับคาตอบแทนนอย

เกินสมควร ให

สันนิษฐานไวกอนวาเปน

การกระทําท่ีลูกหน้ี และ

ผูท่ีไดลาภงอกแตการน้ัน

รูอยูวาเปนทางใหเจาหน้ี

ตองเสียเปรียบ 

- กะบวนการลมละลาย 

: มาตรา 114 พรบ.

ลมละลายฯ  ถานิติ

กรรมท่ีขอเพิกถอนการ

ฉอฉลตามมาตรา 113 

น้ัน เกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาหน่ึงปกอนมี

การขอใหลมละลายและ

ภายหลังน้ัน หรือเปน

- ใช 
- ไมใช 
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การทําใหโดยเสนหา

หรือเปนการท่ีลูกหน้ี

ไดรับคาตอบแทนนอย

เกินสมควร ให

สันนิษฐานไวกอนวาเปน

การกระทําท่ีลูกหน้ีและ

ผูท่ีไดลาภงอกแตการน้ัน

รูอยูวาเปนทางใหเจาหน้ี

ตองเสียเปรียบ 

 
5.2.4.  ตามกฎหมายลมละลาย มีความเปนไปไดหรือไมท่ีลูกหนี้จะไดรับสินเชื่อซ่ึงจําเปนให

ธุรกิจของลูกหนี้ยังคงดําเนินตอไปไดภายหลังการเริ่มกระบวนการลมละลาย/การฟนฟูกิจการแลว  
ปท่ีผานมา ปน้ี 

คําตอบ ฐานกฎหมาย คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย 
ไม พรบ.ลมละลายฯ มิได

มีบทบัญญัติในเรื่องน้ี
ไวโดยเฉพาะ 

- ใช 
- ไมใช 

 

 

   
  5.2.5 กฎหมายลมละลายมีบทบัญญัติใหหนี้ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการเริ่มตนกระบวนการลมละลายเปนหนี้ท่ี
ไดรับชําระหนี้กอน ใชหรือไม ? 

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็น/

ฐานกฎหมาย 
ตัวเลือกคําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย 

N/A พรบ.ลมละลาย
ฯ มิไดมี
บทบัญญัติใน
เรื่องน้ีไว
โดยเฉพาะ 

(a) ใช โดยมีลําดับการไดรับชําระ
หน้ีกอนหน้ีท่ีเกิดกอนการเริ่มตน
กระบวนการลมละลายท้ังหน้ีมี
ประกันและหน้ีไมมีประกัน 
(b) ใช โดยมีลําดับการไดรับชําระ
หน้ีกอนหน้ีไมมีประกันเทาน้ัน แต
ยังคงเปนหน้ีลําดับรองจากหน้ีมี
ประกัน (กระบวนการลมละลาย) 
(c) ไมมีการกําหนดใหไดรับชําระ
หน้ีกอน 
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5.3. กระบวนการฟนฟูกิจการ 
5.3.1. เจาหนี้รายใดบางมีสิทธิออกเสียงลงมติในแผนการฟนฟูกิจการ 

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเหน็/ฐานกฎหมาย ตัวเลือกคําตอบ ความคิดเห็น/ 

ฐานกฎหมาย 
(a)  เจาหน้ี
ทุกราย 

มาตรา 90/46 พรบ.ลมละลายฯ  
มติยอมรับแผนตองเปนมติพิเศษของ 
1) ท่ีประชุมเจาหน้ีแตละกลุมทุก
กลุม  หรือ 
2) ท่ีประชุมเจาหน้ีอยางนอยหน่ึง
กลุม  ซึ่งมิใชกลุมเจาหน้ีตามมาตรา  
90/46 ทวิ และเมื่อนับรวมจํานวน
หน้ีของเจาหน้ีท่ียอมรับแผนในท่ี
ประชุมเจาหน้ีทุกกลุมแลว  มี
จํานวนไมนอยกวารอยละหาสิบแหง
จํานวนหน้ีของเจาหน้ีซึ่งไดเขา
ประชุมดวยตนเอง  หรือมอบฉันทะ
ใหผูอ่ืนเขาประชุมแทนในท่ีประชุม
เจาหน้ีและไดออกเสียงลงคะแนนใน
มติน้ัน  

(a) เจาหน้ีทุกราย 
(b) เฉพาะเจาหน้ีท่ีถูก
แผนฟนฟูกิจการ 
เปลี่ยนแปลงแกไข
สิทธิหรือกระทบสิทธิ 
(c) อ่ืนๆ โปรดอธิบาย 
 

 

 
 
5.3.2. ในการยอมรับ/เห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ กฎหมายไดกําหนดเง่ือนไขตอไปนี้ไว ใชหรือไม  

 ปท่ีผานมา ปน้ี 

คําตอบ ความคิดเหน็/ฐานกฎหมาย คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย 

(a)  มีการแบงกลุมเจาหน้ี
ผูมีสิทธิลงมติ ตามสิทธิ
ของเจาหน้ีเหลาน้ัน 

ใช มาตรา 90/58(2) และ
มาตรา 90/46 พรบ.
ลมละลายฯ บัญญัติใหมี
การจัดกลุมเจาหน้ีมีประกัน
แยกตางหากจากเจาหน้ีไม
มีประกัน  และ มาตรา 
90/42 ทวิ วางหลักการ
จัดกลุมเจาหน้ีตามมาตรา 
90/42 (3)(ข) ใหจัด
ดังตอไปน้ี  1) เจาหน้ีมี
ประกันแตละรายท่ีมี
จํานวนหน้ีมีประกันไมนอย

- ใช 
- ไมใช 
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กวารอยละสิบหาของ
จํานวนหน้ีท้ังหมดท่ีอาจ
ขอรับชําระหน้ีในการฟนฟู
กิจการได  ใหจัดเปนราย
ละกลุม  2) เจาหน้ีมี
ประกันท่ีไมไดจัดกลุมไวใน 
(1) ใหจัดเปนหน่ึงกลุม  3) 
เจาหน้ีไมมีประกัน  อาจจัด
ไดเปนหลายกลุม โดยให
เจาหน้ีไมมีประกันท่ีมีสิทธิ
เรียกรองหรือผลประโยชน
ท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกัน
หรือทํานองเดียวกันอยูใน
กลุมเดียวกัน  4) เจาหน้ี
ตามมาตรา 130 ทวิ  ให
จัดเปนหน่ึงกลุม 

(b)  เจาหน้ีแตละกลุมลง
มติแยกกันเปนรายกลุม 

ใช มาตรา 90/46 พรบ.

ลมละลายฯ วางหลักให 

มติยอมรับแผนตองเปนมติ

พิเศษของท่ีประชุมเจาหน้ี

แตละกลุมทุกกลุม 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

(c)  เจาหน้ีในกลุมเดียวกัน
จะไดรับการปฏิบัติ
เหมือนกันภายใตแผนการ
ฟนฟูกิจการ 

ใช มาตรา 90/42  ตรี สิทธิ
ของเจาหน้ีท่ีอยูในกลุม
เดียวกันตองไดรับการ
ปฏิบัติเทาเทียมกัน  เวนแต
เจาหน้ีผูไดรับการปฏิบัติท่ี
เสียเปรียบในกลุมน้ันจะให
ความยินยอมเปนหนังสือ 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

 
5.3.3. กฎหมายลมละลายมีขอบังคับหรือไมวา แผนฟนฟูกิจการตองระบุไวอยางชัดเจนวา เจาหนี้ผูลงมติ

ไมเห็นชอบดวยแผนจะไดรับชําระหนี้อยางนอยเทากับจํานวนหนี้ท่ีเจาหนี้จะไดรับในกระบวนการชําระกิจการและ
ทรัพยสิน 
 

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย 

ม ี มาตรา 90/58(3) พรบ.ลมละลายฯ ให

ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน เมื่อศาล

- มี  
- ไมม ี

 



17 

 

พิจารณาแลว เห็นวาเมื่อการดําเนินการ

ตามแผนสําเร็จจะทําใหเจาหน้ีไดรับชําระ

หน้ีไมนอยกวากรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาให

ลูกหน้ีลมละลาย 

 

 
 
5.4  การมีสวนรวมของเจาหนี้ 

5.4.1. กฎหมายลมละลายไดใหสิทธิเจาหนี้ในการแตงตั้ง ยอมรับ ใหสัตยาบัน หรือปฏิเสธไม
ยอมรับการแตงตั้งผูแทนคดีลมละลาย (เชน เจาพนักงานพิทักษทรัพย, ผูทําแผน) หรือไม? (ไมวาจะผานทางมติท่ี
ประชุมเจาหนี้ หรือทางคณะกรรมการเจาหนี้) 

 
ปท่ีผานมา ปน้ี 

คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย 
ม ี มาตรา 90/17 และ 90/18 ในการ

พิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหน้ีหรือ

เจาหน้ีผูคัดคานไมไดเสนอบุคคลอ่ืนเปน

ผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ 

ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลท่ีผูรองขอเสนอ

เปนผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็นวาบุคคลท่ีผู

รองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี 

หรือลูกหน้ี เจาหน้ีผูคัดคานเสนอบุคคล

อ่ืนเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งให

เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม

เจาหน้ีท้ังหลายโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือพิจารณา

เลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน 

- มี  
- ไมม ี

 

 

 
5.4.2.  ในกระบวนการลมละลาย กฎหมายกําหนดใหเจาหนี้ตองอนุมัติการขายทรัพยสินท่ีใชใน

การประกอบธุรกิจของลูกหนี้ (Substantial assets) หรือไม? (ไมวาจะผานทางมติท่ีประชุมเจาหนี้ หรือทาง
คณะกรรมการเจาหนี้) 

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย 
มีกําหนด การขายทรัพยสินท่ีมีความจําเปนใน

การดําเนินธุรกิจของลูกหน้ีตองไดรับ

มติพิเศษจากท่ีประชุมเจาหน้ีตาม 

- มี  
- ไมม ี
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34 และ 38 พรบ.ลมละลายฯ 

 

5.4.3 กฎหมายลมละลายมีบทบัญญัติใหสิทธิเจาหนี้แตละรายสอบถามขอมูลจากผูแทนคดี
ลมละลาย (เชน เจาพนักงานพิทักษทรัพย) เก่ียวกับธุรกิจและสถานะทางการเงินของลูกหนี้หรือไม  

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย 

ไมมี เจาหน้ีสามารถเขาถึงเอกสารตางในคดีๆ 

โดยยื่นคํารองตอศาลหรือเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย แตท้ังน้ีไมไดรับรองสิทธิการ

เขาถึงขอมูลของลูกหน้ีซึ่งเปนบริษัท 

- มี  
- ไมม ี

 

 

 

5.4.4. กฎหมายลมละลายมีบทบัญญัติใหสิทธิเจาหนี้แตละรายคัดคานคําสั่งใหไดรับชําระหนี้
หรือไมไดรับชําระหนี้ของตนเองหรือของเจาหนี้รายอ่ืนหรือไม   

ปท่ีผานมา ปน้ี 
คําตอบ ความคิดเห็น/ฐานกฎหมาย คําตอบ ความคิดเห็น/ 

ฐานกฎหมาย 
มี กระบวนการฟนฟูกิจการ : มาตรา 90/29 

พรบ.ลมละลายฯ  เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูทําแผน

อาจขอตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหน้ีในการ

ฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยได แต

ตองกระทําภายในกําหนดสิบส่ีวันนับแตวันที่พน

กําหนดเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้ 

กระบวนการลมละลาย : มาตรา 106 พรบ.

ลมละลายฯ  คําขอรับชําระหนี้รายใด ถาลูกหนี้ 

เจาหนี้หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมโตแยง 

ศาลมีอํานาจส่ังอนุญาตใหรับชําระหนี้ได เวนแต

มีเหตุอันสมควรส่ังเปนอยางอื่น 

- มี  
- ไมม ี

 

  

 


