๑.ผูย้ นื่ คําร้อง

กฎหมายล้มละลาย
(พ.ศ. ๒๔๘๓)
 เจ้าหนี้

การฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้
(พ.ศ. ๒๕๔๑)
 เจ้าหนี้ /ลูกหนี้

๒.เงื่อนไขการร้อง  ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ขอต่อศาล
 จํานวนหนี้ กรณี บุคคล
 ลูกหนี้เป็ นนิติบุคคลประเภท
ธรรมดาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ล้าน
บริ ษทั จํากัด /บริ ษทั มหาชน
บาท
หรื อนิติบุคคลอื่นตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
 จํานวนหนี้กรณี นิติบุคคล ไม่
 จํานวนหนี้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐
น้อยกว่า ๒ ล้านบาท
ล้านบาท
 ลูกหนี้มีช่องทางในการฟื้ นฟู
กิจการและมีเหตุอนั สมควร
(ต้องไม่ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
เด็ดขาด)
 ยืน่ คําขอโดยสุ จริ ต

การฟื้ นฟูกิจการของSME
(พ.ศ. ๒๕๕๙)
 เจ้าหนี้/ลูกหนี้
 ลูกหนี้ไม่อยูใ่ นสถานะที่จะ
ชําระหนี้ได้
 ลูกหนี้เป็ นบุคคลธรรมดา / คณะ
บุคคล/ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญไม่จด
ทะเบียน ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติ
บุคคล ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั
จํากัด หรื อนิติบุคคลอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง มีหนี้ที่
เกิดจากการดําเนินกิจการไม่
น้อยกว่า ๓ล้านบาท(เฉพาะ
บุคคลธรรมดาไม่นอ้ ยกว่า ๒
ล้านบาท )(เว้นแต่บริ ษทั จํากัด
ต้องมีหนี้ที่เกิดจากการดําเนิน
กิจการไม่นอ้ ยกว่า ๓ ล้านบาท
แต่ไม่เกิน๑๐ล้านบาท)

กฎหมายล้มละลาย
(พ.ศ. ๒๔๘๓)

การฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้
(พ.ศ. ๒๕๔๑)

การฟื้ นฟูกิจการของSME
(พ.ศ. ๒๕๕๙)
 ลูกหนี้ตอ้ งขึ้นทะเบียนเป็ น
สมาชิกกับ สสว.หรื อจด
ทะเบียนกับหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
 ยืน่ คําร้องขอโดยสุ จริ ต
 ไม่ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
 มีช่องทางในการดําเนิน
ธุรกิจ และมีเหตุอนั สมควร
 มีรายละเอียดของแผนฟื้ นฟู
กิจการ
 มีหนังสื อให้ความเห็นชอบ
ของเจ้าหนี้จาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่าสองในสามของจํานวน
หนี้ท้ งั หมด

กฎหมายล้มละลาย
การฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้
การฟื้ นฟูกิจการของSME
(พ.ศ. ๒๔๘๓)
(พ.ศ. ๒๕๔๑)
(พ.ศ. ๒๕๕๙)
๓. ผลของคําสัง่ ศาล เมื่อศาลมีคาํ สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์
เมื่อศาลมีคาํ สัง่ รับคําร้องขอฟื้ นฟู เมื่อศาลมีคาํ สัง่ รับคําร้องขอฟื้ นฟู
กิจการ
 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ กิจการ
แต่ผเู ้ ดียวมีอาํ นาจในการ
 ลูกหนี้ได้รับสภาวะพักการ
 ลูกหนี้ได้รับสภาวะพักการ
ชําระหนี้ (automatic stay)
จัดกิจการและทรัพย์สิน
ชําระหนี้ (automatic stay)
ของลูกหนี้
๔. การดําเนินการ
เมื่อเข้าสู่
กระบวนการ /ผล
ของคําสัง่ ศาล

 ลูกหนี้สามารถยืน่ คําขอ
ประนอมหนี้ก่อนหรื อ
หลังล้มละลาย ต่อที่
ประชุมเจ้าหนี้
 หากไม่ขอประนอมหนี้
ศาลจะพิพากษาให้เป็ น
บุคคลล้มละลาย
 กรณี บุคคลธรรมดา จะ

 กรณี ศาลเห็นชอบด้วยแผน
ฟื้ นฟูกิจการ ผูบ้ ริ หารแผน
จะดําเนินการตามแผน
ระยะเวลาตามแผน ๕ ปี
ขอขยายได้๒ ครั้งๆละไม่
เกิน ๑ ปี
กรณี ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่
ยอมรับแผนและศาลไม่
เห็นชอบด้วยแผน

 ผูบ้ ริ หารแผนจะดําเนินการ
ตามแผน
 กรณี เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการ ๓ ปี และ
สามารถดําเนินการได้สาํ เร็ จ
ตามแผน ศาลจะมีคาํ สัง่
ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการ

กฎหมายล้มละลาย
(พ.ศ. ๒๔๘๓)
ปลดล้มละลายเมื่อพ้น ๓ ปี
นับจากพิพากษาล้มละลาย
 กรณี ยกเลิกการล้มละลาย
เมื่อไม่สามารถรวบรวม
ทรัพย์สินได้ภายใน
ระยะเวลา ๑๐ ปี (บุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล)

การฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้
การฟื้ นฟูกิจการของSME
(พ.ศ. ๒๕๔๑)
(พ.ศ. ๒๕๕๙)
-อาจสัง่ ยกเลิกคําสัง่ ฟื้ นฟูกิจการ
 กรณี เมื่อครบกําหนด
- หากลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลายไว้ ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ตามแผน
ให้ไปดําเนินคดีในคดีลม้ ละลาย
ฟื้ นฟูกิจการแต่ไม่สาํ เร็ จตามแผน
นั้นต่อไป
ศาลอาจมีคาํ สัง่
 กรณี ผบู ้ ริ หารแผนพ้น
-ยกเลิกคําสัง่ ให้ฟ้ื นฟูกิจการและ
ตําแหน่ง และไม่อาจเลือก เห็นชอบด้วยแผน หรื อมีคาํ สัง่
ผูบ้ ริ หารแผนคนใหม่ได้
ยกเลิกการฟื้ นฟู
ศาลอาจมีคาํ สัง่ พิทกั ษ์
ทรัพย์เด็ดขาด หรื อสัง่
ยกเลิกคําสัง่ ให้ฟ้ื นฟูกิจการ
 กรณี ระยะเวลาตามแผน
สิ้ นสุ ดแต่การฟื้ นฟูกิจการ
ยังไม่สาํ เร็ จ ศาลอาจมี
คําสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
หรื อยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการ

