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ข้อ 4: ใครบ้างที่มีสิทธิยื่นคําขอฟื้นฟูกิจการ SMEs 
ตอบ : 1. ลูกหนี้ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
ที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2. เจ้าหนี้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน เป็นหน้ีที่เกิดจากการดําเนินกิจการของลูกหนี้  
หนี้ที่เกิดจากการดําเนินกิจการของลูกหน้ี คือ หนี้ที่ลูกหน้ีก่อข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการ
ประกอบกิจการทางการค้าตามปกติของลูกหน้ี 
 
ข้อ 5: ลูกหนี้มีจํานวนหน้ีเท่าใดจึงสามารถยื่นคําขอฟื้นฟูกิจการได้ 
ตอบ : ๑. กรณีลูกหน้ีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท 

๒. กรณีลูกหน้ีเป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ต้องมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท 

3. กรณีลูกหน้ีเป็นบริษัทจํากัด ต้องมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้าน
บาท 

  หนี้ดังกล่าวต้องเป็นหน้ีที่เกิดจากการดําเนินกิจการของลูกหน้ี  และลูกหน้ีต้องมีเหตุ     
อันสมควรและมีช่องทางท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ เช่น ธุรกิจของลูกหน้ี มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป เหตุที่ลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงิน เนื่องจากลูกหน้ีได้รับผลกระทบจาก
การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทั้งลูกหน้ีมีแรงงานกว่า 30 คน การฟ้ืนฟูกิจการทําให้สามารถรักษาการ
จ้างงานไว้ได้ จึงมีเหตุอันสมควรที่จะฟ้ืนฟูกิจการ และกิจการของลูกหน้ีสามารถท่ีดําเนินกิจการ
ต่อไปได้ โดยการขยายระยะเวลาการชําระเงินแก่เจ้าหนี้ กรณีจึงมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี 
 
ข้อ 6: แผนฟื้นฟูกิจการคืออะไร 
ตอบ : แผนฟื้นฟูกิจการคือ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ซ่ึงในแผนฟื้นฟูกิจการจะ
อธิบายรายละเอียดในการชําระหน้ีให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย โดยในแผนฟ้ืนฟูกิจการ ต้องมี
รายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1. เหตุผลที่ทําให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ  
2. รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันต่างๆ ของลูกหน้ีในขณะที่ยื่น      

คําร้องขอ 
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3. หลักการและวิธีการฟ้ืนฟูกิจการ 
ก. ข้ันตอนของการฟ้ืนฟูกิจการ 
ข. การชําระหนี้ การยืดกําหนดเวลาชําระหน้ี การลดจํานวนหนี้ลง และการจัด

กลุ่มเจ้าหน้ี โดยสิทธิของเจ้าหน้ีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติ    
เท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหน้ีผู้ได้รับการปฏิบัติที่เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือ 

ค. การลดทุนและเพ่ิมทุน  
ง. การก่อหนี้และระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหล่งของเงินทุนและเงื่อนไขแห่งหน้ี

และเงินทุนดังกล่าว 
จ. การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหน้ี 
ฉ. เง่ือนไขการจ่ายเงินปันผลและประโยชน์อ่ืนใด 

4. การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีที่มีเจ้าหน้ีประกัน และความรับผิดของผู้ค้ําประกัน 
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน 
6. วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้ 
7. ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผนและค่าตอบแทน 
8. การแต่งต้ังและการพ้นตําแหน่งของผู้บริหารแผน 
9. ระยะเวลาดําเนินการตามแผนซ่ึงไม่เกินสามปี 
10. การไม่ยอมรบัทรัพย์สินของลูกหน้ีหรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหน้ี
หรอืสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกวา่ประโยชน์ทีจ่ะพึงได้  

 
ข้อ 7: ต้องมีผู้ทําแผนหรือไม่ 
ตอบ : ไม่มีผู้ทําแผนเพราะ การฟ้ืนฟูกิจการSMEs ระบุให้ผู้ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการจะต้องแนบแผน
พร้อมหลักฐานแสดงว่าเจ้าหนี้ได้ให้ความเห็นชอบในแผนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน้ี
ทั้งหมด  
 
ข้อ 8: ตอ้งมีผู้บริหารแผนหรือไม่ 
ตอบ : ต้องมีผู้บริหาร ซ่ึงผู้บริหารแผน คือ ผู้จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามแผน โดย
เมื่อศาลมีคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน อํานาจหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหน้ี และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหน้ี ตกแกผู้่บริหารแผน 
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 ข้อ 9: ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ที่ไหน 
ตอบ : ยื่นคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการได้ที่ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
 
ข้อ 10: เอกสารที่ใช้ในการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลมีอะไรบ้าง 
ตอบ : เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการSMEs มีดังต่อไปนี้ แผนฟื้นฟูกิจการและ
หลักฐานการเชิญประชุม ผลการประชุมเจ้าหน้ีที่มีมติเห็นชอบ รายชื่อพร้อมท่ีอยู่ของเจ้าหน้ีที่
เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจการและเจ้าหน้ีอ่ืนทั้งหมด และหลักฐานการข้ึนทะเบียนของลูกหน้ีต่อ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  
ข้อ 11: การยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลมีขั้นตอนอย่างไร 
ตอบ : ต้องยื่นคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการตามแบบพิมพ์ของศาล โดยแนบเอกสารประกอบท่ีใช้ในการ
ยื่นคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ (เอกสารตามข้อ 10) ทั้งนี้ต้องชําระค่าข้ึนศาลจํานวน 1,000.- บาท 
และวางเงินประกันค่าใช้จ่ายจํานวน 10,000.- บาท  
 
ข้อ 12: เม่ือศาลมีคําสั่งรบัคําร้องขอฟื้นฟูกิจการจะมีผลอย่างไร 
ตอบ : เมื่อศาลรับคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการจะเกิดสภาวะพักการชําระหนี้ทันที (Automatic Stay) 
ซ่ึงมีผลเป็นการคุ้มครองธุรกิจของลูกหน้ีหลายประการ เช่น 

๑. เจ้าหน้ีจะฟ้องหรือยึดทรัพย์ลูกหน้ีไม่ได้ เว้นแต่หนี้ที่ลูกหน้ีหรือผู้บริหารแผนก่อข้ึนนับแต่
ยื่นคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล ถ้าผู้บริหารแผนไม่ชําระ เจ้าหนี้ใช้สิทธิฟ้องคดีแพ่งต่อ
ศาลได้  

๒. คดีแพ่งที่ลูกหน้ีถูกฟ้องไว้ ศาลจะงดการพิจารณา หากอยู่ระหว่างยึดทรัพย์เพ่ือขาย
ทอดตลาด จะต้องงดการยึดทรัพย์หรืองดการขายทอดตลาดไว้ 

๓.  ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไม่อาจงดให้บริการได้ เว้นแต่
ผู้บริหารแผนผิดนัดชําระหนี้ 

๔. ลูกหน้ียังคงสามารถขอสินเช่ือเพ่ือดําเนินการค้าตามปกติได้  
 

ข้อ 1๓: ศาลจะมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนในกรณีใด 
ตอบ : เมื่อศาลไต่สวนแล้วได้ความจริงตามคําร้องขอ เช่น ลูกหน้ีอยู่ในสถานะท่ีชําระหนี้ไม่ได้ 
ลูกหนี้มีเหตุอันสมควรท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการ ผู้ร้องขอยื่นคําร้องขอโดยสุจริต และแผนมีรายการ
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ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ศาลก็จะมีคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
แต่หากไต่สวนแล้วไม่ได้ความจริงดังกล่าวข้างต้น ศาลก็จะมีคําส่ังยกคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
 
ข้อ 1๔: เม่ือศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว จะมีผลอย่างไร 
ตอบ : 1. อํานาจหน้าท่ีในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมาย
ของผู้ถือหุ้นของลูกหน้ีตกแก่ผู้บริหารแผน เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล  
        2. ผู้บริหารแผนต้องดําเนินการต่างๆ ตามท่ีแผนได้กําหนดไว้ เช่น การชําระหนี้ให้แก่
เจ้าหน้ี 
        3. ข้อตกลงในแผนผูกมัดเจ้าหนี้ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาลงมติเห็นชอบในแผนหรือ
ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมในการลงมติดังกล่าว 
        4. ผู้ค้ําประกันหรือลูกหน้ีร่วมยังคงต้องรับผิดตามสัญญาที่มีอยู่เดิม 
 
ข้อ 1๕ ทราบได้อย่างไรว่าผู้บริหารแผนดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการหรือไม่ 
ตอบ : เมื่อศาลมีคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ผู้บริหารแผนจะต้องจัดทําและ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามรูปแบบที่กําหนด ทุกรอบสามเดือน  
 
ข้อ 1๖ ถ้าผู้บริหารแผนไม่สามารถดําเนินการตามแผน จะมีผลอย่างไร 
ตอบ : หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนแล้วพบว่า ผู้บริหาร
แผนไม่ดําเนินการตามแผน หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้หรือ
ลูกหน้ี หรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารแผนต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทํารายงานต่อ
ศาล ทั้งนี้เจ้าหนี้ ผู้บริหารของลูกหนี้ หรือลูกหนี้ ก็สามารถยื่นคําร้องต่อศาลได้เช่นกัน โดยศาลจะ
นัดไต่สวน และมีคําส่ังให้ผู้บริหารแผนพ้นจากตําแหน่ง หรือมีคําส่ังอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
เห็นสมควรต่อไป 
 
ข้อ ๑๗: ถ้าการฟื้นฟูกิจการเป็นผลสําเร็จตามแผน ผลเป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ : ศาลจะมีคําส่ังยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงจะมีผลให้ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้กลับมามี
อํานาจจัดการกิจการและทรัพย์สินเหมือนเดิม และผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมามีสิทธิตามกฎหมาย
ต่อไป 
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ข้อ ๑๘ : ถ้าระยะเวลาการดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลง จะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง 
ตอบ : เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานให้ศาลพิจารณา หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า 

(๑) การฟ้ืนฟูกิจการเป็นผลสําเร็จตามแผน ศาลจะมีคําส่ังยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
(๒) การฟื้นฟูกิจการไม่เป็นผลสําเร็จ ศาลอาจจะมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการและ

เห็นชอบด้วยแผน หรือมีคําส่ังยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
(๓) การฟ้ืนฟูกิจการยังไม่เป็นผลสําเร็จ แต่ใกล้จะเป็นผลสําเร็จ ศาลอาจมีคําส่ังขยาย

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนออกไป หรือมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผน หรือมีคําส่ังยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 

 
ข้อ ๑๙ : คําสั่งยกเลิกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน กับคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟู
กิจการ มีผลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
ตอบ : มีผลทั้งท่ีเหมือนกัน และแตกต่างกัน ดังนี้ 

ผลท่ีเหมือนกัน คือ  
(๑) ลูกหน้ีหรือผู้บริหารของลูกหน้ีกลับมามีอํานาจจัดการกิจการและทรัพย์สินเหมือนเดิม  
(๒) ผู้ถือหุ้นของลูกหน้ีกลับมามีสิทธิตามกฎหมายต่อไป  

ผลท่ีแตกต่างกัน คือ  
กรณีที่ศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ลูกหน้ีกลับคืนสู่

สถานะเดิม โดยข้อตกลงในแผนไม่มีผลผูกพันอีกต่อไป แต่หนี้ที่ได้ชําระไปแล้วเพียงใดก็ให้ลดลง
เพียงน้ัน เช่น เดิมมีหนี้อยู่ 100 บาท แผนฟ้ืนฟูกิจการกําหนดเง่ือนไขผลสําเร็จตามแผนว่าต้อง
ชําระหนี้ 50 บาท ลูกหน้ีดําเนินการตามแผนไม่สําเร็จโดยชําระไปได้เพียง 30 บาท ลูกหน้ีต้อง
กลับมาผูกพันตามหน้ีเดิมจํานวน 100 บาท โดยหักส่วนท่ีชําระตามแผนไป 30 บาท ดังน้ัน 
ลูกหน้ียังต้องชาํระหนี้อีก 70 บาท  

กรณีที่ศาลมีคําส่ังยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ข้อตกลงในแผนยังมีผลผูกพันต่อไป โดยลูกหน้ี
ยังต้องชําระหนี้ตามท่ีแผนได้กําหนดไว้ต่อไป เช่น เดิมมีหนี้อยู่ 100 บาท แผนฟ้ืนฟูกิจการ
กําหนดให้ชําระเพียง ๕๐ บาท โดยกําหนดเง่ือนไขผลสําเร็จตามแผนว่าต้องชําระหน้ี ๓๐ บาท 
ดังนั้น เมื่อลูกหนี้ชําระหนี้ครบ ๓๐ บาท ศาลจะมีคําส่ังยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการเนื่องจากเป็น
ผลสําเร็จแล้ว ดังนั้น ลูกหน้ียังต้องชําระหนี้อีกเพียง ๒๐ บาท 
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ข้อ ๒๐ ถ้าลูกหนี้เคยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว ต่อมาลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินอีก 
ลูกหนี้จะสามารถขอฟื้นฟูกิจการได้อีกหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ : สามารถขอฟ้ืนฟูกิจการใหม่ได้ แต่ระยะเวลาจะต้องล่วงพ้นเกินกว่า ๖ เดือน นับแต่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเดิมส้ินสุดลง ไม่ว่าด้วยการที่ศาลยกคําร้องขอ หรือยกเลิกคําส่ังให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการก็ตาม 
  
ข้อ 2๑ : การฟื้นฟูกิจการ SMEs มีมาตรการป้องกันการกระทําที่ไม่สุจริต ไว้อย่างไรบ้าง 
ตอบ : ผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบความถูกต้องตลอดทั้งกระบวนการ โดยยื่นคําร้องคัดค้าน
ต่อศาลให้พิจารณาไต่สวน เพ่ือมีคําส่ังใดๆ ตามสมควรแก่กรณี เช่น หากตรวจสอบพบว่าลูกหน้ี  
จงใจปกปิดรายช่ือเจ้าหนี้ อันเป็นสาระสําคัญ ศาลอาจมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการและ
เห็นชอบด้วยแผน เป็นต้น นอกจากน้ี ผู้ที่กระทําไม่สุจริตยังอาจต้องได้รับโทษทางอาญาอีกด้วย 
 
 


