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ทีเ่ปน็วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

บรษิทั อินเตอร์ จํากดั 

บทที่ 1 นิยามศพัท ์

ความหมายของคํานิยามศัพท์ เปน็การให้ความหมายของคําศพัทท์ีใ่ช้ในแผนนี้เทา่นัน้ 

เจ้าหนี้มีประกัน:  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 1 ที่มีทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นประกันการชําระหน้ี 

เจ้าหนี้ไม่มีประกัน:  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 2 ถึง เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 7 ของบริษัทฯ 

เจ้าหนี้สถาบันการเงิน: สถาบันการเงินที่มีฐานะเป็นเจ้าหน้ีของบริษัทฯ ภายใต้แผนฉบับน้ี  

เจ้าหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์: เจ้าหน้ีซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยเจ้าหน้ีดังกล่าวเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง      

หรือโอนหน้ีของบริษัทฯ จากเจ้าหน้ีสถาบันการเงินก่อนวันที่ศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ 

เจ้าหนี้การค้า: เจ้าหน้ีในมูลหน้ีที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจการค้าปกติของบริษัทฯ รวมถึงเจ้าหน้ีที่มีข้อตกลงและหรือ 

สัญญาที่มีลักษณะการนําสินค้ามาฝากขายในร้านค้าของบริษัทฯ  

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1: ประกอบด้วย เจ้าหน้ีมีประกันซึ่งมีทรัพย์สินที่จํานองเป็นประกันต่อเจ้าหน้ีกลุ่มน้ีได้แก่ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2: ประกอบด้วย เจ้าหน้ีที่มีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเป็นหลักประกัน 

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3: ประกอบด้วย เจ้าหน้ีสถาบันการเงินไม่มีประกัน 

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4: ประกอบด้วย เจ้าหน้ีบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5: ประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้า 

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6: ประกอบด้วย เจ้าหน้ีบริษัทที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7: ประกอบด้วย เจ้าหน้ีอ่ืน ๆ 

เงินต้นคงค้าง: หน้ีของบริษัทฯ ที่มีอยู่ต่อเจ้าหน้ีแต่ละราย  ณ วันที่ย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ  

ดอกเบี้ยคงค้าง: หน้ีของบริษัทฯ ในส่วนของดอกเบ้ียบนเงินต้นคงค้าง ซึ่งมีอยู่ต่อเจ้าหน้ีแต่ละรายโดยคํานวณจนถึง  ณ 
วันที่ย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ  

รายได้จากการดําเนินการ: บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดรับ และจ่ายที่บริษัทฯ ประมาณการว่าจะเกิดขึ้นจาก 

                                  การประกอบกิจการใน แต่ละปีปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ของแผนน้ี 

บริษัทฯ  : บริษัท  อินเตอร์    จํากัด  ลูกหน้ี  ในแผนฉบับน้ีจะใช้เรียกว่า บริษัทฯ 

วันที่มีผลใช้บังคับ: วันที่ศาลมีคําสั่งฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 



บทที่ 2 ประวัติความเป็นมา และเหตุผลที่ทําให้มีการฟื้นฟูกิจการ 

 

2.1  ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

         บริษัท  อินเตอร์ จํากัด ก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี 2545 ภายใต้ช่ือร้านค้าว่า ”ร้าน อินเตอร์“ ต่อมา ได้จดทะเบียน
ก่อต้ังบริษัทจํากัด ตามประมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อปี 2547 ภายใต้ช่ือ บริษัท อินเตอร์ จํากัด มีวัตถุประสงค์
เพ่ือจําหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพทุกชนิด และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมท้ังเครื่องใช้สํานักงานประเภท
อิเล็คทรอนิคส์ปัจจุบันณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559  บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 14  คน มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแล้วจํานวน 13,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

          มีที่ต้ังสํานักงานอยู่เลขที่ 383 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คน คือ 

(1) นายลี 
(2) นายสมศักด์ิ  
(3) นายยุทธ 
(4) นายชาญ 

     กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ คือ นายลี , นายสมศักด์ิ , นายยุทธ  และนายชาญ   กรรมการ

สองในสี่คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559  มีรายช่ือ ดังน้ี 

(1) บริษัท ลิงค ์จํากัด ถือหุ้น 12,999,994 หุน้  
(2) นายลี             ถือหุ้น 1 หุน้                  
(3) นายสมศักด์ิ        ถือหุ้น 1 หุ้น                  
(4) นายยุทธถือหุ้น 1 หุ้น                  
(5) นายชาญ           ถือหุ้น 1 หุน้                  
(6) นางสาวน้อย       ถือหุ้น 1หุน้                  
(7) นายไพบูลย์         ถือหุ้น 1 หุ้น     

 

2.2 สาเหตุความจําเป็น 

บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการด้วยสาเหตุหลักดังน้ี 

(1) บริษัทฯ ประสบปัญหาทางด้านการเงิน โดยได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ และปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มแน่วร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการในช่วงปี 2553 ต่อเน่ืองมาถึงปี 
2554 ที่เกิดปัญหาอุทกภัยใหญ่ ทําให้บริษัทฯ ลูกค้าชะลอการซื้อสินค้าส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง
อย่างมาก 



(2) ภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรุนแรง และมีความผันผวนสูง สืบเน่ืองมาจาก การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ทําให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงอย่างมากและไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

(3) คู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ เพ่ิมสูงขึ้น  และเจ้าหน้ีการค้าของบริษัทฯ ปรับลดวงเงินสินเช่ือในการซื้อสินค้า 
ทําให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องในการซื้อสินค้าเพ่ือใช้หมุนเวียนในกิจการ 

(4) หากกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  บริษัทอาจเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และจะ
ก่อให้เกิดตวามเสียหายแก่เจ้าหน้ีในการได้รับชําระหน้ีไม่ครบถ้วน และน้อยกว่ากรณีฟ้ืนฟูกิจการปรากฏตาม 
ตารางเปรียบเทียบการท่ีเจ้าหน้ีได้รับการชําระหน้ีตามแผนกับกรณีลูกหน้ีล้มละลาย  
( ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ) 

2.3  เหตุผลที่ทําให้มีการฟื้นฟูกิจการ 

(1) บริษัทฯ เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าคอมพิวเตอร์ที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับมากว่า 10 ปี  และมีสินค้าหลากหลาย 
ประเภทรวมถึงฐานการจัดจําหน่ายคลอบคลุมตลาดกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง   โดยบริษัทฯ ได้รับการ 
สนับสนุนจากผู้ค้ารายใหญ่ ให้มีการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ ในผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสมาร์ทโฟน 
และแท๊ปเล็ทโดยวิธีการฝากขายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทฯ  ดังน้ันหากบริษัทฯ ได้ 
 เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  ผู้ค้ารายใหญ่ดังกล่าวก็จะมีความเช่ือมั่นให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ต่อไป 

                         (2)    บริษัทฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหา และพัฒนากิจการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน กับคู่แข่งอ่ืนๆ 
โดยการเพ่ิมรายได้ ด้วยการเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ําสมัย และมีอัตราทํากําไรสูง และขยาย
กลุ่มเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น และในกรณีที่บริษัทฯ ดําเนินการตามแผนเป็นผลสําเร็จ เจ้าหน้ีจะ
ได้รับชําระหน้ีมากกว่ากรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย  

(3)    เจ้าหน้ีจะได้รับชําระหน้ีอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเจ้าหน้ีในกลุ่มเดียวกันจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน และนอกจากน้ีการชําระหน้ีจะเป็นไปตามลําดับของสิทธิตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 

2.4 รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพันต่าง ๆ  

ณวันที่ย่ืนคําร้อง วันที่ 25 สิงหาคม  2559  บริษัทมีรายการทรัพย์สินรวม 29,961,188 บาท หน้ีสินรวมจํานวน 
33,809,521 บาท  

งบแสดงฐานะการเงนิ ของ บรษิทั  อินเตอร์ จํากดั 

ณ วันที่ย่ืนคําร้อง วันที่ 25  สิงหาคม  2559 
สินทรพัย์หน่วย : บาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                                                                     3,450,000 
ลูกหน้ีการค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน                                                                                    960,000 
ลูกหน้ีการค้า – กิจการอ่ืนสุทธิ                                                                                            500,000 
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ                                                                                                     8,751,188 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน                                                                                                      500,000 

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน                                                                         14,161,188 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สทุธิ                                                                                       1,400,000 



ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า – สุทธิ                                                                                               1,400,000 
เงินประกันการเช่าและบริการ                                                                                         13,000,000 

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน15,800,000 
รวมสินทรพัย์                                                                                                           29,961,188 
หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สนิ 
หน้ีสินหมุนเวียน  

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                                                      12,550,000 
เจ้าหน้ีการค้า – กิจการที่เก่ียวข้อง                                                                                       850,000 
เจ้าหน้ีการค้า – กิจการอ่ืน                                                                                                500,000 
ดอกเบ้ียค้างจ่าย                                                                                                          4,200,000 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                                                                                                    13,326,521 
รวมหนี้สนิหมุนเวียน31,426,521 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                                                                                                        2,383,000 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 2,383,000 
รวมหนี้สนิ 33,809,521 
ส่วนของผู้ถือหุน้  
ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามัญ 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                                                                  13,000,000  
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว  
        หุ้นสามญั 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                                                          13,000,000 
กําไร (ขาดทุน) สะสม                                                                                                        (9,151,667) 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น                     (3,848,333) 
รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุน้ 29,961,188 

          บรษิทัฯมีทรพัย์สนิที่เปน็หลักประกนัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  2 
ภาระผูกพัน  

บริษัทมีภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทดังน้ี 

1. หนังสือค้ําประกัน บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการร้องขอให้เจ้าหน้ีสถาบันการเงินออกหนังสือค้ําประกันให้กับผู้รับ
ประโยชน์ อาทิเช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน เพ่ือเป็นประกันการชําระหน้ีหรือการปฏิบัติ
ตามสัญญา หรือข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างบริษัทฯ และผู้รับประโยชน์ดังกล่าว ทั้งน้ีในระหว่างดําเนินการตามแผน 
ผู้บริหารแผนสามารถร้องขอให้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ําประกันฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ หรือจัดหา
การประกันอ่ืนใดเพ่ือเป็นประกันต่อผู้รับประโยชน์ดังกล่าวต่อไป 

2. สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน บริษัทฯ ได้นําทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปเป็นประกันการชําระหน้ีภายใต้สัญญาหลักประกัน
ที่เก่ียวข้อง 

3. ภาระค้ําประกัน บริษัทฯ มีภาระผูกพันโดยการเข้าค้ําประกันหน้ีของบริษัทที่เก่ียวข้อง  

 

 



บทที่ 3 หลักการและวิธีการฟื้นฟูตามแผน 

ขั้นตอนในการฟื้นฟูกิจการ 

3.1 การปรับโครงสร้างกิจการและองค์กร 

บริษัทฯมีแผนงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การบริหารจัดการเพ่ือให้บริษัทฯมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ดดยมีแผนการดําเนินงานด้านต่างๆ ดังน้ี 

3.1.1  แผนการตลาดและแผนการขาย   โดยจะพัฒนาคุณภาพ และรักษามาตรฐานสินค้า  ให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่น 

เพ่ิมสายผลิตภัณฑ์ที่มีความลํ้าสมัย  และมีอัตราการทํากําไรสูง  รวมถึงปรับสัดส่วนการขาย โดยเน้นสินค้าที่มีสภาพ
คล่อง และทํากําไรสูง   ทั้งน้ีจะขยายฐานลูกค้าไปยังหน่วยงานต่างๆเพ่ิมขึ้น 

  3.1.2  แผนการบริหารพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง พัฒนาระบบข้อมูลภายใน ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน การบัญชี การบริหารสินค้าคงคลัง ฯลฯ  เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ   กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานในการควบคุม  ลดค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร  รวมทั้งปรับเปลี่ยนช่องทางการจัดจําหน่ายที่มี
ต้นทุนการบริหารที่ตํ่าลง 

3.2 การชําระหนี้ 

      คดีน้ีมีเจ้าหน้ีทั้งหมด   25  ราย มีภาระหน้ีรวมทั้งสิ้น 9,583,500 บาท  ตามแผนมีการแบ่งกลุ่มเจ้าหน้ี และมี
วิธีการชําระหน้ี ดังน้ี 

3.2.1 การจัดกลุ่มเจ้าหนี้แผนฟ้ืนฟูกิจการจัดกลุ่มเจ้าหน้ีแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังน้ี 

๑. เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1เจ้าหน้ีมีประกันสถาบันการเงิน 
๒. เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2เจ้าหน้ีที่มีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเป็นหลักประกัน 
๓. เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3เจ้าหน้ีสถาบนัการเงินไม่มีประกัน 
๔. เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหน้ีบริษทับริหารสินทรพัย์ 
๕. เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหน้ีการค้า 

    6. เจ้าหนีก้ลุ่มที6่  เจ้าหน้ีบริษัทที่เก่ียวข้อง                                                                                             

    7.เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 7เจ้าหน้ีอ่ืน ๆ 

 

3.2.2 การชําระหนี้ตามกลุ่มเจ้าหนี้ 

3.2.2.1เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 เจ้าหนี้มีประกันสถาบันการเงิน  มีเจ้าหน้ี  1  รายมีภาระหน้ีเงินต้นจํานวน  1,800,000 บาท จะ
ได้รับชําระหน้ีดังน้ี 
- เงินต้นคงค้างร้อยละ 100 เป็นเงิน  1,800,000 บาท จะได้รับชําระด้วยการโอนทรัพย์หลักประกันในราคาประเมิน 

ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผน  
- ปลดหน้ีส่วนที่เหลือ ทั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบ้ียคงค้าง ดอกเบ้ียอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ 

และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้ีได้รับชําระหน้ีตามท่ีกําหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว  
3.2.2.2 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 เจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเป็นหลักประกัน มีเจ้าหน้ี 1 ราย มีภาระหน้ีเงินต้น  
    900,000บาท และดอกเบ้ีย  50,000 บาท รวมเป็นภาระหน้ี  950,000 บาท จะได้รับชําระหน้ีดังน้ี 



- เงินต้นและดอกเบ้ียคงค้างร้อยละ 100 เป็นเงิน 950,000 บาท จะได้รับชําระด้วยการโอนทรัพย์หลักประกันใน
ราคาประเมิน ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผน  

- ปลดหน้ีส่วนที่เหลือ ทั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบ้ียคงค้าง ดอกเบ้ียอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ 
และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้ีได้รับชําระหน้ีตามท่ีกําหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว  

3.2.2.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน มีเจ้าหน้ี 8 ราย มีภาระหน้ีเงินต้น 4,400,000บาท 
และดอกเบ้ีย 145,000 บาท รวมภาระหน้ี 4,545,000 บาท จะได้รับชําระหน้ีดังน้ี 

- เงินต้นคงค้างร้อยละ 100 เป็นเงิน 4,400,000 บาท จะได้รับชําระภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ศาลมี
คําสั่งเห็นชอบด้วยแผน  ชําระปีละ 2 ครั้ง โดยจะชําระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี 

- ปลดหน้ีส่วนที่เหลือจํานวน  145,000 บาททั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบ้ียคงค้าง ดอกเบ้ียอ่ืน ๆ รวมทั้งค่า
ฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้ีได้รับชําระหน้ีตามท่ีกําหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว  

3.2.2.4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์  มีเจ้าหน้ี 1ราย มีภาระหน้ีเงินต้น 400,000 บาท และ
ดอกเบ้ีย 83,000 บาท รวมภาระหน้ี 483,000 บาท จะได้รับชําระหน้ีดังน้ี 

- เงินต้นคงค้างร้อยละ 100  เป็นเงิน 400,000 บาท จะได้รับชําระภายในระยะเวลา 3  ปี นับจากวันที่ศาลมี
คําสั่งเห็นชอบด้วยแผน ชําระปีละ 2 ครั้ง โดยจะชําระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี 

- ปลดหน้ีส่วนที่เหลือจํานวน   83,000 บาทท้ังในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบ้ียคงค้าง ดอกเบ้ียอ่ืน ๆ รวมทั้งค่า
ฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้ีได้รับชําระหน้ีตามท่ีกําหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว  

3.2.2.5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้การค้า มีเจ้าหน้ี 9 ราย คือ  มีภาระหน้ีเงินต้น 355,000  บาทและดอกเบ้ีย
55,500 บาท รวมเป็นภาระหน้ี 410,500 บาท จะได้รับชําระหน้ีดังน้ี 

- เงินต้นคงค้างร้อยละ 100 เป็นเงิน355,000  บาท จะได้รับชําระภายในระยะเวลา 3  ปี นับจากวันที่ศาลมีคําสั่ง
เห็นชอบด้วยแผน ชําระปีละ 2 ครั้ง โดยจะชําระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี 

- ปลดหน้ีส่วนที่เหลือจํานวน   55,500  บาทท้ังในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบ้ียคงค้าง ดอกเบ้ียอ่ืน ๆ รวมทั้งค่า
ฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้ีได้รับชําระหน้ีตามท่ีกําหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว  

3.2.2.6 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเจ้าหน้ี 1 ราย มีภาระหน้ีเงินต้น 800,000บาท และดอกเบ้ีย 
75,000บาท รวมภาระหน้ี  875,000 บาท จะได้รับชําระหน้ีดังน้ี 

- เงินต้นคงค้างร้อยละ 100 เป็นเงิน 800,000  บาท จะได้รับชําระภายในระยะเวลา 3  ปี นับจากวันที่ศาลมี
คําสั่งเห็นชอบด้วยแผน ชําระปีละ 2 ครั้ง โดยจะชําระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี 

- ปลดหนี้ส่วนที่เหลือจํานวน   75,000  บาท   ทั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบ้ียคงค้าง ดอกเบ้ียอ่ืน ๆ รวมท้ัง
ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้ีได้รับชําระหน้ีตามท่ีกําหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว  

3.2.2.7 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 เจ้าหนี้อ่ืน ๆ มีเจ้าหน้ี 4 ราย มีภาระหน้ีเงินต้น 452,000 บาท และดอกเบี้ย 68,000 
บาท รวมภาระหนี้ 520,000 บาทจะได้รับชําระหน้ีดังน้ี 

- เงินต้นคงค้างร้อยละ 100  เป็นเงิน  452,000 บาท จะได้รับชําระภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ศาลมี
คําสั่งเห็นชอบด้วยแผน ชําระปีละ 2 ครั้ง โดยจะชําระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี 

- ปลดหนี้ส่วนที่เหลือจํานวน    68,000   บาท ทั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบ้ียคงค้าง ดอกเบ้ียอ่ืน ๆ รวมท้ัง
ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้ีได้รับชําระหน้ีตามท่ีกําหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว  
 
ตารางแสดงรายละเอียดของหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหมด การชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละราย  รวมถึงประมาณการ
กระแสเงินสดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข  3 
 



3.3 การลดทุนและการเพิ่มทุน 

ณ วันทีย่ืนคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 13,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจํานวน 13,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งภายใน 60 วันนับต้ังแต่วันที่ศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการ และเห็นชอบด้วยแผน  ผู้บริหารแผนจะทําการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้คงเหลือ 6,500,000บาท 
ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น หรือลดจํานวนหุ้นของบริษัทฯลง ด้วยวิธีตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีอํานาจดําเนินการ
ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว นอกจากน้ี หากผู้บริหารแผนพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือ เพ่ือเป็นการขยายกิจการ และ/หรือเพ่ือเป็น
การควบรวมกิจการ และ/หรือเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของกิจการ และ/หรือเพ่ือการชําระหน้ี
ตามแผน และ/หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดก็ตาม ให้ผู้บริหารแผนมีอํานาจที่จะดําเนินการดังกล่าวได้ ทั้งน้ีให้
ผู้บริหารแผนมีอํานาจดําเนินการขออนุญาตต่อศาลล้มละลายกลาง เพ่ือทําการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปรับโครงสร้างทุนดังกล่าว  

3.4 การก่อหนี้และการระดมทุน 

(๑) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการชําระหน้ีตามแผน บริษัทฯ อาจดําเนินการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจากนักลงทุน สถาบัน
การเงิน นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด หรือระดมทุนในจํานวนที่เพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเสนอขาย
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนใหม่ด้วยวิธีการตามกฎหมาย  

(๒) บริษัทฯ สามารถก่อหน้ีทางการค้าหรือชําระหน้ีทางการค้าดังกล่าวเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการค้า
ต่อไปได้โดยปกติ  

 
3.5 การจัดการและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้ 

(๑) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอ่ืนในแผนน้ี ทรัพย์สินของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ตามปกติตามลักษณะและ
สภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภทน้ันๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(๒) ห้ามบริษัทฯ นําทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระท่ีนอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ ในระหว่างที่เจ้าหน้ียังไม่ได้
รับชําระหน้ีตามเง่ือนไข  
 

3.6 เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลและผลประโยชน์อ่ืนใด 
             ในระหว่างระยะเวลาที่ศาลยังไม่มีคําสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดทํานองเดียวกับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 4 การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีที่มีเจ้าหนี้มีประกัน และความรับผิดของผู้ค้ําประกัน 

 

 4.1  เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในแผนฟ้ืนฟูกิจการ หลักประกันของเจ้าหน้ีแต่ละรายที่ได้รับจากบริษัทฯ หรือ
บุคคลอ่ืนใดตามสัญญาเดิม ไม่ว่าจํานอง จํานํา สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอ่ืนใดที่มีบุริมสิทธิในการบังคับได้ทํานองเดียวกับ
การจํานํา รวมถึงบุคคลคํ้าประกัน ให้คงมีผลใช้บังคับอยู่และให้ถือหลักประกันการชําระหนี้ตามแผนจนกว่าจะได้รับ
ชําระหน้ีครบถ้วนตามแผน 

4.2  เมื่อเจ้าหน้ีรายใดได้รับชําระหน้ีครบถ้วนตามแผนแล้ว เจ้าหน้ีรายน้ันจะต้องดําเนินการปลดหลักประกันโดยไม่
ชักช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 5 วิธีการแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน 

บริษัทฯ สามารถแก้ไขการขาดสภาพคล่องช่ัวคราวได้โดยวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ 

(1) จะใช้ความพยายาม และระมดัระวังในการเจรจาขอสินเช่ือหมุนเวียนเพ่ิมเติมให้เพียงพอ เพ่ือชดเชยการขาดสภาพ
คล่อง  หรือขาดกระแสเงินสดช่ัวคราว รวมถึงการเจรจาขอขยายระยะเวลาการชําระหน้ีจากเจ้าหน้ีการค้า  

(2) ปรับลดค่าใช้จ่าย เพ่ือนําเงินไปชดเชยการขาดสภาพคล่อง 
(3) หาวิธีการที่ผู้บริหารแผนเห็นว่าเหมาะสมในการหาแหล่งเงินกู้ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน หรือ

บุคคลภายนอก  ซึ่งในการหาแหล่งเงินกู้ใหม่ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตามแผนน้ี  
(4) มีอํานาจดําเนินการทั้งหลายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการลงนามในข้อตกลงหรือเอกสารสัญญาอ่ืน ๆ เพ่ือให้การแก้ไข

ปัญหาการขาดสภาพคล่องช่ัวคราวด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นไปได้โดยสมบูรณ์และครบถ้วนตามกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 6 วิธปีฏบิตัใินกรณทีีมี่การโอนสทิธเิรียกร้องหรือโอนหน้ี       
 
เว้นแต่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเรื่องการห้ามโอนสิทธิ  เจ้าหน้ีแต่ละรายมีสิทธิโอนสิทธิเรียกร้อง หรือหน้ีตามแผนของ
ตนให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยเจ้าหน้ีผู้โอนและบุคคลภายนอกผู้รับโอนดังกล่าวจะต้องร่วมกันส่งคําบอกกล่าวเพ่ือแจ้งให้
บริษัทฯ ผู้บริหารแผน ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวตามกฎหมาย โดยในคําบอกกล่าวน้ัน จะต้องแจ้งด้วยว่า 
ผู้รับโอนจะต้องแจ้งด้วยว่าผู้รับโอนตกลงยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามข้อกําหนดและเง่ือนไขใด ๆ ซึ่งรวมถึงข้อกําหนด
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการได้รับชําระหน้ีตามที่กําหนดไว้ในแผนนี้ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 7 ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผน และค่าตอบแทน 

ผู้บริหารแผนคือ   บริษัท อินเตอร์ จํากัด 

              ภายหลังศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ผู้บริหารแผนคือ บริษัท  อินเตอร์ จํากัด ให้
บรรดาสิทธิ อํานาจหน้าที่ในการดําเนินกิจการจัดกิจการและทรัพย์สินของบริษัทตกแก่ผู้บริหารแผน รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 

ค่าตอบแทนผู้บริหารแผน 

(๑) ผู้บริหารแผนไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งผู้บริหารแผนภายใต้แผนนี ้
(๒) ผู้บริหารแผนจะได้รับการชําระหรือชดใช้คืนสําหรับค่าใช้จ่ายของผู้บริหารแผนที่เกิดขึ้นจริงและเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการ

บริหารกิจการของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผน รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่
ปรึกษาอ่ืนใดที่ผู้บริหารแผนเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งการฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวจะมีมูลค่า
รวมกันไม่เกินกว่า 50,000  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บทที่ 8 การแต่งตั้ง  และการพ้นตําแหน่งของผู้บริหารแผน 
 
8.1   การแต่งตั้งผู้บริหารแผน    ผู้บริหารแผนจะได้รับการแต่งต้ังตามมติที่ประชุมเจ้าหน้ี 
 
8.2   การพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารแผนผู้บริหารแผนจะพ้นจากตําแหน่งผู้บริหารแผนในกรณีเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปน้ี 
 
      8.2.1  มีการดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผน หรือครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน  
 
     8.2.2   ผู้บริหารแผนจะพ้นตําแหน่งตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ในมาตรา  90/111 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 9 ระยะเวลาตามแผน 
 
9.1แผนฟ้ืนฟูกิจการมีระยะเวลาในการดําเนินการ 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผน ผลสําเร็จ9.2         
ผลสําเร็จของแผน 

เมื่อเจ้าหน้ีทั้งหมดได้รับชําระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถ้วนแล้ว  ให้ถือว่าการฟ้ืนฟูกิจการได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตาม
แผนแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 10 การไม่ยอมรับทรพัย์สนิของลกูหนีห้รือสทิธติามสญัญาในกรณทีีท่รพัย์สิน 



ของลกูหนีห้รอืสทิธติามสญัญามีภาระเกินควรกว่าประโยชนท์ี่จะพึงได ้

 
10.1    ผู้บริหารแผนจะดําเนินการต่างๆที่จําเป็นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเจ้าหน้ีทั้งหลาย  และในกรณีที่
บริษัทฯจะต้องรับเอาทรัพย์สินใด หรือสิทธิหรือหน้าที่อ่ืนใดตามสัญญา และผู้บริหารแผนเห็นว่าจะทําให้บริษัทต้องรับภาระ
เกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ ให้ผู้บริหารแผนมีอํานาจที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญาน้ันๆได้ 
 
10.2   ผู้บริหารแผนมีอํานาจที่จะเข้าทําสัญญา หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่เก่ียวข้องตามความจําเป็น เพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 


