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This thesis is aimed to study the theory and history of the rehabilitation laws of
SMEs’ debtors in Thailand in order to analyze and solve financial problems for SMEs’
debtors so that they can continue their business Without being adjudicated or
bankruptcy
From the study, it was shown that the rehabilitation laws of SMEs’ debtors in
Thailand have problems in setting up improper items in rehabilitation plan due to the
over number of items in the plan. As a result, debtors need longer period of time to
complete the plan which directly affect the rehabilitation laws’ process including the
law enforcement process as well. Moreover, the current rehabilitation laws of SMEs’
debtors in Thailand use the General Rehabilitation Law of large enterprise as a
prototype which is very unpractical and unsuitable for the SMEs’ debtors both in term
of process and law enforcement.
From the problems mentioned above, it is obviously shown that SMEs’ debtors
are either set to fail in the rehabilitation law process or face problems during process
which made them take longer period than usual to complete the process. Either of

ง
reasons mentioned earlier, the result is the SMEs’ debtors cannot solve the financial
problems in time therefore, they might face being adjudicated or bankruptcy. To solve
this re-occurring problem, the researcher believes that the rehabilitation laws of SMEs’
debtors in Thailand should be suspended and replaced by the intensive rehabilitation
laws instead in order to solve the problem promptly.
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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายการฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี เป็ น ฉบั บ แรก ใน
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2541 เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีการบัญญัติพระราชบัญญัติ
นีขึนมา ประเทศไทยมีเพียงพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มี
การใช้มานาน แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมสองครัง แต่เป็นการแก้ไขในเรื่องของจ้านวนหนี มิได้มีการ
แก้ไขในเรื่ องที่เกี่ย วกับ หลักกฎหมาย จึงท้าให้ พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ส อดคล้องกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึง่ มีเพียงวิธีการเยียวยาแก้ไขส้าหรับลูกหนีที่ มีหนีสิน
ล้นพ้นตัว มิให้ต้องล้มละลายเพียงกรณีเดียว คือการประนอมหนีก่อนล้มละลาย ซึ่งลูกหนีจะกระท้าได้
ก็ต่อเมื่อศาลมีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเท่านัน ซึ่งหมายความว่าลูกหนีจะหมดอ้านาจในการ
จัดการกิจการและทรัพย์สินด้วยตนเอง และต้องเสียชื่อเสียงและความน่า เชื่อถือทางการค้าจนอาจจะ
เป็นการยากที่จะฟื้นตัวกลับมาท้าธุรกิจได้ดีดังเดิม เมื่อลูกหนียากที่จะกลับมาท้าธุรกิจก็ย่อมส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนันจึงมีการหาแนวทางที่จะช่วยเหลือลูกหนีให้มีทางเลือกอื่นนอกจาก
การล้มละลาย ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือลูกหนีนันเป็นแนวทางที่มีมากในระบบกฎหมายล้มละลาย
สากลแต่มีน้อยและเป็นไปได้ยากในกฎหมายล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483
ของประเทศไทย จึงเกิดแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับลูกหนี คือ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ลูกหนีที่ปรากฏในพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่4) พ.ศ.2541 เพื่อช่วยเหลือให้ลูกหนีที่ประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว ให้มีโอกาสได้ฟื้นฟูกิจการให้ด้าเนินต่อไปได้ และเพื่อให้
เจ้าหนี ได้มีโอกาสรับช้าระหนีอย่างเป็นธรรม อีกทังยังเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ
อีกด้วย
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่4) พ.ศ.2541 เป็นพระราชบัญญัติที่มีการออกมาในช่วงที่มี
ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครังใหญ่ของประเทศไทย จึงมีการกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนีเป็น
พระราชบัญญัติขายชาติฉบับหนึ่ง เพราะมีการเข้าใจผิดว่าการที่ประเทศไทยต้องออกพระราชบัญญัติ
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ฉบั บ นี ขึ นมาเพราะถู ก บี บ บั ง คั บ จากกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว
พระราชบัญญัติฉบับนีมีการเริ่มแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตังแต่ปีพ.ศ. 2531 และมี
การเข้าสู่กระบวนการร่างกฎหมายในปีพ.ศ. 2535 จนได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนีในปี
พ.ศ. 2541 จากที่ก ล่ าวมาจึ งเห็ น ได้ว่ า พระราชบั ญ ญัติ ฉ บับ นีมี ก ารใช้ร ะยะเวลาในการร่ า งเป็ น
เวลานานนับ 10 ปี จึงส่งผลให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการประกอบ
ธุรกิจในช่วงปีพ.ศ. 2541 ที่ออกพระราชบัญญัติมา ส่งผลให้พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้เท่าที่ควร ต่อมาจึงมีการแก้ไขเนือหาบทบัญญัติในเรื่องฟื้นฟูกิจการลูกหนีขึนมาเพิ่มเติม ในปี
พ.ศ. 2542 คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย (ฉบั บ ที่ 5 ) พ.ศ. 2542 และในปี พ .ศ. 2547 คื อ
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่7) พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านัน
ต่อมาในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่คนหันมาท้าธุรกิจมากขึน ไม่เพียงแต่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มี
จ้านวนเงินในการหมุนเวียนเป็นจ้านวนมาก แต่ยังมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดขึนมากมาย
และมีส่ ว นส้ าคั ญในระบบเศรษฐกิจ เป็นอย่างมากด้ว ยเช่นกัน อาจสื บเนื่องมาจากยุคนีเป็นยุค ที่
เศรษฐกิจไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดขึนมากมาย จึงเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินขึนอย่างกว้างขวาง เช่น ค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีวิตสูงขึนจนท้าให้รายรับไม่เพียงพอต่อ
รายจ่าย หรือการที่บริษัทใหญ่หลายบริษัทเกิดปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินจนต้องมีการลดจ้านวน
พนักงานลง โดยการปลดพนักงานออกจากบริษัท หรือบริษัทต้องปิดตัวลงเพราะสู้พิษเศรษฐกิจไม่ไหว
ท้าให้ลูกจ้างต้องตกอยู่ในสภาวะตกงานมากขึน คนเริ่มไม่มั่นใจที่จะเป็นลูกจ้างเพราะอาจมีความเสี่ยง
ในการออกจากงานได้ เป็นต้น จากที่กล่าวมาส่งผลให้คนเริ่มหาอาชีพหรือธุรกิจที่เป็นของตนเองเพื่ อ
สร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึน อีกทังยังลดความเสี่ยงที่จะต้องตกงานเป็นผู้ขาดรายได้ จึงเกิดการท้า
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึนมากมาย แต่การท้าธุรกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่คงที่ ส่งผลให้
ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม เกิดปั ญหาทางด้านการเงินเป็น
จ้านวนมาก จนอาจเกิดการล้มละลายซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึน ในกรณีของธุรกิจขนาดใหญ่
ที่มีจ้านวนหนีไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ได้มีกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ในพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย ฉบับที่4 ฉบับที่5 และฉบับที7่ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ไม่ต้องล้มละลายได้หากฟื้นฟูกิจการได้
ทัน แต่ส้าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่มีกฎหมายตัวใดมาช่วยให้มีทางเลือกอื่นนอกจาก
การล้มละลาย
ในปีพ.ศ. 2559 จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 ซึ่ง
เป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึนส้าหรับกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ โดยเจตนารมณ์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับ
นี เนื่องมาจากกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีในฉบับก่อนๆ ยังไม่ครอบคลุม
ลูกหนีซึ่งประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีทังบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้าง
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หุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือบริษัทจ้ากัด ซึ่งมีอยู่
เป็นจ้านวนมากในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน และประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว
ดังนันจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับนี เพื่อให้ลูกหนีซึ่งไม่อยู่ในสถานะที่จะช้าระหนีได้มีโอกาส
ได้รับการฟื้นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายหากมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้
แต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 แล้ว จะเห็น
ได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี มีเนือหาในบทบัญญัติเป็นไปในแนวทางเดียวกับการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนีในฉบับก่อนๆ เช่น ในเรื่องของรายการในแผนฟื้นฟูกิจการ เรื่องการพิจารณาค้าร้องขอให้ฟื้นฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผน ก็ยังคงเดิม แต่มีการแก้ไขในเนือหาบางประการ เพื่อให้สอดรับกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ในเรื่องของค้านิยามของค้าว่าลูกหนี โดยนิยามให้กว้างขึนและเป็นค้า
นิยามส้าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ และเรื่องจ้านวนหนี โดยลดจ้านวนหนีลง
จากไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท เป็นไม่น้อยกว่าสองล้านบาท สามล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท
แต่ไม่ถึงสิบล้ านบาทแล้ว แต่กรณี ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติล้มละลายฉบับนี ยังไม่
อาจจะช่วยแก้ปัญหาส้าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เท่าที่ควร เนื่องจากธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่มีจ้านวนหนีน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ จึ งควรมีกระบวนการในการฟื้นฟู
กิจการที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น การลดขันตอนในกระบวนการ
พิจารณาลง หรือการลดรายการในแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น เพราะกระบวนการฟื้นฟูกิจการเดิมมี
ความล่าช้าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ ไม่อาจฟื้นฟูกิจการได้ทันและกิ จการนันต้องล้มละลายลง ซึ่งหาก
น้ากระบวนการเดียวกันมาใช้ ก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและเมื่อกิจการนันล้มละลาย
ลงก็จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศดังเดิมก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ดังนัน
จึงควรมีการศึกษาถึงปัญหาในการก้าหนดรายการในแผนฟื้นฟู กิจการ ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการใน
การรับยื่นแผนฟื้นฟูกิจการ และปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่เหมาะสม
ส้าหรับ ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐ อเมริกา และประเทศ
อังกฤษต่างก็มีกฎหมายการฟื้น ฟูกิจการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางช่ว ยเหลื อแก้ไขปัญหา
ทางการเงินให้กับลูกหนี นอกเหนือจากการที่ลูกหนีต้องล้มละลายเพียงกรณีเดียว ซึ่งนอกจากจะ
ช่ว ยเหลื อลู กหนี ที่ป ระสบปั ญ หาทางการเงิน แล้ ว ยังเป็นการช่ว ยเหลื อเจ้า หนีและลู ก จ้าง โดยมี
แนวทางที่จะให้โอกาสลูกหนีให้สามารถกลับมาด้าเนินกิจการต่อได้ และมีเงินที่จะน้ามาช้าระหนีให้แก่
เจ้าหนี อีกทังยังสามารถจ้างงานลูกจ้างต่อไปได้ โดยลูกจ้างไม่ต้องตกงานและขาดรายได้ และยังเป็น
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส้าคัญอย่างมาก
เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนัน ในปัจจุบันถือเป็นกิจการที่มีความกว้างขวาง ครอบคลุม
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กิจการต่างๆ เช่น การให้บริการ การผลิตสินค้า หรือการค้าส่งและค้าปลีก เป็นต้น อีกทังกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อมเป็นกิจการที่มีความคล่องตัวที่จะปรับ ให้เข้ากับสถานการณ์ของประเทศได้ง่าย
และเป็นกิจการที่มีจ้านวนมาก ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จึงควรมีการศึกษา
กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อหาสภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขกฎหมาย ให้มีกระบวนการฟื้นฟูที่เหมาะสม และช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน ของ
กิจการได้อย่ างทันท่ วงที เพื่อระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นหัวใจหลั กของประเทศ หากไม่มีการศึกษาถึง
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข จะส่งผลให้กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการฟื้นฟูล้าช้า
หรือได้รับการฟื้นฟูเป็นจ้านวนน้อยและต้องล้มละลายลง ซึ่งส่ งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมาก จนอาจเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและความเป็นมากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของศาลในประเทศไทย
1.2.3 เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับต่างประเทศ
1.2.4 เพื่อทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย เรื่องการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป การฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี และการ
ฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดในประเทศฝรั่งเศส เรื่องการฟื้นฟูกิจการแบบ
ทั่วไป การฟื้นฟูกิจการแบบต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้าแผนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการฟื้นฟู
กิจการแบบเร่งรัดในประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องการจัดการช้าระหนีของแต่ละบุคคลโดยสมัครใจ และ
การจัดการช้าระหนีของบริษัทโดยสมัครใจในประเทศอังกฤษ

5

1.4 สมมติฐานในการศึกษา
ปัญหากระบวนการพิจารณาเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เรื่องกระบวนการและรายการในแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งท้าให้การเห็ นชอบของแผนการ
ฟื้นฟูกิจการเป็นไปอย่างล่าช้าและผ่านการเห็นชอบเป็นจ้านวนน้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาในกิจการของ
ลูกหนีเช่นเดิม จึงไม่ควรมีกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแต่ควรมีการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการ สะดวก รวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาของ
ลูกหนีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน และ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายการฟื้นฟูกิจการ

1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
วิทยานิพนธ์นีต้องการศึกษาปัญหาในการพิจารณาเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของศาล ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่9) ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ตราขึนใหม่ในปีพ.ศ. 2559 เนื่องจากการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม แม้จะมีการก้าหนดบทบัญญัติขึนมาใหม่เพิ่มเติม จากเรื่องการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนีตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ 4 ฉบับที่5 และฉบับที่7 เพื่อให้ครอบคลุมลูกหนีซึ่ง
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มิให้ต้องตกอยู่ในสถานะล้มละลาย แต่ มีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม รายการในแผนฟื้นฟูกิจการก็ยังคง
เดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ในส่วนค้านิยามของลูกหนีเพิ่มเติมไว้ส้าหรับลูกหนีที่ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ มีการลดจ้านวนหนีของลูกหนีลง และลดขันตอนในการรับค้า
ร้ องขอให้ น้ อยลง แต่อย่ างไรก็ ตาม หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาแผนฟื้นฟูเพื่อมีค้าสั่ ง
เห็นชอบของศาลในแผนฟื้นฟูดังกล่าวก็ยังคงเดิม ซึ่งอาจท้าให้ผลการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการมีผล
ดังเช่นแผนฟื้นฟูกิจการในกรณีเดิม ดังเช่นการพิจารณาแผนการฟื้นฟูกิจการขนาดใหญ่ จึงจ้าเป็นต้อง
พิจารณาถึงกฎหมายดังกล่าว ว่าบทบัญญัติต่างๆในกฎหมายนันเหมาะสม และจะช่วยลูกหนีให้มิต้อง
ตกอยู่ในสถานะล้มละลายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้หรือไม่

1.6 ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา
การศึกษาเรื่องปัญหากระบวนการพิจารณาเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการในกิจการของลูก หนี ที่
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมาย จากการเก็บรวบรวม ข้อมูลปฐมภูมิ เช่น ตัวบทกฎหมาย ค้าพิพากษาศาลฎีกา และการ
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สั ม ภาษณ์ ผู้ พิ พ ากษา และ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เช่ น หนั ง สื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ บทความ และข้ อ มู ล จ าก
อินเตอร์เน็ต

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
1.7.1 ท้าให้ทราบถึง แนวคิดและความเป็นมากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย
1.7.2 ท้าให้ทราบถึง ถึงปัญหาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของศาลในประเทศไทย
1.7.3 ท้าให้สามารถวิเคราะห์ถึง กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับต่างประเทศ
1.7.4 ท้าให้สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทที่ 2
กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

กฎหมายกระบวนพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู กหนี ได้ บั ญ ญั ติ ขึ นใน
พระราชบั ญญัติล้ มละลาย (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2541 และต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกระบวน
พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี ที่ เ ป็ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ใน
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่9) พ.ศ.2559

2.1 ความหมายและความเป็นมาของการล้มละลาย
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และธุรกิจ เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหา
ทางด้านสุขภาพ ทังร่างกายและจิตใจ ปัญหาการล่มสลายทางครอบครัว เป็นต้น ต่อมาสังคมได้หา
วิธีการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือระบบล้มละลาย แต่เมื่อใดที่สังคม
ยังคงมีเจ้าหนีและลูกหนี ระบบดังกล่าวก็จะยังคงด้ารงอยู่
ล้มละลาย คือ การบังคับช้าระหนีลูกหนีโดยใช้กฎหมายล้มละลาย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ จะช่วย
ในการจัดการช้าระสะสางหนีสินหรือหนีเงินของบุคคล ที่มีหนีสินล้นพ้นตัว 1 ซึ่งการมีหนีสินล้นพ้นตัว
นันกฎหมายได้มีการก้าหนดไว้แล้วว่า หากเข้ากรณีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าลูกหนีมีหนีสินล้นพ้นตัว กล่าวคือการที่ลูกหนี มีหนีสินมากกว่าทรัพย์สินและไม่มี
ความสามารถที่จะช้าระหนีได้ โดยการที่เจ้าหนีฟ้องร้องลูกหนีต่อศาลเป็นคดีแพ่ง เพื่อร้องขอต่อศาล
ให้สั่งบังคับให้ลูกหนีช้าระหนีของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี 2 โดยเมื่อลูกหนีถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
1

วิชา มหาคุณ. (2553). คาอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่องกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา.
2
กมล ธีรเวชพลกุล (2561). กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ. กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จากัด.
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แล้วกฎหมายล้มละลายบังคับให้เจ้าหนีต้องยื่นค้าร้องขอรับช้าระหนีจากกองทรัพย์สินของลูกหนี และ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ้านาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี เพื่อแบ่งเฉลี่ยให้กับเจ้าหนีที่
ศาลอนุญาตให้ได้รับช้าระหนี เมื่อลูกหนีตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะขาย
ทรัพย์สินนันเพื่อน้าเงินมาแบ่งเฉลี่ยให้กับเจ้าหนีทังหลาย ส่วนลูกหนีก็อาจหลุดพ้นจากการล้มละลาย
ด้วยการประนอมหนีก่อนล้มละลายหรือหลังล้มละลายหรือได้รับการปลดจากการล้มละลายหรือศาล
สั่งยกเลิกการล้มละลาย ลูกหนีจึงได้หลุดพ้นจากหนีสินและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้
กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษซึ่งมีทังส่ว นที่เป็นสารบัญญัติและศัพท์
บัญญัติรวมถึงส่วนที่เป็นการกระท้าที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย จึงถือเป็นเรื่องเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี ลูกหนี ประชาชน และสังคมโดยรวม
แม้ในอดีตระบบล้มละลายจะเน้นแนวทางตามแบบอนุรักษ์นิยม ที่มีรูปแบบที่มุ่งลงโทษลูกหนี
มากกว่าการให้อภัยลูกหนีก็ตาม แต่ในปัจจุบันระบบล้มละลายได้เน้นแนวทางการให้ลูกหนีหลุดพ้น
จากหนีสิน โดยประเทศต่างๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ซึ่งเป็น
ต้นแบบของกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย ต่างก็พัฒนาแนวทางที่ให้ลูกหนีหลุดพ้นจากหนีสิน ซึ่ง
มีความก้าวหน้ากว่าแนวทางกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เช่น แนวทางการฟื้นฟู
กิจการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกหนีทังที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลฟื้นฟูกิจการได้อย่างไม่จ้ากัด ไม่
เฉพาะแต่ลูกหนีที่เป็นบริษัทจ้ากัดซึ่งมีหนีสินตังแต่สิบล้านบาทขึนไปเหมือนดังหลักการฟื้นฟูกิจการ
ของประเทศไทย ที่มีแนวทางที่เปิดโอกาสให้ลูกหนีฟื้นฟูกิจการได้ภายใต้เงื่อนไขที่จ้ากัดหรือเรียกว่า
รูปแบบกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบอ่อน

2.2 การฟื้นฟูกิจการ
2.2.1 ความหมายของการฟื้นฟูกิจการ
การฟื้นฟูกิจการ คือ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนีเป็นกระบวนการทางศาล โดยผู้ร้องขอต้อง
น้าคดีขึนสู่ศาล แตกต่างจากคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลายธรรมดา เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และ
ปัญหาทางการเงินของลูกหนี เพื่อให้ลูกหนีกลับมาบริหารกิจการได้อีกครังและเป็นการเริ่มต้นใหม่โดย
ปราศจากหนีสินทังปวง
2.2.2 แนวคิดและความเป็นมาของการฟื้นฟูกิจการ3

3

วิชา มหาคุณ. (2553). คาอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่องกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา.
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โดยปกติเมื่อองค์กรทางธุรกิจ เช่น บริษัทจ้ากัด เกิดประสบปัญหาทางการเงินก็ต้องให้เจ้าหนี
หรือสถาบันการเงินเข้าช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ และประคับประคองให้กิจการนันคงอยู่ต่อไปได้ มิ
เช่นนันอาจถึงขันล้มละลาย หรือเลิกกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบถึงพนักงานของบริษัทที่ต้องตกงานและ
บรรดาเจ้ า หนี ทั งหลายก็ ไ ม่ อ าจที่ จ ะได้ รั บ ช้ า ระหนี จากบริ ษั ท แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเจ้ า หนี ที่ เ ข้ า มา
ช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ของบริษัทอาจจะต้องประสบผลร้าย เพราะเดิมกฎหมายล้มละลายไม่มี
มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองป้องกันเจ้าหนีที่เป็นผู้แก้ไขสถานการณ์ ทังนีเนื่องจากบริษัทที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์ยุ่งยากดังกล่ าวต่อมาอาจถูกฟ้องให้ล้มละลายได้ ซึ่งหากศาลมีค้าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของ
บริษัทเด็ดขาด ก็เป็นผลให้เจ้าหนีซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทไม่อาจขอรับช้าระหนีได้ เพราะเป็น
หนีที่เจ้าหนียอมให้ลูกหนีกระท้าขึนทังที่รู้ว่าลูกหนีมีหนีสินล้นพ้นตัว แต่ในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่5) พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ได้แก้ไขโดยให้ หนีซึ่งเจ้าหนียอมให้กระท้าขึนเพื่อให้
กิจการของลูกหนีด้าเนินต่อไปได้ สามารถขอรับช้าระหนีได้เมื่อศาลมีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ
ลูกหนีนัน
ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มีวิธีเยียวยาแก้ไขแก่ลูกหนีที่มีหนีสินล้นพ้นตัว 4มิ
ให้ต้องล้มละลายเพียงอย่างเดียว คือการประนอมหนีก่อนล้มละลาย ซึ่งลูกหนีจะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อ
ศาลมีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเท่านัน ซึ่งหมายถึงว่าลูกหนีจะหมดอ้านาจในการจัดการกิจการ
และทรัพย์สินด้วยตนเอง และต้องเสียชื่อเสียงตลอดจนความเชื่อถือในทางการค้าจนยากที่จะฟื้นตัวให้
กิจการกลับมาคืนดีดังเดิมได้ นอกจากนีกระบวนการพิจารณาในการประนอมหนียังต้องอาศัยมติ
พิเศษของที่ประชุมเจ้าหนี ซึ่งเป็นการยากที่จะประสบความส้าเร็จ หรือมิฉะนันลูกหนีก็อาจสมคบกับ
เจ้าหนีที่มีเสียงข้างมากและจ้านวนหนีเท่ากับสามในสี่ ท้าให้การประนอมหนีได้รับความเห็นชอบทังๆ
ที่ลูกหนีไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะช้าระหนีตามค้าขอประนอมหนีได้ จึงท้าให้การช้าระหนีต้อง
ประสบความล้มเหลว จนต้องยกเลิกการประนอมหนีในที่สุด ส่วนวิธีการปลดจากการล้มละลายและ
การยกเลิกการล้มละลายก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานและมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างยุ่งยาก
ด้วยเหตุนีกระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดตังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ล้มละลายพ.ศ. 2483 โดยมีความมุ่งหวังที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการ
ฟื้น ฟูกิจการของลู กหนีขึนก่อนเป็ นอันดับแรก ทังนีโดยอาศัยแนวความคิดจากการฟื้นฟูองค์กรที่
ประสบปัญหาทางการเงิน ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ปรากฏในรัฐบัญญัติล้มละลาย ค.ศ. 1978
บทที่ 11 และการฟื้นฟูกิจการของบริษัทโดยศาลเป็นผู้แต่งตัง Judicial manager ของประเทศ
สิ งคโปร์ ซึ่งปรากฏในบทบั ญญั ติแ ก้ไขเพิ่ มเติมกฎหมายบริษัท ค.ศ. 1987 ที่มี พืนฐานมาจาก
Insolvency Act,1986 ของสหราชอาณาจักร
4

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. (2560). กฎหมายล้มละลายพิศดาร. กรุงเทพฯ : หจก.แสงจันทร์การพิมพ์
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อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการได้พิจารณาร่างบทกฎหมายดังกล่าวด้วยความรอบคอบโดย
พิเคราะห์ถึงพืนฐานทางสังคมและทางจิตใจของคนไทย ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยประกอบกันด้วย ทังนีเพื่อให้บทกฎหมายที่ร่างสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทย ใน
ปัจจุบันกฎหมายฟื้นฟูกิจการลูกหนีได้ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือพระราชบัญญัติล้มละลาย
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2541 และได้มีการแก้ไขบางประการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2542 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 และล่าสุดได้มีการเพิ่มเติม บทบัญญัติ
เกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการลูกหนีในส่วนของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่9) พ.ศ. 2559 อันเป็นฉบับล่าสุดด้วย
ความเป็นมาของกฎหมายล้มละลายในประเทศไทยได้ใช้มานานตังแต่พ.ศ. 2483 5 แม้จะได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมสองครังเมื่อพ.ศ. 2511 และพ.ศ. 2526 แต่เป็นการแก้ไขในเรื่องของจ้านวนหนี
ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักกฎหมาย จึงท้าให้กฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่
แปรเปลี่ยนไป เช่น หลักการช่วยเหลือลูกหนีให้มีทางเลือกอื่นนอกจากการล้มละลาย หรือทางเลือกที่
ไม่ ต้ อ งล้ ม ละลาย ซึ่ ง มี ม ากในระบบกฎหมายล้ ม ละลายสากล แต่ มี น้ อ ยและยากที่ จ ะประสบ
ความส้ า เร็ จ ในพระราชบั ญญั ติ ล ะลายพ.ศ. 2483 ของประเทศไทย เช่ น การประนอมหนี ก่ อ น
ล้มละลายการยกเลิกการล้ มละลาย ซึ่งจะเริ่มกระบวนการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อลูกหนีถูกศาลสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเท่านัน หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมได้แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 ตังแต่ปี พ.ศ.2531 โดยมีศาสตราจารย์ปรีชา พานิชวงศ์
เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวก็เห็นความจ้าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงหลัก
กฎหมายล้มละลายให้ทันสมัยยิ่งขึน โดยเฉพาะในเรื่องของการให้โอกาสแก่ลูกหนีในการฟื้นฟูกิจการ
ก่อนที่จะถูกฟ้องล้มละลาย โดยร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของการฟื้ นฟู
กิจการใช้ระยะเวลายาวนานเกือบ 4 ปีและเมื่อผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็ยังคงใช้เวลาใน
กระบวนการร่างกฎหมายอันเป็นเนิ่นนาน ทังที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและที่ประชุมรัฐสภา
รวมเบ็ดเสร็จอีก 5 ปีคิดเป็นเวลายาวนานกว่า 9 ปี กว่ากฎหมายฉบับนีจะออกมาเป็นพระราชบั ญญัติ
ล้มละลาย(ฉบับที่4) พ.ศ. 2541 ด้วยเหตุที่กระบวนการร่างกฎหมายใช้ระยะเวลานานเกินสมควรนีเอง
จึ ง ท้ า ให้ ห ลั ก กฎหมายเรื่ อ งการฟื้น ฟู กิ จ การซึ่ ง คาดว่ าจะเป็ นหลั ก ที่ทั น สมั ยและสามารถรองรั บ
สถานการณ์เลวร้ ายของลู กหนี ให้มีทางเลื อกอื่นนอกจากการล้มละลายแต่ฝ่ายเดียว ก็กลายเป็น
กฎหมายที่ล้าสมัยมีข้อบกพร่องมากมาย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และยุคสมัยในการประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีความพลิกแพลงอย่างยิ่งขณะที่ประกาศใช้ ที่ร้ายไปกว่านันคือการพยายามเร่งให้กฎหมาย
รีบออกมาในช่วงสุดท้าย อันเป็นเวลาสอดคล้องกับช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่
5

กมล ธีรเวชพลกุล. (2561). กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ. กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จ้ากัด
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รัฐบาลจ้าต้องยอมรับเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท้า
ให้มีผู้เข้าใจผิดว่าประเทศไทยจ้าเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนีเพราะถูกบีบบังคับจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทังเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่ าหากการร่างกฎหมาย
ของประเทศไทยไม่ใช้ระยะเวลาอันยาวนานเช่นนี ก็คงมีหนทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้
ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และก็คงมีหนทางแก้ไขกฎหมายล้มละลายที่ล้าสมัย ซึ่งควรจะต้องปรับปรุง
อีกมากมายหลายประการมิใช่แต่เฉพาะเรื่องการฟื้นฟูกิจการเท่านัน
เหตุใดการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายจึงมุ่งแต่จะเลือกเอาแนวทางการฟื้นฟูกิจการ ท้าให้ดู
ประหนึ่งว่าการแก้ไขกฎหมายล้มละลายครังนีมุ่งที่จะช่วยเหลือลูกหนีที่ประกอบธุรกิจในรูปของบริษัท
จ้ากัดเท่านัน และไม่เหลียวแลลูกหนีที่เป็นบุคคลธรรมดาให้มีโอกาสอื่นนอกจากการเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลาย และคล้ายกับผู้ร่างขาดวิสัยทัศน์ในการแก้ไขกฎหมายล้มละลาย เนื่องจากมีการแก้ไขเพียง
ประเด็นเดียวในท่ามกลางประเด็นที่ต้องแก้ไขอีกมากมาย ซึ่งแท้จริงแล้วหากเป็นเช่นนันไม่ เพราะ
ขณะที่มีการตังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย คณะกรรมการเห็นว่า
ปัญหาเร่งด่วนในขณะนันคือโอกาสของบริษัทจ้ากัด ที่มีหนีสินจ้านวนมากขนาดสิบล้านบาทขึนไป ที่
จะมี ท างเลื อ กอื่น นอกจากเข้ า สู่ ร ะบบกฎหมายล้ ม ละลายนั น ไม่ มี ห นทางอื่ น ที่ จะเป็ น ไปได้ ต าม
พระราชบั ญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 ทังนีเพราะสภาพของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่ งมีหนีสิ นล้นพ้นตัว
เพราะประสบปัญหาทางธุรกิจ หากมีผู้ต้องการเข้ามาช่วยเหลื อโดยให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้ว ย
ประการใดๆ มูลหนี นันก็อาจถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และศาลปฏิเสธไม่ให้ได้รับช้าระหนีตาม
มาตรา 94 (2) ที่ว่า “เป็นหนีซึ่งเจ้าหนียอมให้ลูกหนีกระท้า ขึนเมื่อเจ้าหนีได้รู้ถึงการที่ลูกหนีมีหนีสิน
ล้นพ้นตัว” จึงท้าให้บริษัทลูกหนียากที่จะได้มาซึ่งเงินกู้ยืม หรือผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือกอบกู้สถานการณ์
ที่เลวร้ายของบริษัท เมื่อเป็นดังนีก็ควรมีหลักการที่แก้ไขความขัดข้องของบริษัทลูกหนีซึ่งก้าลังเผชิญ
กับการฟ้องร้องคดีล้มละลายเป็นการด่วนที่สุด
ด้วยเหตุที่คณะกรรมการต้องเร่งพิจารณาในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการส้าหรับบริษัทขนาด
ใหญ่เพีย งเรื่ องเดียว จึ งมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้ มละลายในเรื่องอื่นและแม้จะได้มีการ
พิจารณาอย่างเร่งรีบต่อเนื่องเกือบทุกสัปดาห์ แต่การร่างกฎหมายของคณะกรรมการก็ไม่อาจเสร็จได้
โดยเร็วดังที่ประธานคณะกรรมการมุ่งหวัง เพราะกฎหมายเรื่องการฟื้นฟูกิจการเป็นหลักกฎหมายใหม่
ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาและท้าความเข้าใจ นอกจากนียังก่อให้เกิดข้อถกเถียงระหว่างกรรมการ
ด้วยกันเองในประเด็นใหญ่และประเด็นย่อยต่างๆมากมายจนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีความ
ขัดแย้งกันมากที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทยท้าให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขความขัดแย้งและกว่าจะลง
รอยกันได้ก็ต้องสินเปลืองเวลาไปไม่ใช่น้อย โดยหากน้าเวลาที่สินเปลืองไปนานมายกร่างกฎหมาย
ล้มละลายใหม่ทังฉบับ ก็อาจจะได้กฎหมายล้มละลายฉบับปฏิรูปที่ทันสมัยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
แทนที่จะได้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาเพียงประการเดียวเท่านัน
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2.2.3 หลักการของการฟื้นฟูกิจการ6
ระบบกฎหมายล้ ม ละลายของประเทศไทยได้ ผ่ อ นคลายจากหลั ก การลงโทษลู ก หนีมาสู่
หลักการให้อภัยลูกหนีเป็นล้าดับมา นับตังแต่การให้ลูกหนีหลุ ดพ้นจากหนีสินด้วยการ ประนอมหนี
การปลดจากการล้มละลาย การยกเลิกการล้มละลายและการให้ลูกหนีพ้นจากการเป็นคนล้มละลาย
เมื่อครบสามปี นอกจากนียังเปิดโอกาสให้ลูกหนีที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ากัดซึ่งมีหนีสินตังแต่
สิบล้านบาทขึนไป สามารถฟื้นฟูกิจการได้ตามวิ ธีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นบริษัทที่ใช้อยู่ใน
ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส
อย่ า งไรก็ ดีเ ป็ น ที่น่ าเสี ย ดายอย่ างยิ่ง ที่วิ ธีก ารดัง กล่ าวของประเทศไทยได้ถู กโจมตีว่ าเป็น หนึ่ งใน
กฎหมายขายชาติจ้านวน 11 ฉบับ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกในช่วงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลในขณะนันจ้าต้องยอมรับเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง หลักกฎหมายฟื้นฟูกิจการ
ลูกหนี ของประเทศไทยสอดคล้ องกับวิธีการฟื้นฟูกิจการลู กหนีที่เป็นบริษัทตามระบบสากลแม้ว่า
หลักเกณฑ์บางประการยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนก็ตาม เพราะเป็นการเริ่มต้นพัฒนาแนวทางของประเทศ
ไทยแต่จากระยะเวลาเริ่มตังแต่พ.ศ. 2541 อันเป็นปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลายฉบับ
ที่สี่และพ.ศ. 2542 อันเป็นปีที่มีการประกาศพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ห้าจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
มีบริษัทจ้ากัดมากมายที่ผ่านพ้นวิกฤตกาลทางเศรษฐกิจโดยอาศัยวิธีการฟื้นฟูกิจการลูกหนี ตามบท
กฎหมายดังกล่ าวอย่างน่าประหลาดใจ เพราะผิดแผกแตกต่างจากสิ่ งที่คาดการณ์กันไว้ว่าบรรดา
ลูกหนีและเจ้าหนีอาจประสบอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงและมีความยากล้าบากอย่างยิ่งในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการลู กหนีแต่เหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี คงมีบางกรณีที่ต้องประสบความ
ยุ่งยากในการบังคับใช้กฎหมายเพราะอยู่ในสภาวะที่มีการต่อสู้กันรุนแรงระหว่างลูกหนีและเจ้าหนี
ทังหลาย
ตามแนวความคิดสากลมาสนับสนุนให้มีกระบวนการอย่างเป็นทางการ ให้ลูกหนีสามารถ
ควบคุมธุรกิจของตนเองต่อไปได้โดยให้เจ้าหนีใช้สิทธิอย่างจ้ากัด ซึ่งเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ให้
ประโยชน์ กั บ ฝ่ า ยลู กหนี อย่ า งไรก็ ดี ก ระบวนการใดจะถื อว่ า ให้ ป ระโยชน์ กั บฝ่ า ยเจ้ า หนี หรื อ ให้
ประโยชน์กับฝ่ายลูกหนี ดังกล่าวแล้วย่อมขึนอยู่กับหลักการต่อไปนี
1) มีวิธีการที่สะดวกต่อการเข้าสู่กระบวนการหรือไม่
2) ลูกหนีได้รับการกระตุ้นให้เป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการหรือไม่

6

วิชา มหาคุณ. (2553). คาอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่องกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา.
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3) มีสภาวะการช้าระหนีและการช้าระบัญชีหรือไม่
4) มีข้อก้าหนดเกี่ยวกับหนีมีประกันหรือไม่
5) มีข้อก้าหนดเกี่ยวกับล้าดับชันการช้าระหนีหรือไม่
6) มีข้อก้าหนดเกี่ยวกับการหักกลบลบหนีหรือไม่
7) มีข้อก้าหนดเกี่ยวกับการบังคับสิทธิตามสัญญาและการยึดทรัพย์ที่ให้เช่าหรือไม่
8) มีข้อก้าหนดเกี่ยวกับอ้านาจการไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาและการเลิกสัญญาของ
ผู้บริหารแผนหรือไม่
9) มีข้อก้าหนดเกี่ยวกับการเพิกถอนการโอนหรือการให้แปรียบที่กระท้าโดยลูกหนี
หรือไม่
10) ความสามารถในการเข้าแทนที่การบริหารจัดการและการขยายอ้านาจในการ
ก้ากับดูแลของศาล ของคณะกรรมการเจ้าหนี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นอย่างไร
11) มีหลักประกันส้าหรับผู้ให้กู้ยืมเพื่อการฟื้นฟูหรือไม่
12) ก้าหนดขอบเขตของแผนการฟื้นฟูลูกหนีกว้างขวางเพียงใด
13) อ้านาจศาลในการด้าเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนีมีแค่ไหน
หลักการดังกล่าวข้างต้นจ้าเป็นต้องใช้ในการตรวจดูบทบัญญัติต่างๆในกฎหมายล้มละลาย
ของประเทศไทยอีกครังหนึ่งหลังจากที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว
2.2.4 รูปแบบของการฟื้นฟูกิจการ7
โดยทั่วไปรูปแบบการฟื้นฟูกิจการลูกหนีที่เป็นบริษัทตามแนวคิดสากล ประกอบด้วยหลักการ
ส้าคัญคือการหยุดอยู่ชั่วคราวของกระบวนการเรียกให้ลูกหนีช้าระหนี ซึ่งกระทบถึงสิทธิของเจ้าหนี
ทังหลาย เหตุผลที่อยู่เบืองหลังการก้าหนดหลักเกณฑ์ซึ่งรบกวนขัดขวางสิทธิของเจ้าหนีดังกล่าว ก็คือ
สิทธินันมิได้เลิกไปเสียทีเดียวแต่จ้าเป็นต้องหยุดเวลาในการใช้สิทธิออกไป และจะได้สิทธินันคืนเมื่อมี
การฟื้นฟูประสบความส้าเร็จ ดังนันเจ้าหนีจึงไม่ได้สูญเสียสิทธิแต่อย่ างใด อย่างไรก็ตามมีผู้โต้แย้งว่า
เหตุผลดังกล่าวยากที่จะรับฟังได้ว่าเป็นธรรมต่อเจ้าหนีทังปวงเพราะในกรณีที่การฟื้นฟูไม่ประสบ
ความส้าเร็จเจ้าหนีก็ย่อมไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่ง
กระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนีที่เป็นบริษัทของประเทศต่างๆแบ่งออกเป็นสองแนวทางคือ
2.2.4.1 แนวทางที่ ส นั บ สนุ น การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี อย่ า งเต็ ม ที่ เ รี ย กว่ า
กระบวนการฟื้นฟูกิจการที่เข้มแข็ง เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศนิวซีแลนด์ และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ของกฎหมายชื่ออันเป็นกฎหมายของสหพันธ์ เป็นต้น
7

วิชา มหาคุณ. (2559). กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี. กรุงเทพฯ : ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
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2.2.4.2 แนวทางที่เปิดโอกาสให้ ลู กหนีฟื้นฟูกิจการได้ภ ายใต้เงื่อนไขที่จ้ากัด ซึ่ง
เรี ย กว่ ากระบวนการฟื้นฟู กิจการอย่า งอ่อน เช่น ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศ
อังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสเปน เป็นต้น
ส้าหรับกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนีของประเทศไทย อยู่ในแนวทางที่เปิดโอกาสให้ลู กหนี
ฟื้นฟูกิจการได้ภายใต้เงื่อนไขอันจ้ากัด เพราะยังมิได้สนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูกิจการอย่างเข้มแข็งตาม
แนวทางแรก ดังเช่นวิธีการของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่วางหลักไว้ว่า ในกรณีลูกหนีเป็นผู้ร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการ ให้ลูกหนียังคงมีอ้านาจจัดการทรัพย์สินและมี สิทธิเสนอแผนฟื้นฟูกิจการได้แต่เพียงผู้
เดียว ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหนีคัดค้านและเสนอผู้ท้าแผนของฝ่าย
ตนได้ในทันทีและศาลต้องมีค้าสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนีเพื่อเลือกว่าผู้ใด
สมควรเป็นผู้ท้าแผน
2.2.5 มาตรการต่างๆในกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการ8
2.2.5.1 ต้องมีค้าสั่งของศาลให้ด้าเนินการฟื้นฟูกิจการ
หลักการประการแรก ในการด้าเนินการฟื้นฟูกิจการ 9ของบริษัทที่ประสบปัญหาทาง
การเงิน คือจะต้องมีการร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีค้าสั่งเห็นชอบให้มีการฟื้นฟูกิจการ หลักการนี
จะปรากฏอยู่ในกฎหมายของทุกประเทศที่กล่าวมาแล้ว โดยยอมรับกันว่าศาลเป็นสถาบันที่
เหมาะสมที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการฟื้นฟูกิจการ และเป็นการก้าหนดบทบาทที่ส้าคัญทาง
เศรษฐกิจให้แก่ศาล ในการใช้ดุลพินิจว่าสมควรที่จะให้บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน
ด้าเนินการฟื้นฟูเพื่อประกอบธุรกิจต่อไปได้หรือไม่
หลักการประการที่สอง ผู้ที่มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้มีค้าสั่งนันคือเจ้าหนีและตัวบริษัท
ลูกหนีที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นหลักการที่เห็นว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในความ
อยู่รอดของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบางประเทศก็มีการเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทนัน
สามารถร้องขอได้เพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นกัน
ในการพิจารณาค้าร้องขอนันศาลย่อมมาจากพยานหลักฐานส้าคัญ คือศาลต้องพอใจ
และพิจารณาได้ว่าบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินนันจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถฟื้นฟู
กิจการได้ ศาลจึงจะมีค้าสั่งให้มีการฟื้นฟูกิจการ ศาลจะไม่อยู่ในฐานะที่จะสั่งให้มีการฟื้นฟูทุก
กรณีเมื่อมีการร้องขอและสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเต็มที่
2.2.5.2 การจ้ากัดสิทธิของบรรดาเจ้าหนี

8
9

สุธีร์ ศุภนิตย์. (2556). หลักกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ:วิญญูชน
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก R.M. Goode, Principle of Corporate Insolvency Law (1990) 25-44.
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มาตรการข้อนี เป็นมาตรการที่จ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการด้าเนินการฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน กล่าวคือเมื่อมีการยื่นค้าร้องขอเพื่อให้ศาลสั่งว่าจะอนุญาต
ให้มีการฟื้นฟูหรือไม่นันจ้าเป็นที่จะต้องไม่ให้บรรดาเจ้าหนีทังหลายใช้สิทธิด้าเนินการใดใดต่อ
บริษัทและทรัพย์สินของบริษัทในทางที่เป็นการขัดขวางต่อการฟื้นฟูกิจการ ดังนันจึงต้องมี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ห้ามไม่ให้บรรดาเจ้าหนีทังหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนีธรรมดาหรือ
เจ้าหนี มีประกันด้าเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับช้าระหนีหรือบังคับเอาแก่ทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกัน หรือฟ้องล้มละลายรวมตลอดถึงการห้ามบังคับคดี และหากก้าลังด้าเนินการ
บังคับคดีก็ให้หยุดการด้าเนินการต่อไปด้วย นอกจากนีเจ้าหนีจะเรียกเอาทรัพย์สินคืนจาก
บริษัทก็ไม่ได้ เช่น เจ้าหนีตามสัญญาเช่าซือหรือสัญญาเช่า เป็นต้น มาตรการนีจะก่อให้เกิด
สภาวะหยุดนิ่งซึ่งมีความจ้า เป็น หากไม่มีมาตรการนีโอกาสของการฟื้นฟูก็จะไม่มี เพราะ
บรรดาเจ้าหนีต่างก็ใช้สิทธิของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะท้าให้ไม่มีทรัพย์สินเหลือพอที่จะ
ด้าเนินการฟื้นฟู ประการส้าคัญมาตรการนีจ้าเป็นต้องใช้ต่อบรรดาเจ้าหนีมีประกัน ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นมาตรการที่กระทบถึ งสิทธิของเจ้าหนีมีประกันเป็นอย่างมากเพราะไม่อาจจะ
บั ง คั บ เอาทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น หลั ก ประกั น ได้ ซึ่ ง จะต่ า งจากการด้ า เนิ น การตามกฎหมาย
ล้มละลายที่บรรดาสิทธิของเจ้าหนีมีประกันจะไม่ถูกจ้ากัดแต่อย่างใด ทังนีเพราะความจ้าเป็น
ที่จะต้องรักษาทรัพย์สินของบริษัทลูกหนีไว้เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินการฟื้นฟู
สภาวะการหยุดนิ่งนีจะมีผลอยู่ตลอดไปหากศาลไม่ได้มีค้าสั่งยกค้าร้องขอให้ฟื้นฟู
จนกว่ า ศาลจะสั่ ง ยกเลิ ก การฟื้ น ฟู กิ จ การ ซึ่ ง เท่ า กั บ ว่ า แม้ จ ะอยู่ ใ นระยะเวลาของการ
ด้าเนินการฟื้นฟูบริษัทลูกหนีก็ยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่ ผลจากการที่บรรดาเจ้าหนีถูก
จ้ากัดสิทธิในลักษณะเช่นนี อาจจะมีบริษัทลูกหนีแสวงหาประโยชน์เพื่อไม่ต้องการให้เจ้าหนี
ด้าเนินการเร่งรัดหนีเอากับตนก็อาจจะแกล้งยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ดังนันเพื่อป้องกัน
ปัญหานี จ้ าเป็ น ที่จ ะต้องวางมาตรการบางอย่างไว้เช่นมาตรการห้ ามถอนค้าร้องขอฟื้นฟู
กิจการเมื่อมีการยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูไปแล้ว เป็นต้น
2.2.5.3 ต้องจ้ากัดสิทธิของบริษัทลูกหนี
เมื่อมีการร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการต่อศาล จ้าเป็นต้องมีมาตรการที่ห้ามมิให้บริษัท
ลูกหนีด้าเนินการใดใดเพื่อเลิกบริษัท เช่น การร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งเลิกบริ ษัท เป็นต้น
หากไม่จ้ากัดสิทธิของบริษัทลูกหนีก็ย่อมไม่สามารถด้าเนินการฟื้นฟู เพราะในการด้าเนินการ
ฟื้นฟูจ้าเป็นต้องมีตัวบริษัทอยู่และในขณะเดียวกันก็จะต้องห้ามไม่ให้บริษัทลูกหนีกระท้าการ
ใดๆอันเป็นการจ้าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน หรือช้าระหนีให้แก่เจ้าหนีผู้ใดผู้หนึ่ งหรือกระท้า
การใดใดอันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือทรัพย์สินของบริษัท และเพื่อการนี
ในกฎหมายของบางประเทศมี ก ารก้ า หนดให้ ตั งผู้ จั ด การชั่ ว คราวเพื่ อ เข้ า ควบคุ ม กอง
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ทรัพย์สินและจัดการด้าเนินธุรกิจของบริษัทลูกหนีเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะได้มีค้าสั่ง
ให้ฟื้นฟูกิจการ ทังนีเพราะเมื่อมีการรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการอาจจะเกิดระยะเวลานานกว่า
ศาลจะมีค้าสั่ง การจัดให้มีผู้จัดการชั่วคราวเข้าด้าเนินการเช่นนีเป็นการป้องกันความเสียหาย
อันอาจจะเกิดแก่กองทรัพย์สินได้และไม่ท้าให้ธุรกิจหยุดชะงัก
2.2.5.4 ระบบการฟื้นฟูกิจการ
ระบบการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน แบ่งได้เป็น 2 ระบบคือ
1) การเปลี่ยนตัวผู้บริหารบริษัทเป็นการชั่วคราว
ระบบนี เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น เป็ น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ในประเทศอั ง กฤษ
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ หรือ ฝรั่งเศส โดยหลักการของระบบการบริหารการจัดการ
บริการและอ้านาจการครอบครองดูแลทรัพย์สินของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกที่
ศาลจะแต่งตัง บุคคลผู้ นีย่อมจะต้องเป็นความสามารถในการบริหารการจัดการ
บริ ษั ท เป็ น อย่ า งดี บุ ค คลผู้ นี จะอยู่ ใ นฐานะเป็ น เจ้ า พนั ก งานของศาล ที่ จ ะต้ อ ง
ด้ า เนิ น การภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของศาลและในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ฐ านะเป็ น
เจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย จะมีอ้านาจในการบริหารกิจการและการจัดการทรัพย์สิน
ของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของบริษัทที่ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวในสัญญาใด
ใดที่บริษัทท้ากับบุคคลภายนอก ส่วนในการควบคุมจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
บริษัทนันมีอ้านาจโดยสมบูรณ์ เช่น อาจจะด้าเนินการจ้าหน่ายทรัพย์สินของบริษัท
เพื่ อ น้ า มาเป็ น ทุ น ในการด้ า เนิ น การก็ ไ ด้ หรื อ อาจจะด้ า เนิ น การเงิ น จาก
บุคคลภายนอกเพื่อน้ามาใช้ในการจัดการอย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงาน เมื่อมี
ปัญหาย่ อมสามารถที่จะขอความเห็ นชอบจากศาลก่อนการด้าเนินกิจการใดๆได้
และถ้าหากด้าเนินการบริหารผิดพลาดจนเกิดความเสียหายต่อบริษัท ศาลมีอ้านาจ
ถอดถอนออกจากต้าแหน่งได้และอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน
ด้วย
เห็นได้ว่าผู้บริหารเดิมของบริษัทหมดอ้านาจในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของบริ ษั ทโดยสิ นเชิง ไม่มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งในการด้ าเนิน การฟื้ น ฟูแ ต่อ ย่า งใด แต่
ประเด็ น ปั ญ หาของระบบนี คื อ การที่ จ ะต้ อ งสรรหาบุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเข้ าท้า หน้ าที่บ ริห ารบริษั ท เพื่อ ด้า เนิ นการฟื้ นฟูซึ่ งไม่ใ ช่เรื่ องง่า ย
อย่ างไรก็ ตามเพื่อ ให้ เ กิดการยอมรับ ในตั ว บุค คลดั งกล่ า ว ฝ่ ายบริษัท ลู กหนีและ
เจ้าหนีบางประเทศสร้างระบบให้มีการคัดเลือกตัวบุคคลที่ได้มีการเสนอชื่อมาพร้อม
ค้าร้องขอเพื่อให้ศาลแต่งตังและให้มีการเสนอชื่อใหม่เข้ามาได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็
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ตามหากศาลไม่สามารถจะแต่งตังบุคคลใดได้ ย่อมมีผลเป็นการยกค้าร้องขอให้มีการ
ฟื้นฟูได้ในตัว
การเปลี่ยนตัวผู้บริหารนีจะเป็นอยู่ชั่วระยะเวลาของการด้าเนินการฟื้นฟู
กิจการเท่านัน ดังนันการฟื้นฟูกิจการสินสุดลงอ้านาจการบริหารและอ้านาจการ
ครอบครองการจัดการทรัพย์สินย่อมจะสินสุดลง จึงต้องมีการโอนกิจการดังกล่าวคืน
ให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่ของบริษัทต่อไป แนวความคิดของการด้าเนินการตามระบบนี
คือเห็นว่าเมื่อบริษัทประสบปัญหาก็มีความจ้าเป็นต้องให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถที่ดีกว่าเขาบริหารแทนอย่างไรก็ตามระบบนีมีการวิพากษ์วิจารณ์กัน
มากถึงความชอบธรรมของการน้าบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารบริษัทเพราะไม่ได้มี
ส่วนได้เสียในบริษัทแต่อย่างใด แต่ต้องเข้ารับหน้าที่เป็นการฟื้นฟูบริษัท ประกอบกับ
การที่บุ คคลภายนอกของบริษัทอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากทางพนักงานของ
บริษัท อาจเกิดการความล่าช้าในการศึกษางาน และการเข้ารับหน้าที่เป็นผู้บริหาร
ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมาก เพื่อให้การฟื้นฟูเกิดผลส้าเร็จ ด้วยเหตุนีอาจจะไม่มี
ผู้ใดกล้าเสียงเข้ารับหน้าที่นีก็ได้
2) ระบบที่บริษัทลูกหนียังคงมีอ้านาจบริหารกิจการของบริษัทด้วยตนเอง
ระบบนีเป็นระบบที่ใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้
ด้าเนินการฟื้นฟูกิจการจะอยู่ในฐานะที่เรียกว่า มีอ้านาจในการด้าเนินกิจการ และมี
อ้านาจในการครอบครองจัดการทรัพย์สินด้วยตนเองต่อไป แม้กระนันก็ตามศาลและ
กรรมการเจ้าหนีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการคุมให้การด้าเนินการฟื้นฟูเป็นไป
ด้วยดี เช่น บริษัทลูกหนีจะต้องท้ารายงานถึงการด้าเนินกิจการสภาพทางการเงิน
และสถานะของบริษัท ให้ศาลทราบเพื่อที่ศาลและกรรมการเจ้าหนีสามารถติดตาม
ความเป็นไปของบริษัทตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในระบบนีศาลยังคงมีอ้านาจในการ
แต่งตัง Trustee ให้เข้าบริหารจัดการบริษัทของลูกหนีก็ได้ กล่าวคือถ้าศาลเห็นว่า
บริ ษั ท ไม่ มี ค วามสามารถหรื อ ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ การบริ ห ารและการจั ด การทรั พ ย์ สิ น
Trustee ที่ ศ าลจะแต่ ง ตั งนั นจะต้ อ งเป็ น ผู้ ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย แต่ จ ะเป็ น บุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์และความช้านาญในด้านการบริหารธุรกิจเป็นส้าคัญ
2.2.5.5 ต้องจัดท้าแผนฟื้นฟู
ต้องมีการจัดท้าแผนพืนฟูกิจการเพื่อให้บรรดาเจ้าหนีทังหลายของบริษัทพิจารณา
และให้ ความเห็ น ชอบ ผู้ จั ดท้ าแผนฟื้ นฟูขึนอยู่กับระบบการฟื้นฟู กล่ าวคื อในระบบการ
เปลี่ ยนตัวผู้ บริ หาร ผู้ ที่ได้รับต้าแหน่งแต่งตังจากศาลจะเป็นผู้ด้าเนินกา รส่ว นในระบบที่
บริษัทลูกหนียังคงมีอ้านาจบริหาร บริษัทลูกหนีจะเป็นผู้จัดท้า แผนฟื้นฟูกิจการมีความส้าคัญ
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ตรงที่ว่าเป็นการสร้างความผูกมัดขึนหากว่าแผนไม่ได้รับความเห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนีแล้ว
ก็เป็นอันว่าการฟื้นฟูกิจการบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินจะไม่เกิดขึน ศาลต้องยกเลิก
ค้าสั่งให้มีการฟื้นฟูกิจการ จะว่าไปแล้วแผนการฟื้นฟูกิจการเปรียบเสมือนหลักประกันแก่
บรรดาเจ้าหนีความเป็นไปได้ของแผนจึงเป็นสิ่งส้าคัญ ดังนันรายละเอียดที่ปรากฏในระบบจึง
ต้องมีอะไรความกระจ่างชัดที่จะท้าให้บรรดาเจ้าหนีทังหลายพอใจ และเชื่อมั่นได้ว่าจะมีการ
ด้าเนินการตามแผนนันได้แผนฟื้นฟูย่อมจะต้องปรากฏในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการด้าเนินการ
ช้าระหนี การปลดหนี ระยะเวลาของการช้าระหนี แผนการก่อหนี แผนการระดมทุน วิธีการ
และขันตอนต่างๆของการด้าเนินการฟื้นฟู เป็นต้น ประเด็นที่ส้าคัญจะอยู่ที่บรรดาเจ้าหนี
ต้องการจะทราบว่าตามแผนการฟื้นฟูจะมีการด้าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับหนีสินของตน จะมี
ผลกระทบมากน้อยแค่ไหน เช่น ในบางครังตามแผนการฟื้นฟูอาจมี ความจ้าเป็นจะต้องขาย
ทรั พย์ สิน อัน เป็ น หลักประกันของเจ้าหนีเพื่อน้ามาเป็นทุนในการด้าเนินกิจการ เจ้าหนีมี
ประกันรายนันจึงต้องการอยากทราบว่าจะได้ยาวยาวแก่ตนอย่างไร เป็นต้น แผนการฟื้นฟูที่มี
การเสนอต่อเจ้าหนีอาจมีการแก้ไขก็ได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ท้าแผนเป็ นส้าคัญ ที่
เป็นเช่นนีเพราะผู้ท้าแผนต้องมีความรับผิดชอบตามแผนโดยจะต้องท้าให้ได้ตามแผนที่ตน
เสนอ
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าแผนการฟื้นฟูกิจการนันจะตังได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
เจ้าหนีเสียก่อน แม้กระนันก็ตามศาลก็จะต้องให้ความเห็นชอบกับแผนซึ่งที่ประชุมเจ้าหนีลง
มติเห็นชอบด้วยจึงจะมีการด้าเนินการตามระบบฟื้นฟูได้ อย่างไรก็ตามในบางประเทศศาลไม่
จ้าเป็นต้องให้ความเห็นชอบอีกครังหนึ่ง เช่น ประเทศสิงคโปร์ ส่วนบางประเทศได้ก้าหนดให้
ศาลต้องรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูจากสหภาพแรงงานบริษัทด้วย ในกรณีที่ไม่มี
สหภาพแรงงานศาลจะต้องฟังความคิดเห็นจากผู้แทนพนักงานที่มาจากเสียงข้างมากของ
พนักงานทังหมด
2.2.5.6 บทบาทของเจ้าหนี
การฟื้น ฟู กิจ การของบริ ษัท ที่ ประสบปั ญ หาทางการเงิ น จ้ าเป็ น ต้อ งได้ รั บความ
ร่วมมือจากบรรดาเจ้าหนีทังหลาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูกิจการมาตรการ
ต่างๆที่ก้าหนดขึนจึงมีลักษณะเป็นการไม่ให้เจ้าหนีท้าการขัดขวางหรือก่อความยุ่งยากจนท้า
ให้การฟื้นฟูไม่อาจจะท้าได้ ซึ่งมาตรการที่ว่านีย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบรรดา
เจ้าหนีไม่มากก็น้อย รวมทังอาจจะต้องยอมรับถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึนด้วย อย่างไรก็
ตามเจ้าหนีทังหลายก็จะได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นฟูกิจการของบริษัทลูกหนี ในท้ายที่สุด
คือการได้รับช้าระหนีแม้จะต้องยื่นก้าหนดเวลาออกไป
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บรรดาเจ้าหนีที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือบรรดาเจ้ าหนี
ก่อนการฟื้นฟูกิจการและบรรดาเจ้าหนีที่เกิดขึนเมื่อมีการด้าเนินการตามแผนฟื้นฟู
ส้าหรับบรรดาเจ้าหนีก่อนการฟื้นฟูถูกก้าหนดบทบาทไว้ดังนี คือ
1) เมื่อมีการยื่นค้าร้องขอให้มีการฟื้นฟู บรรดาเจ้าหนีไม่อาจจะใช้สิทธิของ
ตนเพื่อการฟ้องร้องบังคับช้าระหนีหรือบังคับ เอาจากทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
การบังคับคดีและหากก้าลังด้าเนินการบังคับคดีก็จะต้องหยุดการด้าเนินการหรือ
ฟ้องล้มละลาย หรือเรียกคืนทรัพย์สินจากบริษัทอันเกิดจากสัญญาต่างๆที่ท้าไว้กับ
บริษัท
2) การเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ แ ผนฟื้ น ฟู เจ้ า หนี ทั งหลายถือ ว่ า เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
โดยตรงในความอยู่รอดของบริษัท การให้ อนุมัติแผนเป็นการรักษาผลประโยชน์
อย่ า งหนึ่ ง ของเจ้ า หนี เพราะในแผนการฟื้ น ฟู อ าจจะมี ผ ลเป็ น การจ้ า กั ด หรื อ ขั ด
ผลประโยชน์ ใ นบางอย่ า งในหนี ของตนก็ ไ ด้ หรื อ บางกรณี อ าจจะเป็ น การให้
ผลประโยชน์แก่เจ้าหนีกลุ่มหนึ่งมากเกินไป หรือวิธีการด้าเนินการตามแผนมีความ
ล่าช้า ไม่มีความรัดกุมพออาจเกิดความเสียหายในการลงมติออกเสียงของบรรดา
เจ้ าหนี นั น อาจมีการแบ่งกลุ่ มการออกเสี ยงตามประเภทของเจ้าหนีเช่น กลุ่ มที่
เจ้าหนีมีประกันกลุ่มของเจ้าหนีบุริมสิทธิ หรือกลุ่มของเจ้าหนีไม่มีประกันก็ได้ทังนี
เพื่อให้เจ้าหนีแต่ละกลุ่มต่างก็ได้รักษาผลประโยชน์ของตนได้อย่างเต็มที่
3) กรรมการเจ้าหนีในกรณีที่มีหนีเป็นจ้านวนมาก การมีกรรมการเจ้าหนี
ย่อมเป็นสิ่งจ้าเป็นท้าหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าหนีทังหลายในการควบคุมดูแลให้การ
ด้าเนิ น งานตามแผนฟื้นฟูเป็นไปได้โดยดี อันเป็นการเข้ารักษาผลประโยชน์ของ
เจ้ า หนี ทั งหลายนั่ น เอง บทบาทของกรรมการเจ้ า หนี อาจจะเริ่ ม ตั งแต่ ก ารให้
ค้าปรึกษาในการด้าเนินการจัดท้าแผนเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทลูกหนีในการด้าเนิน
กิจการ ในกรณีที่หากไม่มีการด้าเนินตามแผนกรรมการเจ้าหนีอาจร้องขอต่อศาลให้
มีการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการก็ได้ เป็นต้น
ส่ว นบรรดาเจ้าหนีที่เกิดขึนภายหลั งเมื่อมีการด้าเนินการตามแผนฟื้นฟู
บรรดาเจ้าหนีเหล่านีย่อมได้รับการช้าระหนีไปตามปกติของการด้าเนินธุรกิจของ
บริษัทขณะที่ก้าลังด้าเนินการตามแผนฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ตามสิทธิของเจ้าหนีเหล่านี
จ้าเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น เจ้าหนีที่ให้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟู ทังนี
หากการฟื้นฟูไม่ประสบผลส้าเร็จและต้องล้ มละลายเจ้าหนีเหล่านีจะได้รับความ
คุ้มครองให้ได้รับการช้าระหนีก่อนบรรดาเจ้าหนีก่อนการฟื้นฟู ที่มีมาตรการนีก็เพื่อ
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จะท้าให้เจ้าหนีที่เข้ามาในภายหลังเกิดความมั่นใจในการด้าเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทที่
ก้าลังด้าเนินการฟื้นฟู
2.2.5.7 การสินสุดการฟื้นฟูกิจการ
เมื่อการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินประสบความส้าเร็จ คือได้
มีการด้าเนิ น การเป็ น ไปตามที่ได้ก้าหนดไว้ในแผนฟื้นฟู ศาลก็จะมีค้าสั่ งยกเลิ กการฟื้นฟู
อ้านาจหน้ าที่ของผู้ บ ริ ห ารที่ศาลแต่งตังก็จะสิ นสุ ดลง บริษัทก็จะกลั บมามีอ้านาจในการ
บริหารกิจการด้วยตนเองต่อไป
ระยะเวลาในการด้ า เนิ น การตามแผนนั นเป็ น สิ่ ง ส้ า คั ญ อาจจะมี ก ารก้ า หนด
ระยะเวลาไว้ใน กฎหมาย เช่น ต้องไม่เกิน 5 ปีและหากมีความจ้าเป็ นก็อาจจะขอต่อศาลเพื่อ
ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามระยะเวลาของการด้าเนินการตามแบบ
ฟื้นฟูจะต้องไม่ยาวจนเกินไปเพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
บรรดาเจ้าหนีที่ถูกจ้ากัดสิทธิไว้
ในกรณีที่การฟื้นฟูไม่ประสบผลส้าเร็จ ศาลก็จะต้องมีค้าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูเช่นกัน
ในกรณีเช่นนีมีความจ้าเป็นที่ควรให้ ด้าเนินการต่อบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการ
ก้าหนดให้มีการด้าเนินตามกฎหมายล้มละลายโดยอัตโนมัติ
2.2.6 ประโยชน์ของกฎหมายฟื้นฟูกิจการ10
1) ขณะที่เกิดสภาวะพักการช้าระหนี ท้าให้ลูกหนีเกิดความคล่องตัวในการเจรจา
ช้าระหนีให้แก่เจ้าหนี ยิ่งกว่าการขอประนอมหนีในขณะที่ลูกหนีถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
2) ท้าให้ธุรกิจของลูกหนีด้าเนินการต่อไปได้อันจะท้าให้ธุรกิจนันมีค่ามากกว่าที่จะ
แยกขายทรัพย์สินของลูกหนีออกเป็นส่วนๆแบบล้มละลาย การที่ ธุรกิจของลูกหนีด้าเนินการ
ต่อไปนีจะส่งผลต่อเนื่องให้ลูกจ้างของลูกหนีมีงานท้าต่อไปส่วนลูกหนีเองก็สามารถน้าเงินจาก
การด้าเนินกิจการต่อไปมาช้าระหนีให้แก่เจ้าหนีได้ และสุดท้ายเมื่อลูกหนีออกจากการฟื้นฟู
กิจการแล้วลูกหนีก็สามารถมีเงินปันผลแบ่งปันให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นของลูกหนีได้
3) เมื่อด้าเนินการฟื้นฟูกิจการส้าเร็จ จะท้าให้เจ้าหนีได้รับช้าระหนีไม่น้อยกว่ากรณี
ศาลพิพากษาให้ลูกหนีล้มละลายหรือกรณีที่มีการช้าระบัญชี
4) สามารถรักษาองค์กรทางธุรกิจเอาไว้ได้
5) ท้าให้ลูกหนีสามารถผลิตสินค้าและบริการเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้

10

วิชา มหาคุณ. (2559). กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี. กรุงเทพฯ : ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
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6) เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหนีไม่มีประกัน มีโอกาสได้รับช้าระหนี เนื่องจากในการ
ฟื้นฟูกิจการนันจะท้าให้มูลค่าทรัพย์สินต่างๆของลูกมีเพิ่มมากขึน

2.3 ความแตกต่างระหว่างคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
แม้ว่าคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของประเทศไทยนันจะบัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัติ
ล้มละลายพ.ศ. 2483 เหมือนกัน แต่พอจะแยกลักษณะแตกต่างที่ส้าคัญระหว่างคดีล้มละลายและคดี
ฟื้นฟูกิจการได้ดังนี11
2.3.1 คดีล้ มละลายเริ่ มต้นด้วยการฟ้องบังคับให้ ล้ มละลายโดยเจ้าหนี ส่ว นในคดีฟื้นฟู
กิจการเริ่มต้นด้วยการยื่นค้าร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการโดยผู้ที่มีสิทธิยื่นค้าร้องขอ
ซึ่งจะเป็นลูกหนีหรือเจ้าหนีก็ได้
2.3.2 คดีล้มละลายลู กหนีจะได้รับความคุ้มครองเมื่อศาลมีค้าสั่ ง พิทักทรัพย์ของลูกหนี
เด็ดขาด ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการลูกหนีจะได้รับความคุ้มครองให้อยู่ในสภาวะพักการ
ช้าระหนีได้เมื่อศาลรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ
2.3.3 คดีล้มละลายกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย ประกอบไปด้วยคู่ความ ศาลและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการกระบวนการพิจารณานอกจากจะ
ประกอบไปด้วยคู่ความ ศาล และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ยังเพิ่มผู้ท้าแผน
ผู้บริ หารแผน ผู้บ ริหารแผนชั่ว คราว ผู้ บริหารชั่ วคราวและผู้บริหารลูกหนีเข้ามา
เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาด้วย
2.3.4 คดีล้มละลายลูกหนีต้องหยุดประกอบกิจการและเก็บรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี
ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการไม่มีการเก็บรวบรวมทรัพย์สิน ไม่มีกองทรัพย์สินของลูกหนี
เหมือนคดีล้มละลายเพราะคดีฟื้นฟูกิจการลูกหนียังคงด้าเนินกิจการต่อไปโดยมีผู้ท้า
แผนหรือผู้บริหารแผนเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของลูกหนี
2.3.5 คดีล้มละลายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนีแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ จะด้าเนิน ธุรกิจของลูกหนีต่อไปได้ก็แต่เฉพาะกิจการส่ วนที่ยังค้างอยู่ และ
ด้ า เนิ น กิ จ การต่ อ ไปเพื่ อ ให้ กิ จ การนั นสิ นสุ ด ลง ส่ ว นในคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การเป็ น การ
ด้าเนินการเพื่อให้กิจการของลูกหนีด้าเนินการต่อไปได้

11

เอื้อน ขุนแก้ว. (2552). คู่มือการศึกษากฎหมายฟื้นฟูกิจการ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: พลสยาม
พริ้นท์ติ้ง แอน พับพลิชชิ่ง.
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2.3.6 คดีล้มละลายการขอรับช้าระหนี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่เพียงท้าความเห็น
เสนอศาล โดยความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสภาพบังคับ ไม่มีผลท้าให้
เจ้าหนีต้องเสื่อมเสียสิทธิแต่อย่างใด ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการการขอรับช้าระหนี เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีอ้านาจในการท้าค้าสั่ง ค้าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีผลบังคับ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค้าร้องขอคัดค้านค้าสั่งของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลได้
2.3.7 คดีล้มละลายอ้านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้เดียวที่มีอ้านาจหน้าที่
ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการส่วนใหญ่แล้ว
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีอ้านาจในการก้ากับดูแลบุคคลที่มีอ้านาจกระท้าการ
แทนลูกหนี โดยหลักแล้วอ้านาจในการบริ หารและจัดการกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนีจะตกแก่ผู้บริหารชั่วคราวผู้ท้าแผนหรือผู้บริหารแผน ส่วนเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะมีอ้านาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนีเฉพาะกรณีที่ไม่อาจตัง
ผู้ บ ริ ห ารชั่ว คราวได้ ซึ่ง ให้ เจ้ าพนัก งานพิทั กษ์ทรั พย์มีอ้ านาจจัดการกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนีชั่วคราว หรือกรณีที่ศาลมีค้าสั่งตังให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นผู้บริหารแทนชั่วคราว
2.3.8 คดีล้มละลายเจ้าหนีมีประกันจะขอรับช้าระหนีหรือไม่ก็ได้ การที่เจ้าหนีมีประกันไม่
ยื่นค้าขอรับช้าระหนีไม่ท้าให้สิทธิของเจ้าหนีมีประกันเปลี่ยนแปลงไปหรื อสินสุดลง
ถ้าหากเจ้าหนีมีประกันไม่ได้ยื่นค้าขอช้าระหนี เจ้าหนีมีประกันก็ยังมีสิทธิเลือกว่าจะ
ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์บังคับแก่ทรัพย์นันโดยขอรับช้าระหนีบุริมสิทธิ หรือ
เจ้าหนีมีประกันจะบังคับเอากับทรัพย์หลักประกันโดยฟ้องคดีแพ่งบังคับจ้านองต่อ
ศาลที่มีอ้านาจพิจารณาคดีในส่วนแพ่งก็ได้ ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการเจ้าหนีมีประกันจะ
ขอรับช้าระหนีหรือไม่ก็ได้ แต่เจ้าหนีมีประกันไม่มีอ้านาจบังคับหลักประกันได้โดย
อิสระ การบังคับคดีเอาแก่หลักประกันของเจ้าหนีมีประกันจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ศาลล้มละลาย และการที่ศาลล้มละลายจะอนุ ญาตให้บังคับแก่ทรัพย์หลักประกันได้
นันจะต้องอยู่ภายใต้บังคับในบทบัญญัติ กล่าวคือทรัพย์สินนันไม่มีความจ้าเป็นใน
การฟื้นฟูกิจการหรือเจ้าหนีมีประกันมิได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ
2.3.9 คดีล้มละลายไม่ต้องมีการจัดกลุ่มเจ้าหนี ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการจัดการต้องมีการจัด
กลุ่มเจ้าหนี เพื่อก้าหนดให้แผนฟื้นฟูกิจการเหมาะสมแก่เจ้าหนีต่างกลุ่มกัน
2.3.10 คดีล้มละลายแบ่งมติออกเป็นมติธรรมดาและมติพิเศษ ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการเช่น
แบ่งมติออกเป็นมติธรรมดาและมติพิเศษเช่นเดียวกัน แต่วิธีการนับจ้านวนหนีต่าง
จากมติพิเศษในคดีล้มละลาย
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2.3.11 คดีล้มละลายเจ้าหนีมีประกันมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องขอ
ช้าระหนี สามารถบังคับช้าระหนีเอาแก่หลักประกันได้ ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี
มีประกันนันมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องขอช้าระหนี แต่ไม่
อาจบั ง คับ ช้ าระหนี เอาแก่ ห ลั กประกั นได้เพราะลู ก หนี ได้รั บความคุ้ม ครอง โดย
เจ้ าหนี ผู้ นันจะต้องขอให้ ศาลมีค้าสั่ งแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรือยกเลิ กข้อจ้ากัดสิ ทธิ
ดังกล่าว
2.3.12 คดีล้มละลายสินสุดลงโดยการยกฟ้อง การประนอมหนีส้าเร็จ การปลดจากการ
ล้มละลาย และการยกเลิกการล้มละลาย ส่วนในคดีฟื้นฟูกิจการสินสุดลงโดยการยก
ค้าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
หรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

2.4 กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ด้วยกันทังหมด 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 คือพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2541 ซึ่งได้เพิ่มบทบัญญัติกระบวน
พิจารณาการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีไว้ ในมาตรา 90/1 ถึงมาตรา 90/90 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี
มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีจ้านวนหนีมากกว่าสิบล้านบาทขึนไป ซึ่งในขณะนัน
ถือเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก
ฉบับที่ 2 คือพระราชบั ญญัติล้มละลาย (ฉบับที่5) พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมบาง
ประการในเรื่องการฟื้น ฟูกิจการของลู กหนี เช่น เรื่องการไถ่ถอนหลั กประกันในแผนฟื้นฟูกิจการ
มาตรา 90/42 ที่แต่เดิมเป็นเพียงกรณีที่มีเจ้าหนีมีประกัน เพิ่มเป็นครอบคลุมถึงกรณีความรับผิดของผู้
ค้าประกันด้วย และให้เพิ่มมาตรา 90/42 ทวิในเรื่องการจัดกลุ่มของเจ้าหนี เป็นต้น
ฉบับที่ 3 คือพระราชบั ญญัติล้มละลาย (ฉบับที่7) พ.ศ. 2547 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมบาง
ประการในเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี เช่นกัน เช่น ค้านิยามในมาตรา6 (3) ที่จากเดิมคือคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามอนุหนึ่งหรือสอง เพิ่มเป็นคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของลูกหนีหรือบุคคลตามอนุหนึ่งหรือสอง และการแก้ไขค้านิยามของค้าว่า บุคคลล้มละลาย
ทุจริต เป็นต้น
ส่วน ฉบับที่ 4 คือพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่9) พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มบทบัญญัติในเรื่อง
กระบวนการพิจารณาการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในมาตรา
90/91 ถึงมาตรา 90/128 โดยพระราชบัญญัตินีมีขึนเพื่อเพิ่ม บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟื้นฟู
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กิจการของลูกหนีขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ ซึ่งเนือหาในบทบัญญัติมีการตราขึนโดยน้าเอา
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติทังสามฉบับก่อนหน้ามาเป็นต้นแบบ เนื่องจากพระราชบัญญัติทัง 3
ฉบั บ ก่ อ นหน้ า เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต ราขึ นไว้ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี ขนาดใหญ่ แต่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในเนือหาบางประการให้เหมาะกับลูกหนีขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ค้านิยามของ
ลู ก หนี ได้ มี การบั ญ ญั ติใ ห้ ก ว้ างขึ น ซึ่ งยั ง รวมไปถึง ลู กหนี ที่เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาอีก ด้ ว ย หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงจ้านวนหนีให้ลดลง จากเดิมต้องไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท เปลี่ยนเป็น ไม่น้อยกว่าสองล้าน
บาท สามล้ านบาท และ ไม่น้ อ ยกว่าสามล้ านบาทแต่ ไม่ถึงสิ บล้ านบาทแล้ ว แต่กรณี และการลด
ขันตอนในการรับค้าร้องขอ เป็นต้น
โดยพระราชบัญญัตินีมีขึนภายหลังจากที่มีการใช้กระบวนการพิจารณาการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนีที่เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีหนีสินตังแต่ 10 ล้านบาทขึนไป ใน 3
ฉบับก่อนหน้าตังแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง 2559 รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพราะในปัจจุบันมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็นจ้านวนมากในประเทศไทยและได้ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคล
หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ และรวมถึงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อ งกับกิจการนัน
ด้วย และยังกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับ
ลูกหนีให้สามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ดังนันกระบวนการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงถือเป็นกระบวนการส้าคัญที่จะช่วยเหลือ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย
2.4.1 ความหมายและประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.4.1.1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาจากค้าว่า Small and Medium
Enterprise หรือที่เรียกสันๆว่า SMEs ซึ่งหมายถึงธุรกิจที่มีขนาดย่อมและเป็นอิสระ โดยมี
เอกชนเป็นเจ้าของและด้าเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็นเครื่องมือหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บุคคลหรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการด้าเนินงานในกิจการต่้าและมีพนักงานจ้านวนไม่มาก
ในพระราชบั ญญัติส่งเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ค้าว่า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจ การผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้า
ส่ง และกิจการค้าปลีก หรือ กิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ
2.4.1.2 ประเภทของธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม12
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1) ธุรกิจประเภทการผลิต คื อ ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ลั ก ษระของการประกอบการ
อุตสาหกรรมรวมทุกประเภทโดยท้าการแปรสภาพปัจ จัยการผลิต จากวัตถุดิบให้
เป็นสินค้าหรือบริการตามความต้องการของผู้บริโภคโดยไม่ค้านึงว่างานนันจะท้า
ด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือ ทังนีรวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วย
กรณีที่เป็นวิส าหกิจขนาดกลาง มีจ้านวนคนงานตังแต่ 51 คนแต่ไม่เกิน
200 คนหรือมีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 50 ล้านแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
กรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม มีจ้านวนคนงานไม่เกิน 50 คน มีสินทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท
2) ธุรกิจประเภทการบริการ คือ ธุรกิจที่ใช้พนักงานบริการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยแรงงานและฝี มือของบุ คลาการ เช่น
โรงแรม ร้านอาหาร ส้านักงานบัญชีและกฎหมาย ร้านตัดผม ร้านตัดเสือผ้า รวมไป
ถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมทุกชนิด และธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นต้น
กรณีที่เป็นวิส าหกิจขนาดกลาง มีจ้านวนคนงานตังแต่ 51 คนแต่ไม่เกิน
200 คนหรือมีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 50 ล้านแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
กรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม มีจ้านวนคนงานไม่เกิน 50 คน มีสินทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท
3) ธุรกิจประเภทค้าส่ง คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น
สินค้าใหม่หรือสินค้าที่ใช้แล้วและบริการให้กับองค์กรที่ซือไปเพื่อน้าไปขายต่อหรือใช้
ในทางธุร กิ จ ทังในงานอุตสาหกรรมและพาณิ ช ย์กรรมโดยเป็น การขายสิ น ค้าใน
ปริมาณที่มาก
กรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง มีจ้านวนคนงานตังแต่ 26 คนแต่ไม่เกิน 50
คนหรือมีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 50 ล้านแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
กรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม มีจ้านวนคนงานไม่เกิน 25 คน มีสินทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท
4) ธุรกิจประเภทค้าปลีก คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ
ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ บริโภคคนสุดท้ายเพื่อน้าไปใช้ส่วนตัวไม่ได้เป็นการน้าไปใช้
ในทางธุรกิจ
กรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง มีจ้านวนคนงานตังแต่ 16 คนแต่ไม่เกิน 30
คนหรือมีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 30 ล้านแต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
กรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม มีจ้านวนคนงานไม่เกิน 15 คน มีสินทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 30 ล้านบาท
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จากที่ กล่ า วมาข้ างต้ น เห็ นได้ ว่า ในการจะพิจ ารณาว่ ากิ จการใดถื อเป็ น
กิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนัน พิจารณาได้จากจ้านวนคนงาน
หรือสินทรัพย์ถาวรว่าในกิ จการนันมีจ้านวนคนงานกี่คนหรือสินทรัพย์ถาวรกี่ล้าน
บาท หากกิจการนันมีคนงานหรือ สิ นทรัพย์ถาวรเป็นจ้านวนตามข้อก้าหนดของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละประเภทกิจการ กิจการนันถือเป็นกิจการ
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.4.2 การฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.4.2.1 การร้องขอต่อศาลให้มีค้าสั่งฟื้นฟูกิจการ
การฟื้นฟูกิจการเริ่มต้นจากบุคคลตามที่กฎหมายก้าหนด ยื่นค้าร้องขอต่อศาลโดยมี
รายละเอียดดังนี
1) ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน
(1) เจ้าหนีในหนีที่เกิดขึนจากการด้าเนินกิจการ ซึ่งอาจเป็นคน
เดีย วหรื อหลายคนรวมกั น และมีจ้านวนหนีแน่น อนตามมาตรา 90/92
วรรคหนึ่ง กล่าวคือในสามกรณีข้างต้น
(2) ลูกหนีซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 90/92 วรรคหนึ่ง กล่าวคือเป็น
ลู ก หนี ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นสถานะที่ จ ะช้ า ระหนี ได้ และเป็ น หนี ที่ เ กิ ด ขึ นจากการ
ด้าเนินกิจการซึ่งเป็นหนีเจ้าหนีคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และมีจ้านวน
หนีแน่นอนตามมาตรา 90/92 วรรคหนึ่ง กล่าวคือในสามกรณีข้างต้น
2) ระยะเวลาในการร้องขอฟื้นฟูกิจการ
อาจมีการร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ ไม่ว่าจะมีการถูกฟ้องล้มละลาย
แล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
(1) ได้มีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนีเด็ดขาดแล้ว
(2) นิติบุคคลที่เลิกกันไม่ว่า โดยเหตุที่ศาลหรือนายทะเบียนมีค้าสั่ง
ให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียน หรือมีการจดทะเบียนเลิกหรือด้วยเหตุอื่นไม่
ว่าจะได้ช้าระบัญชีเสร็จแล้วหรือไม่
(3) ได้เคยมีค้าสั่งยกเลิกค้าร้องขอยกเลิกค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
เห็นชอบด้วยแผนหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีตามความในหมวด
นี ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นค้าร้องขอ
3) เหตุในการขอฟื้นฟูกิจการ
การขอให้ฟื้นฟูกิจการจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี
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(1) ลู ก หนี ไม่ อ ยู่ ใ นสถานะที่ จ ะช้ า ระหนี ได้ คื อ ลู ก หนี ไม่ มี
ความสามารถในการช้าระหนีเนื่องจากมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนีสิน
(2) เป็นหนีเจ้าหนีคนเดียวหรือหลายคนรวมกันซึ่งเป็นหนีที่เกิด
จากการด้าเนินกิจการและมีจ้านวนหนีที่แน่นอน ตามมาตรา 90/92 วรรค
หนึ่ง กล่าวคือจ้านวนหนีตามมาตรา 90/1 แบ่งได้ 3 กรณีคือ
(ก) ลูกหนีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีจ้านวนหนีแน่นอนไม่
น้อยกว่าสองล้านบาท
(ข) ลู ก หนี ที่ เ ป็ น คณะบุ ค คล ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ไม่ จ ด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดหรือนิติ
บุคคลอื่นตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงต้องมีจ้านวนหนีแน่นอนไม่
น้อยกว่าสามล้านบาท
(ค) ลูกหนีที่เป็นบริษัทจ้ากัดต้องมีจ้านวนหนีแน่นอนไม่
น้อยกว่าสามล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบล้านบาท
ไม่ว่าหนีนันจะถึงก้าหนดช้าระโดยพลันหรือในอนาคตก็
ตาม
(3) มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี
(ก) เหตุ อั น สมควรในการฟื้ น ฟู กิ จ การ เช่ น กิ จ การมี
พืนฐานที่ดีมาโดยตลอดแต่เพิ่งจะเกิดปัญหาทางการเงิน เป็นต้น
(ข) ช่องทางในการฟื้นฟูกิจการ เช่น เป็นกิจการที่ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหารของลูกหนีและเจ้าหนี อันจะท้าให้การ
ฟื้นฟูกิจการส้าเร็จได้โดยง่ายเป็นต้น
4) รายละเอียดในค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ
(1) การที่ลูกหนีไม่อยู่ในสถานะจะช้าระหนีได้
(2) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนีคนเดียวหรือหลายคนที่ลูก หนีเป็น
หนีที่เกิดขึนจากการด้าเนินกิจการ
(3) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
(4) แผนการฟื้นฟูกิจการ
(5) หลักฐานแสดงว่าเจ้าหนีได้รับความเห็นชอบในแผน ไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ้านวนหนีทังหมด
5) ค่าขึนศาลและเงินประกัน
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ผู้ร้องขอต้องช้าระค่าขึนศาลหนึ่ งพันบาท และต้องวางเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายต่อศาลในขณะยื่นค้าร้อง อีกเป็นจ้านวนหนึ่งหมื่นบาท หากผู้ร้อง
ขอไม่ยอมวางเงินประกันให้ถือว่าผู้ร้องขอทิงค้าร้องขอและศาลจะมีค้าสั่ง
จ้าหน่ายคดีออกจากสารบบความ
6) การถอนค้าร้องขอ
ผู้ร้องขอจะถอนค้าร้องขอไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
แต่หากศาลได้มีค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ศาลจะ
อนุญาตให้ถอนค้าร้องขอไม่ได้
2.4.2.2 การไต่สวนและมีค้าสั่งให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี
เมื่อศาลรับค้าร้องขอฟื้ นฟูกิจการแล้ว ศาลจะด้าเนินการไต่สวนโดยด่วน และจะ
ประกาศค้าสั่งรับค้าร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนลงในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย หนึ่ง
ฉบับล่วงหน้าก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และต้องส่งส้าเนาค้าร้องขอและแจ้งวัน
เวลานัดไต่สวนแก่ลูกหนีเจ้าหนีทังหลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และต้องแจ้งให้นาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือในทะเบียนนิติ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนายทะเบียนจะได้จดแจ้ง
ค้าสั่งศาลไว้ในทะเบียนด้วย ทังนีให้ส่งก่อนวันนัดไปสวนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน กรณีดังกล่าวเพื่อ
เปิดโอกาสให้ลูกหนีหรือเจ้าหนีอาจยื่นค้าคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน
โดยการไต่สวนรับค้าร้องขอ ศาลต้องไต่สวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90/92
และมาตรา 90/95 กล่าวคือเรื่องของบุคคลที่มีสิทธิยื่นขอให้ฟื้นฟูกิจการและค้าร้องขอแสดง
โดยชัดแจ้งครบถ้วนทุกประการ และแผนเข้าหลักเกณฑ์ตามที่สามารถให้ความเห็นชอบได้
ตามมาตรา 90/100 ถ้า ได้ ความจริง และมีเ หตุ อัน สมควรที่จ ะฟื้ น ฟูกิ จการและแผนเข้ า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วทัง ผู้ร้องขอยื่นค้าร้องขอโดยสุจริต ให้ศาลมีค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
เห็นชอบด้วยแผน มิฉะนันให้มีค้าสั่งยกค้าร้องขอ
1) หลักเกณฑ์ การให้ความเห็นชอบด้วยแผนของศาล13
(1) แผนต้องมีรายการครบถ้วนตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 90/96
(2) แผนต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนีจ้านวนไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ้านวนหนีทังหมด
(3) ข้ อ เสนอในการช้ า ระหนี ตามแผนนั น เป็ น ไปตามล้ า ดั บ ที่
กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เว้นแต่เจ้าหนีผู้

13

กลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต. (2553). เจาะหลักฎีกาล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี. กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร
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เสียเปรียบจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือกับข้อเสนอช้าระหนีในล้าดับซึ่ง
แตกต่างออกไป
(4) เมื่อการด้าเนินการตามแผนส้าเร็จ จะท้าให้เจ้าหนีได้รับช้าระ
หนีไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมีค้าพิพากษาให้ลูกหนีล้มละลาย
(5) เจ้าหนีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทีย มกัน เว้นแต่เจ้าหนีผู้ ได้รับการปฏิบัติ ที่เสี ยเปรียบในกลุ่ มนัน จะให้
ความยินยอมเป็นหนังสือ
ข้อยกเว้นของกรณีนีคือในกรณีที่แผนมีรายการไม่ครบถ้ว นตาม
มาตรา 90/96 ให้ศาลสอบถามผู้ร้องขอ ถ้าศาลเห็นว่ารายการในแผนที่ขาด
ไปไม่ใช่สาระส้าคัญ ให้ถือว่าแผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/96
2) แผนของการฟื้นฟูกิจการต้องมีรายการต่อไปนีเป็นอย่างน้อย
(1) เหตุผลในการฟื้นฟูกิจการ
(2) รายละเอียดของทรัพย์สิน หนีสิน และภาระผูกพันต่าง ๆ ของ
ลูกหนีในขณะที่ยื่นค้าร้องขอ
(3) หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการ
(ก) ขันตอนของการฟื้นฟูกิจการ
(ข) การช้าระหนี การยืดก้าหนดเวลาช้าระหนี การลด
จ้านวนหนีลง และการจัดกลุ่มเจ้าหนีโดยสิทธิของเจ้าหนีที่อยู่ใน
กลุ่ มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี ที่
ได้รับการปฏิบัติที่ ไม่เท่าเทียมในกลุ่มนันจะให้ความยินยอมเป็น
หนังสือ
(ค) การลดทุนและเพิ่มทุน
(ง) การก่อหนีและระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหล่งของ
เงินทุนและเงื่อนไขแห่งหนีสินและเงินทุนดังกล่าว
(จ) การจั ด การทรั พ ย์ สิ น และการหาประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินของลูกหนี
(ฉ) เงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลและประโยชน์อื่นใด
(4) การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีที่มีเจ้าหนีมีประกัน และความ
รับผิดของผู้ค้าประกัน
(5) การแก้ปัญหาในกรณีการขาดสภาพคล่องชั่วคราวในระหว่าง
การปฏิบัติตามแผน
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(6) วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี
(7) ชื่ อ คุ ณ สมบั ติ หนั ง สื อ ยิ น ยอมของผู้ บ ริ ห ารแผน และ
ค่าตอบแทน
(8) การแต่งตังและการพ้นต้าแหน่งของผู้บริหารแผน
(9) ระยะเวลาด้าเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินสามปี
(10) การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนีหรือสิ ทธิตามสัญญา ใน
กรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี หรื อ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญามี ภ าระเกิ น ควรกว่ า
ประโยชน์ที่จะพึงได้
2.4.2.3 ผลของการที่ศาลมีค้าสั่งรับค้าขอ
การฟื้นฟูกิจการมีขึนเพื่อประโยชน์แก่กิจการของลูกหนีให้สามารถด้าเนิน
ต่อไปได้ เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการด้าเนินไปได้โดยสะดวกและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงมี
มาตรา 90/12 เพื่อจ้ากัด สิทธิของเจ้าหนีและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี นับตังแต่วันที่ศาลมีค้า สั่งรับค้าร้องขอไว้เพื่อพิจารณาเป็นต้นไป จนกว่า
จะถึ ง วั น ครบก้ า หนดระยะเวลาด้ า เนิ น การตามแผน หรื อ วั น ที่ ด้ า เนิ น การเป็ น
ผลส้าเร็จตามแผน หรือวันที่ศาลมีค้าสั่งยกค้าร้องขอ หรือจ้าหน่ายคดี หรือยกเลิก
ค้า สั่ ง ให้ ฟื้ น ฟูกิ จ การและเห็ น ชอบด้ ว ยแผนหรื อ ยกเลิ กการฟื้น ฟู กิ จการในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี
1) ห้ามฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี
ถ้ามีการฟ้องหรือร้องขอคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้วให้ศาลงดพิจารณาคดีนันไว้
2) ห้ามนายทะเบียนมีค้าสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็น
ลูกหนีและห้ามให้นิติบุคคลนันเลิกกันโดยประการอื่น
3) ห้ามฟ้องลูกหนีเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี หรือเสนอข้อ
พิพาทที่ลูกหนีอาจได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการชีขาด หากหนีนัน
ได้เกิดขึนก่อนวันที่ศาลมีค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน และ
ห้ามฟ้องลูกหนีเป็นคดีล้มละลายในกรณีที่ มีการฟ้องคดีหรือเสนอข้อพิพาท
ให้อนุญาโตตุลาการชีขาดไว้ก่อนแล้ว โดยให้งดการพิจารณาไว้ เว้นแต่ศาล
รับค้าร้องขอจะมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น
4) ห้ามเจ้าหนีตามค้าพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี หากมูลหนี
ตามค้ า พิ พ ากษานั นได้ เ กิ ด ขึ นก่ อ นวั น ที่ ศ าลมี ค้ า สั่ ง ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การและ
เห็ นชอบด้ว ยแผน ในกรณีที่ด้าเนินการบังคับไว้ก่อนแล้ ว ให้ ศาลงดการ
บังคับนันไว้เว้นแต่ศาลจะมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น หรือการบังคับคดีได้ส้าเร็จ

31
แล้วก่อนเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทราบว่าได้มีการยื่นค้าร้องขอหรือการ
บั งคับ คดีตามค้าพิ พากษาให้ ลู กหนีส่ งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ งเสร็จก่อนวั น
ดังกล่าว
5) ห้ามเจ้าหนีมีประกันบังคับช้าระหนีแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค้าร้องขอ
6) ห้ามเจ้าหนีซึ่ง มีสิทธิบังคับช้าระหนีได้เองตามกฎหมาย ยึดหรือขาย
ทรัพย์สินของลูกหนี
7) ห้ามเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นสาระส้า คัญในการด้าเนินกิจการของลูกหนี
ตามสัญญาเช่าซือ สัญญาซือขาย หรือสัญญาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
ในการโอนกรรมสิ ท ธิ ห รื อ สั ญ ญาเช่ า ที่ ยั ง ไม่ สิ นก้ า หนดเวลาที่ ต กลงไว้
ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองของลูกหนี
หรือของบุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี รวมทังการฟ้องบังคับคดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินและหนีซึ่งเกิดจากการสัญญาดังกล่าวด้วย ถ้ามีการฟ้องคดีไว้ก่อน
ให้ศาลงดการพิจารณาคดีนันไว้ เว้นแต่ศาลจะมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น
8) ห้ามลูกหนีจ้าหน่าย จ่ายโอน ให้เช่า ช้าระหนี ก่อหนีหรือกระท้าการใดๆ
ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระท้าที่จ้าเป็นเพื่อให้การ
ด้าเนิ นการค้าตามปกติของลู กหนีสามารถด้าเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลที่
รับค้าร้องขอจะมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น
9) ค้าสั่ งตามวิ ธีการชั่ ว คราวของศาลที่ใ ห้ ยึด อายัดจ้ าหน่ ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินของลูกหนี หรือให้พิทักษ์ทรั พย์ของลูกหนีชั่วคราว ซึ่งมีอยู่ก่อน
วันที่ศาลมีค้าสั่งรับค้าร้องขอไว้เพื่อพิจารณานัน ให้ศาลที่รับค้าร้องขอมี
อ้านาจสั่งให้ระงับผลบังคับไว้ หรือแก้ไขเปลี่ ยนแปลงเป็นอย่างใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้
10) ห้ ามผู้ ประกอบการสาธารณูปโภคงดให้ บริการแก่ลู กหนี เว้นแต่จ ะ
ได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค้าร้องขอ
โดยค้าพิพากษา ค้าสั่งของศาล หรือค้าชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติใน
ข้อใดดังกล่าวนีไม่มีผลผูกพันกับลูกหนี ส่วนกรณีค้าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท นายทะเบียน
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติ บุคคลซึ่งเป็นลูกหนี การท้านิติกรรมหรือการ
ช้าระหนีใดใดที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติข้อใดที่กล่าวมาการนันเป็นโมฆะ
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2.5 สภาวะพักการชาระหนี้14
2.5.1 ความหมายของการสภาวะพักการชาระหนี้
กล่าวคือ เมื่อศาลได้มีค้าสั่งรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาแล้ว นับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่ง
รับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการจะก่อให้เกิดสภาวะพักการช้าระหนีตามกฎหมาย ซึ่งท้าให้ลูกหนีปลอดจาก
สภาวะที่จะต้องถูกฟ้องร้อง ถูกบังคับหรือถูกกระท้าการใดๆที่มุ่งต่อทรัพย์สินของลูกหนี
2.5.2 วัตถุประสงค์ของสภาวะพักการชาระหนี้
กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพย์สินของลูกหนีที่มีอยู่ในวันที่ศาลมีค้าสั่งรับค้า
ร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้ มีผลให้เจ้าหนีทังหลายไม่อาจบังคับให้ลูกหนีช้าระหนีได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ท้า
ให้ลูกหนีมีช่วงระยะเวลาพอที่จะคิดปรับปรุงพัฒนาองค์กรของตน โดยไม่ต้องกังวลกั บการที่จะถูก
เจ้าหนีบังคับยึดทรัพย์ หรือยึดหลักประกัน และจัดระบบในการด้าเนินกิจการ เพื่อให้ลูกหนีกลับมาสู่
สภาวะในการด้าเนินการตามปกติได้และให้ลูกหนีได้รับการบรรเทาจากภาวะกดดันทางด้านการเงิน
ซึ่งอาจท้าให้ลูกหนีไปสู่สภาวะการล้มละลายได้ นอกจากนียังให้ลูกหนี มีโอกาสที่จะต่อรองกับเจ้าหนี
โดยไม่อยู่ในสภาวะที่ถูกกดดันด้วย
2.5.3 จุดเริ่มต้นของการเกิดสภาวะพักการชาระหนี้
กล่าวคือ ทันทีที่ศาลมีค้าสั่งรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณา สภาวะพักการช้าระหนีจะ
เกิดขึนโดยทันที โดยไม่ต้องค้านึงว่าเจ้าหนีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนันจะทราบค้าสั่งรับค้าร้องขอของ
ศาลแล้วหรือไม่ อีกทังผลบังคับของสภาวะพักช้าระหนีตามกฎหมายระบุไว้เพียงว่าเมื่อศาลมีค้าสั่ง
รับค้าร้องแล้ว ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการประกาศหรือแจ้งค้าสั่งก่อนที่จะให้เกิดสภาวะการพักช้าระ
หนีมีผลใช้บังคับแต่อย่างใด
2.5.4 การคุ้มครองเจ้าหนี้ในสภาวะพักการชาระหนี้
กล่าวคือ เมื่อเกิดสภาวะพักการช้าระหนี เจ้าหนีต่างๆจะต้องหยุดด้าเนินการฟ้องร้องหรือ
บังคับคดีต่อทรัพย์สินของลูกหนี เพราะหากปล่อยให้เจ้าหนีเหล่านีบังคับคดีได้ ต่างรายต่างบังคับคดี
ก็จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน โดยผลของสภาวะพักการช้าระหนี จะก่อให้เกิดภาวะหยุดนิ่งแล้ว
รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนีที่มีอยู่ มาจัดสรรช้าระหนีให้แก่เจ้าหนีอย่างเป็นระบบตามที่ก้าหนดไว้ใน
กฎหมาย เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนีทังหลายและเป็นไปตามบุริมสิทธิ
2.5.5 บุคคลที่กฎหมายคุ้มครองในสภาวะพักการชาระหนี้
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เอื้อน ขุนแก้ว. (2552). คู่มือการศึกษากฎหมายฟื้นฟูกิจการ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: พลสยาม
พริ้นท์ติ้ง แอน พับพลิชชิ่ง.
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กล่าวคือ สภาวะพักการช้าระหนีมุ่งที่จะคุ้มครองเฉพาะลูกหนีในคดีฟื้นฟูกิจการเท่านัน ส่วน
บุคคลที่ต้องรับผิดร่วมกับลูกหนี เช่น ลูกหนีร่วม ผู้ค้าประกัน หรือบุคคลผู้ต้องรับผิดอย่างผู้ค้าประกัน
มิได้รับประโยชน์จากสภาวะพักการช้าระหนีแต่อย่างใด
2.5.6 ผลของสภาวะพักการชาระหนี้
กล่าวคือ สภาวะพักการช้าระหนีจะมีผลต่อการกระท้าของเจ้าหนีที่จะกระท้าต่อไป ไม่มีผล
ต่อการกระท้าต่างๆที่เกิดขึนแล้ว ก่อนที่สภาวะพักการช้าระหนีจะเกิดขึน
กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
เป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่น้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไปซึ่งใช้กับกิจการขนาดใหญ่มา
เป็นต้นแบบ มีความแตกต่างเพียงค้านิยามของลูกหนีที่นิยามไว้ส้าหรับกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม ท้ าให้ ก ารที่ ลู กหนี ที่เป็น วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มจะเริ่มต้น เข้า สู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการจนเสร็จสิ นกระบวนการนันเป็นการล่าช้าเพราะมีขันตอนเยอะและแต่ละ
ขันตอนต้องใช้ระยะเวลานานเนื่องจากเงื่อนไขต่างๆในแต่ละกระบวนการ ซึ่งความล่าช้านีเองอาจท้า
ให้กิจการของลูกหนีที่ประสบปัญหาอยู่ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที จนอาจท้าให้ลูกหนีต้องตกเป็น
บุคคลล้ มละลาย อีกทังยั งไม่ส ามารถท้าตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการฟื้นฟูกิจการที่ต้องการ
ช่วยเหลือลูกหนีได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีการประกอบธุรกิจที่
เป็ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มเพิ่ ม ขึ นมากมาย การที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึนมา ที่ถึงแม้ว่าจะมี
กระบวนการที่ล่าช้าไปบ้าง แต่กระบวนการดังกล่าวก็อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือลูกหนีซึ่ง
อาจตกเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ให้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายและยังสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่ง
จะเป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

บทที่ 3
กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ
การศึกษากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่ เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ต่างประเทศนี ต้องการที่จะศึกษาในประเทศฝรั่ งเศส สหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ เนื่องจากทังสาม
ประเทศถือเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของกฎหมายต่างๆ ที่หลายๆประเทศในโลกน้าเป็นแนวทางไป
ปรับใช้กับการร่างกฎหมายในประเทศของตนเอง โดยผู้เขียนต้องการศึกษาว่าในแต่ละประเทศมี
แนวคิดและความเป็นมาของการฟื้นฟูกิจการอย่างไร ใช้หลักการใดในการแก้ไขปัญหากิจการที่ประสบ
ปัญหาทางการเงิน และมีรูปแบบและกระบวนการอย่างไรในการฟื้นฟูกิจการ เพื่อน้ามาวิเคราะห์และ
ปรับใช้กับกระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย

3.1 ประเทศฝรั่งเศส
3.1.1 แนวคิดและความเป็นมาของการฟื้นฟูกิจการ
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของประเทศฝรั่งเศส เริ่มต้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน้าทรัพย์สินของลูกหนีที่ไม่สามารถช้าระหนีได้ ออกขายเพื่อน้าเงินที่ได้จากการ
ขายทรัพย์สินนันมาช้าระหนีให้แก่เจ้าหนีทังหลาย ซึ่งกระบวนการนีมีลักษณะเป็นการบังคับให้ลูกหนี
ปฏิบัติตามสัญญา บังคับช้าระหนีเอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนีเป็นส้าคัญ 15และเป็นการลงโทษลูกหนีทัง
ในทางแพ่งและในทางวิชาชีพ
ต่อมาแนวความคิดดังกล่าวค่อยๆมีการพัฒนาขึนเป็นล้าดับ โดยเน้นให้กระบวนการดังกล่าว
มีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระมากขึนโดยยินยอมให้ลูกหนีที่สุจริตสามารถด้าเนินกิจการต่อไปได้ โดย
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลก้าหนด ในปีค.ศ. 1985 มีการยกเลิกกฎหมายเดิมที่ใช้อยู่และตรากฎหมาย
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สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศสว่าด้วยบริษัทที่ประสบปัญหาการเงิน,วารสารนิติศาสตร์ 29 :
3 (กันยายน 2542)

35
ขึ นมาใหม่ เ รี ย กว่ า กฎหมายว่ า ด้ ว ยกิ จ การที่ ป ระสบปั ญ หาทางการเงิ น ซึ่ ง มี ใ ห้ ค วามส้ า คั ญ กั บ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนีมากกว่ากระบวนการช้าระบัญชี16
ในปัจจุบันกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายพาณิชย์
ในส่วนกฎหมายว่าด้วยกิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีแนวโน้มในการ
คุ้มครองลูกหนีจากเจ้าหนีและเน้นการช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการของลูกหนีให้กลับมามีสถานะทางการเงิน
ที่ดีขึน โดยรูปแบบกระบวนการแก้ไขปัญหา กิจการที่ประสบปัญหา ทางการเงิน ในหลายรูปแบบ
เพื่อให้สามารถน้ามาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของกิจการนันๆ
3.1.2 หลักการของกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน
และการฟื้นฟูกิจการ
กฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
พาณิชย์ บรรพหก ว่าด้วยกิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยกระบวนการแก้ไขปัญหากิจการที่
ประสบปัญหาทางการเงินและกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการมีทังหมด 6 รูปแบบดังนี
1) กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (Reorganization proceeding - redressement judiciaire)
2) กระบวนการช้าระบัญชี (Liquidation proceeding - liquidation judiciaire)
3) กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
4) กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัด
5) กระบวนการไกล่เกลีย่ พิเศษ
6) กระบวนการประนอมหนีในศาล
โดยการจะพิจารณาเลือกใช้กระบวนการในแต่ละรูปแบบนันจะต้องพิจารณาจากสภาวะที่ไม่
อาจช้าระหนีได้เป็นหลักเกณฑ์ส้าคัญ หากเป็นกรณีที่กิจการประสบปัญหาวิกฤตถึงขันตกอยู่ในสภาวะ
ที่ไม่อาจช้าระหนีได้จะต้องเลือกใช้กระบวนการในสองรูปแบบแรก ในส่วนของกระบวนการสี่รูปแบบ
หลังเป็นกระบวนการที่จะน้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินก่อนที่กิจการของลูกหนีจะตกอยู่ใน
สภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึนในการประกอบกิจการลุกลามไป
จนอาจส่งผลให้กิจการไม่สามารถด้ารงอยู่ต่อไปได้
สภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ หมายถึง การที่กิจการไม่สามารถช้าระหนีสินค้างจ่ายของกิจการ
ด้ว ยสิ น ทรั พย์ ที่ น้ า มาใช้ ได้ ซึ่ง สภาวะที่ไ ม่อ าจช้าระหนีได้นันซึ่ง เป็ นหลั กเกณฑ์ส้ าคัญ ที่จ ะน้ ามา
พิจารณาว่าลูกหนีจะต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่ประสบปัญหาทางการเงินใน
รูปแบบใด
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หนีสินค้างจ่าย หมายถึง หนีสินทังหมดหรือบางส่วนของกิจการ ซึ่งกิจการมีหน้าที่จะต้อง
ช้าระและถึงก้าหนดช้าระแล้ว โดยต้องเป็นหนีที่มีอยู่จริงและเป็นหนีก้าหนดจ้านวนได้แน่นอนซึ่งไม่ได้
หมายถึงหนีทังหมดของกิจการ17โดยกิจการนันอาจมีเจ้าหนีเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้
สินทรัพย์ หมายถึง สินทรัพย์ที่ลูกหนีสามารถน้ามาใช้ช้าระหนีได้ทันทีมิใช่สินทรัพย์ทังหมดที่
มีอยู่ในกิจ การ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่ง
ลูกหนีไม่สามารถน้าไปแลกเป็นเงินเพื่อน้ามาช้าระหนีได้ทันทีที่กิจการต้องการใช้
กิ จ การที่ จ ะถื อ ว่ า ตกอยู่ ใ นสภาวะที่ ไ ม่ อ าจช้ า ระหนี ได้ คื อ กิ จ การที่ มี ห นี สิ น ค้ า งจ่ า ยและ
สินทรัพย์ที่มีอยู่นันไม่สามารถน้ามาช้าระหนีได้ทันทีเมื่อหนีของกิจการถึงก้าหนดช้าระ ตัวอย่างเช่น
กรณีที่กิจการมีอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์แต่ไม่อาจขายได้ทันทีเช่นโรงงานหรือรถบรรทุกที่ไว้
ใช้ส่งของ จึงไม่อาจถือเป็นสินทรัพย์ที่น้ามาใช้ได้ อย่างไรก็ตามลูกหนียังสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่
ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้โดยการท้าหนังสือขอรักษาเครดิตหรือหนังสือขอเลื่อนการช้าระ
หนีไว้ให้แก่เจ้าหนีอันจะเป็นประโยชน์ท้าให้กิ จการไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ ดังนัน
เมื่อพิจารณา จากที่กล่าวไปข้างต้นสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ กับสภาวะมีหนีสินล้ นพ้นตัว ซึ่งเป็นคน
ละกรณีกัน เนื่ อ งจากการที่กิ จ การจะตกอยู่ใ นสภาวะหนีสิ น ล้ น พ้น ตัว นั นก็ต่ อเมื่อ กิจการมี ห นีสิ น
มากกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ทังหมด ในทางกลับกันกรณีที่กิจการจะตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้
เพียงเพราะกิจการ ไม่สามารถช้าระหนีสินค้างจ่ายของกิจการได้ด้วยสินทรัพย์ที่น้ามาใช้ได้ การตกอยู่
ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้จึงเป็นการง่ายกว่าการตกอยู่ในสภาวะหนีสินล้นพ้นตัว
3.1.3 รูปแบบของการฟื้นฟูกิจการ
มี 3 รูปแบบคือ
1) กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป
2) กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
3) กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัด
3.1.4 กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
3.1.4.1 กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป
เป็นกระบวนการรูปแบบหนึ่งที่จะน้ามาใช้แก้ไขปัญหากิจการที่ประสบปัญหาทาง
การเงินซึ่งกระบวนการนีจะน้ามาใช้ในกรณีที่ลูกหนีตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจจะช้าระหนีได้
1) การเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
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การที่กิจการของลูกหนีจะเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้จะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขว่า กิจ การของตน ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ และกิจการยังมี
โอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือให้สามารถด้าเนินกิจการต่อไปได้
การเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการสามารถเริ่มต้นได้จาก ผู้ มีสิทธิยื่นค้า
ร้องขอเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งได้แก่
(1) ลูกหนี โดยผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนบริษัท ด้าเนินการยื่นค้า
ร้องขอเริ่มต้นกระบวนการภายใน 45 วันนับตังแต่วันที่กิจการของตนตกอยู่
ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้และกิจการยังสามารถที่จะด้าเนินต่อไปได้
โดยผู้บริหารกิจการของลูกหนีมีหน้าที่ต้องแจ้งและปรึกษาหารือกับผู้แทน
ลูกจ้างในกิจการก่อนที่จะยื่นค้าร้องขอเริ่มกระบวนการ แต่ไม่จ้าเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้แทนลูกจ้างในการยื่นค้าร้องขอแต่อย่างใด18
(2) เจ้าหนี ทังเจ้าหนีมีประกันหรือเจ้าหนีไม่มีประกัน
(3) พนักงานอัยการ โดยการที่เจ้าหนีหรือพนักงานอัยการจะเป็นผู้
ยื่นค้าร้องขอเริ่มต้นได้ ก็ต่อเมื่อต้องเป็นกรณีที่พบว่าลูกหนีตกอยู่ในสภาวะ
ที่ไม่อาจช้าระหนีได้และยังมีหนทางที่จะสามารถด้าเนินกิจการต่อไปได้
นอกจากผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ข้ า งต้ น ศาลยั ง สามารถมี ค้ า สั่ ง เริ่ ม ต้ น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ร้องขอในกรณีที่ลูกหนีด้าเนิน
กระบวนการประนอมหนี ในศาลภายใต้ ก ารพิ จ ารณาของศาลนั นแล้ ว
ปรากฏว่าลู กหนีไม่สามารถท้าข้อตกลงกับเจ้าหนีได้เป็นผลส้ าเร็จและผู้
ประนอมหนีรายงานต่อศาลว่าลูกหนีตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้
เมือ่ ศาลมีค้าสั่งเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จะมีการแต่งตังบุคคล
ต่อไปนีโดยค้าสั่งศาล
(1) ผู้พิพากษาคดีล้มละลาย เป็นเจ้าหน้าที่ในคดีฟื้นฟูกิจการ ท้า
หน้าที่ก้ากับดูแลและด้าเนินกระบวนการทังหมด รวมทังท้าหน้าที่ชีขาดให้
ความเห็ น ชอบในบางเรื่ อ ง ของกระบวนการเช่ น ยิ น ยอมให้ มี ก ารท้ า
กฎหมายบางเรื่องหรือยินยอมให้ขายทรัพย์สินของกิจการเป็นต้น
(2) เจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการ เป็นเจ้าหน้าที่ในคดีฟื้นฟูกิจการ
ซึ่ ง เลื อ กมาจากรายชื่ อ ของเจ้ า พนั ก งานคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การทั งหมดที่ ไ ด้
ลงทะเบี ย นไว้ ห รือ อาจแต่งตั งมาจากคนที่ ลู กหนีเสนอชื่อ ต่อศาล โดยมี
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หน้าที่เป็ นที่ปรึกษาคอยให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือลูกหนีในการบริหาร
กิจการและท้าแผนฟื้นฟูกิจการ โดยลูกหนียังเป็นผู้มีอ้านาจบริหารกิจการ
อยู่ แต่หากเกิดกรณีที่กิจการของลูกหนีต้องตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระ
หนีได้โดยมีสาเหตุมาจากการตัดสินใจบริหารกิจการผิดพลาดของลูกหนี
ศาลอาจมีค้าสั่งให้เจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการเข้ าท้าหน้าที่บริหารจัดการ
กิจการแทนลูกหนีและมีอ้านาจตัดสินใจกระท้าการใดๆเกี่ยวกับการด้าเนิน
ธุรกิจต่อไปของลูกหนีได้19
(3) ผู้แทนเจ้าหนี เป็นเจ้าหน้าที่ในคดีฟื้นฟูกิจการโดยเลือกมาจาก
รายชื่อของผู้แทนเจ้าหนีที่ มีการลงทะเบียนไว้โดยท้าหน้าที่เป็นตัวแทนใน
การปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหนีและตรวจพิสูจน์ค้าขอรับช้าระหนี
เมื่อมีค้าสั่งเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการมีผลท้าให้เกิดการเริ่มต้น
สภาวะการพักช้าระหนีตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการห้ามการด้าเนินการใดใด
อั น เป็ น การบั ง คั บ ช้ า ระหนี จากลู ก หนี และเป็ น การเริ่ ม ต้ น ระยะเวลา
สั งเกตการณ์ โ ดยมีก้า หนดระยะเวลาไม่เ กิน 6 เดื อน แต่ ส ามารถขยาย
ระยะเวลาได้รวมสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน
การเริ่มต้นระยะเวลาสังเกตการณ์ คือการเริ่มต้นระยะเวลาในการ
ด้าเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นช่วงเวลาที่ก้าหนดไว้ให้ลูกหนีท้าแผน
ฟื้ น ฟู กิ จ การและยื่ น แผนดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้ ศ าลเห็ น ชอบเพื่ อ น้ า ไปปรั บ
โครงสร้างหนีหรือฟื้นฟูแก้ ไขปัญหาของกิจการภายในก้าหนดระยะเวลา
สังเกตการณ์นี โดยมีก้าหนดไม่เกิน 6 เดือนแต่สามารถขอขยายได้ ซึ่งใน
กรณีปกติจะขอขยายได้สูงสุดไม่เกิ น 6 เดือนและอาจขอขยายครังที่สองได้
อีก ไม่ เกิ น 6 เดื อ นแต่ ต้ องเป็ นกรณี ที่ พนั ก งานอั ย การเป็ นผู้ ข อขยายใน
พฤติการณ์พิเศษเท่านัน จึงมีระยะเวลารวมสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน
2) การยื่นค้าขอรับช้าระหนี
เมื่อศาลมีค้าสั่งให้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกหนีจะต้องด้าเนินกิจการ
ต่อไป และต้องท้าแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งแผนนันต้องอยู่ภายใต้การให้ค้าปรึกษาของ
เจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการ ส่วนเจ้าหนี ต้องยื่นค้าขอรับช้าระหนีต่ อผู้แทนเจ้าหนี
ภายใน 2 เดือนหลังจากมีประกาศค้าสั่งเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยขยายเป็น
4 เดือนได้ ในกรณีที่เจ้าหนีไม่ได้อยู่ในประเทศ
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แผนฟื้นฟูกิจการที่ลูกหนีท้าขึนต้องผ่านความเห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนีที่
ถูกเชิญมาลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง กิจการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้าง
มากกว่า 150 คนหรือมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 20,000,000 ยูโรขึนไป เมื่อได้รับ
การรับรองจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี จะมีการแบ่งกลุ่มเจ้าหนีเป็นสามกลุ่มโดย
อัตโนมัติ คือ กลุ่มเจ้าหนีสถาบันการเงิน กลุ่มเจ้าหนีการค้าและกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ ส่วน
กรณีที่ลูกหนีเป็นกิจการขนาดเล็กซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ลูกหนีจะเลือกให้มีการ
แบ่งกลุ่มเจ้าหนีตามหลักเกณฑ์นีก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษาคดี
ล้มละลายด้วย
3) การลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
เมื่อลูกหนีร่างแผนฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยแล้ว ต้องเสนอแผนต่อเจ้าหนีกลุ่ม
ต่างๆภายในเวลา 20 ถึง 30 วัน หลังจากนัน เมื่อเจ้าหนีเหล่านันได้พิจารณาแผน
ร่วมกับลูกหนีและเจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการแล้ว 20 กลุ่มเจ้าหนี ทังสามกลุ่มคือ
กลุ่ ม เจ้ า หนี สถาบั น การเงิ น กลุ่ ม เจ้ า หนี การค้ า และกลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะถู ก เชิ ญ มา
ลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบแผน เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบเป็นสองในสาม
ของเจ้าหนีแต่ละกลุ่ม จึงจะถือว่าแผนฟื้นฟูกิจการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี
เมื่อแผนฟื้นฟูกิจการผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนีจะเข้าสู่การพิจารณา
การให้ความเห็ นชอบของศาลและหากศาลให้ความเห็ นชอบในแผนฟื้นฟูกิจการ
แผนฟื้ น ฟูกิจ การนั นจะมี ผ ลผู ก พันกับ บรรดาสมาชิกของเจ้า หนีทุก กลุ่ ม รวมทั ง
เจ้าหนีเสียงข้างน้อยที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบแผน เว้นแต่เจ้าหนีซึ่งอยู่ในฐานะที่ต้อง
เจรจาเป็นรายบุคคล
หากเกิดกรณีที่เจ้าหนีคัดค้านหรือไม่เห็นชอบแผน หากแผนไม่ผ่านความ
เห็ น ชอบจากเจ้ าหนีกลุ่ มใดไม่ว่าจะเป็น กลุ่ มเจ้าหนีสถาบั นการเงิน กลุ่ มเจ้าหนี
การค้ า หรื อ กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ กรณี เ จ้ า หนี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก จัด กลุ่ ม ขึ นมาเพื่ อ ให้ เ ข้ า มา
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผน เจ้าหนีเหล่านันจะอยู่ในฐานะที่ต้องเจรจารายบุคคล
และศาลยั ง สามารถก้ า หนดให้ มี ก ารแปลงหนี ใหม่ เ ป็ น หนี ระยะยาว โดยต้ อ งมี
ก้าหนดเวลาช้าระหนีสูงสุดไม่เกิน 10 ปีและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงการ
แปลงหนีใหม่
การผ่อนช้าระหนีตามข้อตกลงแปลงหนีใหม่ ในการผ่อนครังแรกนันต้องอยู่
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แผนฟื้นฟูกิจการมีผลบังคับใช้ แต่ไม่ได้มี
20

Clifford Chance , European Insolvency Procedures – 2010 Edition, 2010

40
กฎหมายก้าหนดว่าต้องช้าระหนีเป็นจ้านวนขันต่้าเท่าไหร่ เมื่อแผนฟื้นฟูกิจการมีผล
บังคับใช้แล้วสามปี จ้านวนเงินที่ต้องผ่อนช้าระในแต่ละปีจะต้องก้าหนดไว้ ไม่ต่้ากว่า
5% ของหนีทังหมด เว้นแต่เจ้าหนีกลุ่มนันจะสมัครใจยินยอมให้มีการผ่อนช้าระหนี
เป็นจ้านวนต่้ากว่าปีละ 5% ของทังหมด
หากในกรณีที่ลูกหนีไม่สามารถน้าเสนอแผนให้มีความเป็นไปได้เพียงพอใน
การฟื้นฟูกิจการและช้าระหนีแก่เจ้าหนี ศาลอาจไม่ให้ความเห็ นชอบในแผนฟื้นฟู
กิจการและอาจมีดุลยพินิจให้ขายกิจการลูกหนี ไม่ว่าจะเป็นแบบทังกิจการหรือเพียง
บางส่ ว นของกิจ การ ซึ่งต้องอยู่ ภ ายใต้แผนการขายกิจการที่วางหลั กเกณฑ์ไว้ใน
กระบวนการช้าระบัญชี ซึ่งเจ้าหนีจะได้รับช้าระหนีตามส่วนขึนอยู่กับล้าดั บชันและ
บุริมสิทธิของเจ้าหนี และในระยะเวลาสังเกตการณ์ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน
ว่า การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี ไม่ ส ามารถเป็ น ไปได้ ศาลอาจมี อ้ า นาจสั่ ง เริ่ ม ต้ น
กระบวนการช้าระบัญชี
กระบวนการช้าระบัญชีจะน้ามาใช้กับกิจการของลูกหนีที่ประสบปัญหาทาง
การเงินถึงขันตกอยู่ในสภาวะไม่อาจช้าระหนี ได้และหมดหนทางที่จะเยียวยาให้
กิจการกลับมาด้าเนินการได้ต่อ โดยกระบวนการช้าระบัญชีมีความมุ่งหมายที่จะขาย
กิจ การของลู กหนี ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่ ว นเพื่อที่จะน้า เงินมาช้าระหนีให้ แก่
เจ้าหนีตามล้าดับก่อนหลัง
3.1.4.2 กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
เป็นการแก้ไขปัญหาทางการเงินในกรณีที่กิจการยังไม่ถึงขันตกอยู่ในสภาวะ
ที่ไม่อาจช้าระหนี ได้ กระบวนการฟื้นฟู กิจการโดยความสมัครใจของลู กหนีเป็ น
กระบวนการที่ อ นุ ญ าตให้ กิ จ การที่ เ ป็ น ฝ่ า ยลู ก หนี ที่ ป ระสบปั ญ หาทางการเงิ น
สามารถเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีได้ เพื่อที่จะไม่
ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ ได้รับฟื้นฟูกิจการภายใต้ความคุ้มครองของ
ศาลและได้ รั บ ประโยชน์จากสภาวะการพักช้าระหนี โดยวั ตถุประสงค์ห ลั กของ
กระบวนการนี มีขึนเพื่อให้กิจการที่ยังไม่มีปัญหาร้ายแรงถึงระดับที่ต้องตกอยู่ใน
สภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ ได้รับการฟื้นฟู โดยมุ่งแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับ
กิจการของลูกหนีเพื่อจะสามารถด้าเนินกิจการต่อไปได้และเพื่อรัก ษาการจ้างงาน
ด้วย
1) การเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
การเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
เป็นการเริ่มต้นของลูกหนีที่จะกระท้าได้โดยความสมัครใจ ของฝ่ายลูกหนี
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เพียงฝ่ายเดียวโดยผู้ที่มีอ้านาจกระท้าการแทนบริษัทของลูกหนี ซึ่งกิจการ
ดังกล่าวของลูกหนีนันยังไม่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ แต่อาจเป็น
กิจการที่ประสบปัญหาทางการเงินซึ่งเป็นการยากหากแก้ไขด้วยตนเอง จึง
มีการด้าเนินการยื่นค้าร้องขอเริ่มต้นกระบวนการต่อศาล ซึ่งการเริ่มต้น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการนีลูกหนีมีหน้าที่แสดงว่ากิจการของตนเองก้าลัง
ประสบปัญหาทางการเงินที่ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องค้านึงถึง
สภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ ที่อาจเกิดขึนได้ในอนาคต
2) ผลของการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
มีดังนี
(1) มีค้าสั่งศาลแต่งตังบุคคลต่อไปนี
(ก) ผู้ พิ พ ากษาคดี ล้ ม ละลายเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ นคดี ฟื้ น ฟู
กิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีโดยท้าหน้าที่ก้ากับดูแลการ
ด้าเนินกระบวนการทังหมด และท้าหน้าที่ชีขาดให้ความเห็นชอบ
ในบางเรื่องของกระบวนการเช่นเห็ นชอบยอมรับ สิทธิเรียกร้อง
เหนืออสังหาริมทรัพย์ในคดี หรือยินยอมให้มีการท้า ธุรกรรมบาง
เรื่ อ งซึ่ ง อาจเป็ น ธุ ร กรรมที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทางการค้ า ปกติ ข อง
ลูกหนีเป็นต้น อย่างไรก็ดีผู้พิพากษาศาลพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ พิพากษา
ประจ้ า คดี ยั ง คงมี ห น้ า ที่ ชี ขาดในเรื่ อ งที่ เ ป็ น หั ว ใจส้ า คั ญ ของ
กระบวนการอยู่เช่นมีหน้าที่ชีขาดให้ความเห็นชอบในแผนฟื้นฟู
กิจการโดยสมัครใจเป็นต้น
(ข) เจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการเป็นเจ้าหน้าที่ในคดีฟื้นฟู
กิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี ซึ่งเลือกมาจากรายชื่อของเจ้า
พนักงานคดีฟื้นฟูกิจการทังหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้หรืออาจแต่งตัง
มาจากคนที่ลูกหนีเสนอชื่อต่อศาล โดยท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอย
ให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือลูกหนีในการ ท้าแผนฟื้นฟูกิจการโดย
ความสมัครใจ
(ค) ผู้ แ ทนเจ้ า หนีเป็ น เจ้ าหน้ า ที่ ใ นคดี ฟื้ น ฟู กิจ การโดย
ความสมัครใจของลูกหนีโดยเลือกมาจากรายชื่อของผู้แทนเจ้าหนี
ที่ไ ด้ล งทะเบีย นไว้ท้ าหน้า ที่เ ป็น ตัว แทนปกป้ องส่ ว นได้เ สี ย ของ
เจ้าหนีและตรวจพิสูจน์ค้าขอรับช้าระหนี
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(2) มีการประกาศการเริ่มกระบวนการต่อหน้าสาธารณะชนโดย
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) มีการเริ่มสภาวะการพักช้าระหนีตามกฎหมาย โดยอัตโนมัติ
ไม่ให้มีการด้าเนินการใดอันเป็นการบังคับช้าระหนีจากบริษัทซึ่ง
เป็นลูกหนี บุคคลธรรมดาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ค้าประกันและลูกหนีร่วม
แต่ไม่รวมไปถึงการบังคับเอาจากบริษัทที่อยู่ในฐานะผู้ค้าประกัน
หรือลูกหนีร่วม
(4) การเร่งรัดบังคับหลักประกันโดยหลักแล้วเมื่อศาลมีค้าสั่งเริ่ม
กระบวนการจะมีผลเริ่มสภาวะการพักช้าระหนีทันทีและลูกหนี
ห้ า มมี ใ ห้ ช้ า ระหนี ใดใดที่ เ กิ ด ขึ นก่ อ นยื่ น ค้ า ร้ อ งขอเริ่ ม ต้ น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีเว้นแต่กรณี
ที่กฎหมายให้เป็นข้อยกเว้นดังต่อไปนี
(ก) เจ้า หนีที่ มี ห ลั ก ประกัน สามารถโต้ แ ย้ง สิ ทธิ ข องตน
ในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์ได้โดยการร้องขอของเจ้าพนักงาน
คดี ฟื้ น ฟู กิ จ การ ในบางกรณี ผู้ พิ พ ากษาคดี ล้ ม ละลายอาจจะ
อนุญาตให้มีการจ่ายเงินแก่เจ้า หนีก่อนยื่นค้าร้องขอเพื่อให้เจ้าหนี
ปล่อยทรัพย์หลักประกันซึ่งเป็น ทรัพย์ที่จ้าเป็นต้องด้าเนินกิจการ
ของลูกหนี ในส่วนของการหักกลบลบหนีระหว่างเจ้าหนีและลูกหนี
นัน ต้องกระท้าภายใต้ประมวลกฎหมายการเงินของฝรั่งเศส
(5) การเริ่มต้นระยะเวลาสังเกตการณ์ คือ การเริ่มต้นระยะเวลาใน
การด้าเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
เป็นช่วงเวลาที่ก้าหนดไว้ให้ลูกหนีท้าแผนฟื้นฟูกิจการและยื่นแผน
ดังกล่าวเพื่อให้ศาลเห็นชอบเพื่อน้าไปปรับโครงสร้างหนีหรือฟื้นฟู
กิ จ การ แก้ ไ ขปั ญ หาของกิ จ การภายในก้ า หนดระยะเวลา
สังเกตการณ์นี ส่วนอ้านาจในการบริหารกิจการยังเป็นของลูกหนี
อยู่แต่ลูกหนีจะได้รับการช่วยเหลือและควบคุมโดยเจ้าพนักงานคดี
ฟื้นฟูกิจการ โดยมีก้าหนดไม่เกินหกเดือนแต่สามารถขอขยายได้ซึ่ง
ในกรณีปกติจะขอขยายได้สูงสุดไม่เกินหกเดือนและอาจขอขยาย
ครังที่สองได้อีกไม่เกินหกเดือนแต่ต้องเป็ นกรณีที่พนักงานอัยการ
เป็นผู้ขอขยายในกรณีพิเศษเท่านัน จึงมีระยะเวลารวมสูงสุดไม่เกิน
18 เดือน ซึ่งระยะเวลาสังเกตการณ์จะสินสุดลงเมื่อศาลมีค้าสั่ ง
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เห็นชอบด้วยฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจกล่าวคือระยะเวลาใน
การด้าเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
ขึนอยู่กับการด้าเนินการภายในระยะเวลาสังเกตการณ์นั่นเอง
3) การยื่นค้าขอรับช้าระหนี
เมื่ อ ศาลมี ค้ า สั่ ง ให้ เ ริ่ ม กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ ลู ก หนี จะต้ อ ง
ด้าเนินกิจการต่อไปพร้อมทังท้าแผนฟื้นฟูกิจการภายใต้การให้ค้าปรึกษา
ของเจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการ ส่วนเจ้าหนีทังหมดต้องยื่ นค้าขอรับช้าระ
หนีต่อผู้แทนเจ้าหนีภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่มีประกาศค้าสั่งเริ่ม
กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายเป็นสี่เดือนได้ใน
กรณีที่เจ้าหนีไม่ได้อยู่ในประเทศ
การฟื้นฟูกิจการภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจ
ของลู ก หนี จะด้ า เนิ น ไปโดยให้ ลู ก หนี จั ด ท้ า แผนฟื้ น ฟู กิ จ การและปรั บ
โครงสร้างหนี โดยแผนดังกล่าวนันต้องผ่านความเห็นชอบของบรรดาเจ้าหนี
ทังหลายที่ถูกเชิญมาลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผน
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การโดยความสมั ค รใจของลู ก หนี นั น
ก้าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มเจ้าหนีออกเป็นอย่างน้อยสองกลุ่ม ส้าหรับกิจการ
ที่มีลูกจ้างมากกว่า 150 คนหรือมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 20,000,000
ยูโรขึนไปซึง่ ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี แล้ว ส่วนกิจการ
ขนาดเล็กซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว สามารถแบ่งกลุ่มเจ้าหนีเป็นอย่างน้อย
สองกลุ่มได้เช่นเดียวกัน แต่ท้าได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้พิพากษา
คดีล้มละลาย
การแบ่งกลุ่มเจ้าหนีด้าเนินการโดยเจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการ
ภายใต้ระยะเวลาสังเกตการณ์
กลุ่ ม ที่ ห นึ่ ง กลุ่ ม เจ้ า หนี สถาบั น การเงิ น ได้ แ ก่ สถาบั น การเงิ น
ธนาคารหรือเจ้าหนีที่มสี ิทธิเรียกร้องเดิมเป็นของธนาคาร
กลุ่มที่สอง กลุ่มเจ้าหนีการค้า ได้แก่ เจ้าหนีรายใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนใน
สิทธิเรียกร้องมากกว่า 3% ของหนีการค้าทังหมดของลูกหนี
กลุ่มที่สาม กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งไม่รวมกับกลุ่มเจ้าหนี
สถาบันการเงินเนื่องจากมีสิทธิแตกต่างกับกลุ่มอื่นคือ มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบร่างแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจในภายหลัง หลังจากที่ร่าง
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แผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มเจ้าหนีสถาบันการเงินและกลุ่ม
เจ้าหนีการค้ามาแล้วเท่านัน
ส้าหรับเจ้าหนีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ นันไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดเลย
แต่จะถูกเชิญมาเจรจาต่อรองเพื่อท้าการตกลงขยายระยะเวลาการช้าระหนี
หรือปลดหนีทังหมดหรือแต่บางส่วนภายในสองเดือนนับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่ง
เริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี เจ้าพนักงานคดี
ฟื้นฟูกิจการหรือผู้แทนเจ้าหนีจะต้องยื่นค้าร้องขอปลดหนีต่อหน่วยงานของ
รัฐซึ่งหน่วยงานของรัฐจะด้าเนินการพิจารณาค้าร้องโดยพิเคราะห์ถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจของลูกหนีประวัติการช้าระหนีที่ผ่านมาและข้อมูลแวดล้อม
อื่นๆแต่โดยปกติแล้วหน่วยงานรัฐมักจะไม่ปลดหนีให้แต่จะขยายเวลาช้าระ
หนีให้แทน
4) เนือหาของแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจ
ต้องมีเนือหาที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี เช่น การปลดหนี
บางส่วนไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบีย การขยายเวลาช้าระหนี หรือการ
ขายทรัพย์สินของกิจการ เป็นต้น โดยระยะเวลาของแผนฟื้นฟูกิจการโดย
ความสมัครใจของลูกหนี ต้องก้าหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
5) การลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจ
เมื่อมีการร่า งแผนฟื้นฟูกิจ การโดยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ ว
แผนจะถูกเสนอต่อเจ้าหนีกลุ่มต่างๆภายใน 20 ถึง 30 วัน หลังจากที่เจ้าหนี
ได้พิจารณาแผนร่วมกับลูกหนีแล้วเจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการแล้ว กลุ่ม
เจ้าหนีสถาบันการเงินและกลุ่มเจ้าหนีการค้ าจะถูกเชิญมาลงคะแนนเสียง
ให้ ความเห็ นชอบแผน แผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจจะผ่ านความ
เห็นชอบต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากเจ้าหนี เป็นอย่างน้อยสอง
ในสามของเจ้าหนีในแต่ละกลุ่มที่ ได้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงจึงจะถือ
ว่าแผนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนีทังสองกลุ่ม
หากแผนผ่านการเห็นชอบจากเจ้าหนีทังสองกลุ่มแล้วจะถูกน้าเข้า
สู่การลงคะแนนเสียงของกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ ด้วย ซึ่ง
แผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจจะผ่านความเห็นชอบจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้
ต้องได้รั บคะแนนเสี ย งส่ ว นใหญ่เ ป็นสองในสามของผู้ ถือหุ้ นกู้ที่ เข้า ร่ว ม
ประชุมลงคะแนนเสียงทังหมด
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การลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจ
ของเจ้าหนีจะต้องด้าเนินการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาหกเดือนนับ
แต่วัน ที่ศาลมีค้าสั่ งเริ่ มกระบวนการฟื้ นฟูกิจ การโดยความสมัครใจของ
ลู ก หนี หากเจ้ า หนี ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ไ ด้ ร่ ว มลงคะแนนเสี ย งเห็ น ชอบแผนใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดจะถือว่าเจ้าหนีทุกกลุ่ มอยู่ในฐานะที่ต้องเจรจาเป็น
รายบุคคล
6) ผลของการที่เจ้าหนีคัดค้านหรือไม่เห็นชอบแผนการฟื้นฟูกิจการโดย
ความสมัครใจ
ในกรณีที่แผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจไม่ผ่า นความเห็นชอบ
ของเจ้าหนีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเจ้าหนีที่ไม่ได้ถูกก้าหนดจัดกลุ่มขึนมาเพื่อ
เข้ามาลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนก็ตาม เจ้าหนีเหล่านันจะอยู่ในฐานะที่
ต้องเจรจาเป็นรายบุคคล หากในกรณีที่เจ้าหนีรายใดไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟู
กิจการโดยความสมัครใจที่ลูกหนี ได้น้าเสนอ ศาลจะก้าหนดให้มีการแปลง
หนี ใหม่ เ ป็ น หนี ระยะยาวซึ่ ง มี ก้ า หนดเวลาช้ า ระหนี สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 10 ปี
ส้ าหรั บ เจ้าหนีรายที่ ไม่มีค วามเห็ นชอบแต่ส้ า หรับเจ้าหนีรายที่ใ ห้ ความ
เห็นชอบแผนจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยมีก้าหนดช้าระหนีหรือก้าหนดเวลา
วัน หมดอายุของตราสารหนีที่สันกว่าตามแต่เจ้าหนีและลูกหนีตกลงกัน21
แต่ศาลไม่สามารถก้าหนดให้มีการปลดหนีเงินต้นหรือดอกเบียในข้อตกลง
การแปลงหนีใหม่ได้
การผ่ อนช้าระหนีตามข้อตกลงแปลงหนีใหม่ในครังแรกนันต้อง
ช้าระภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจมีผลบังคับ
ใช้ แต่ไม่มีกฎหมายก้าหนดว่าต้องช้าระหนีเป็นจ้านวนขันต่้าเท่าไหร่หาก
แผนมีผ ลบังคับใช้ไปแล้ว สามปีจ้านวนเงินที่ผ่ อนช้าระหนีในแต่ล ะปีนัน
จะต้องไม่ต่้ากว่า 5% ของหนีทังหมด เว้นแต่กรณีที่เจ้าหนีกลุ่มนันยินยอม
ให้มีการผ่อนช้าระหนีในแต่ละปีเป็นจ้านวนต่้ากว่า 5% ของหนีทังหมดได้
7) การให้ความเห็นชอบแผนของศาล
เมื่ อ แผนฟื้ น ฟู กิ จ การโดยความสมั ค รใจของลู ก หนี ผ่ า นความ
เห็นชอบของเจ้าหนีทุกกลุ่มแล้ว จะเข้าสู่ขันตอนต่อมาคือการเสนอให้ศาล
พิจ ารณาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ ซึ่ง ศาลจะพิ จ ารณาว่า มี ความเป็ นไปได้
21
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หรือไม่ที่ลูกหนีจะสามารถด้าเนินการตามแผนเพื่อให้กิจการสามารถด้าเนิน
ต่อไปได้ และพิจารณาว่าแผนมีความเหมาะสมและเป็นธรรมเพียงพอ
หรื อไม่ ผลประโยชน์ของเจ้าหนีทังหลายได้รั บความคุ้มครองเหมาะสม
หรือไม่ ถึงแม้ว่าเจ้าหนีนันจะได้ให้ความเห็นชอบหรือคัดค้านแผนก็ตาม
กรณีที่ศาลให้ความเห็นชอบในแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจ
แผนดังกล่าวจะมีผลผูกพันบรรดาสมาชิกของเจ้าหนีทุกกลุ่มรวมถึงเจ้าหนี
เสียงข้างน้อยที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบแผนด้วย แต่แผนจะไม่ ผูกพันเจ้าหนีที่
ไม่ได้ถูกก้าหนดจัดกลุ่มขึนมาเพื่อให้เขามาลงคะแนนเห็นชอบแผนซึ่งอยู่ใน
ฐานะที่ต้องเจรจาเป็นรายบุคคล และศาลจะแต่งตังเจ้าพนักงานก้ากับดูแล
การปฏิบัติตามแผนเขาท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าการปฏิบัติตาม
แผนให้แก่ลูกหนีซึ่งมักจะเป็นคนเดียวกับเจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการที่ท้า
หน้าที่ให้ค้าปรึกษาแก่ลูกหนีในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์
ในช่วงเวลาที่แผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีมีผ ล
บังคับใช้หากลูกหนีผิดนัดช้าระหนีและตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้
ศาลจะมี ค้ า สั่ ง ยกเลิ ก แผนฟื้ น ฟู กิ จ การโดยความสมั ค รใจและเริ่ ม ต้ น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือในกรณีที่ศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่าลูกหนี
หมดหนทางที่จะด้าเนินธุรกิจต่อไปได้ก็จะมีค้าสั่งเริ่มต้นกระบวนการช้าระ
บัญชี
การเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจหรือการมีผลบังคับ
ของแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ของบรรดาเจ้ า หนี มี ป ระกั น ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ก่ อ นมี ก ารยื่ น ค้ า ร้ อ งขอเริ่ ม ต้ น
กระบวนการแต่หากศาลไม่ให้ความเห็นชอบในแผน เจ้าหนีทังหมดจะอยู่ใน
ฐานะต้องเจรจาเป็นรายบุคคล
8) การยกเลิกกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
หากในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์ได้ปรากฏว่าปัญหาทางการเงินที่
ลูกหนีมีได้รับการคลี่คลายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกหนีสามารถด้าเนินกิจการ
ต่ อ ไปได้ โ ดยไม่ มี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ งท้ า แผนฟื้ น ฟู กิ จ การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ทางการเงินอีกต่อไป กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
ก็จะถูกยกเลิกไป แต่หากในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์ปรากฏว่าลูกหนีต้อง
ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้หรือเป็นที่ชัดเจนว่ าแผนฟื้นฟูกิจการ
โดยความสมัครใจไม่เป็นผลส้าเร็จขึนมาได้ กิจการไม่สามารถด้าเนินต่อไป

47
ได้ กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีจะถูกเปลี่ยนเป็น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการช้าระบัญชี ซึ่งเป็นกระบวนการ
สองกระบวนการที่เป็นการแก้ไขปัญหาทางการเงินในกรณี ที่กิจการของ
ลูกหนีตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้

3.1.4.3 กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัด
เป็นการแก้ไขปัญหาทางการเงินในกรณีที่กิจการยังไม่ถึงขันตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจ
ช้าระหนีได้
กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดเกิด ขึน โดยได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ pre-pack plan โดยปรากฏครังแรก
ในกฎหมายว่าด้วยการธนาคารและการเงินปีค.ศ. 2010 และได้น้ามาใช้บังคับในปีค.ศ. 2011
กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดเป็นกระบวนการใน
รู ป แบบที่ เ ร่ ง รั ด ของกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การโดยความสมั ค รใจของลู ก หนี เพื่ อ ให้
กระบวนการมี ค วามรวดเร็ ว และมุ่ ง ผสมผสานกระบวนการประนอมหนี ในศาลเข้ า กั บ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีในรูปแบบที่เร่งรัด 22 โดยการประนอม
หนีในศาลเป็นขันตอนกระบวนการก่อนเกิดกระบวนการล้มละลาย โดยลูกหนีหรือผู้ประนอม
หนีไม่มีสิทธิที่จะบังคับเจ้าหนีเสียงข้างน้อยหรือเจ้าหนี อื่นที่ไม่ได้ตกลงในข้อประนอมหนี ให้
ผูกพันกับแผนการปรับโครงสร้างหนีที่ลูกหนีได้เจรจาไว้ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนี
เสียงข้างมากแล้ว แต่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัด
แผนการปรับโครงสร้างหนีและข้อตกลงในการประนอมหนีที่ได้มีการเจรจามาแล้วในศาล จะ
สามารถมีผลบังคับกับเจ้าหนีเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นชอบกับแผนได้
1) การเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบ
เร่งรัด
เป็นการเริ่มต้นของลูกหนีซึ่งจะกระท้าได้โดยความสมัครใจของลูกหนีเพียง
ฝ่ายเดียว โดยผู้ที่มีอ้านาจกระท้าการแทนบริษัท ด้าเนินการยื่นค้าร้องขอเริ่มต้น
กระบวนการต่อศาล ในกรณีที่ลูกหนียังไม่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้แต่
อาจเป็นกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินซึ่งเป็นการยากหากแก้ไขด้วยตนเอง
จึ ง มี ก ารยื่ น ค้ า ร้ อ งขอเริ่ ม ต้ น กระบวนการต่ อ ศาล กฎเกณฑ์ ดั ง เช่ น เดี ย วกั บ
22
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กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี และมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มขึนมา
คือ
(1) ลูกหนีต้องอยู่ระหว่างกระบวนการประนอมหนีในศาล
(2) ลูกหนีต้องเป็นกิจการที่มีลูกจ้างมากกว่า 150 คนหรือกิจการมี
เงินทุนหมุนเวียน 20,000,000 ยูโรขึนไป
(3) ลูกหนีได้ร่างแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจซึ่งคาดว่าแผน
ดัง กล่ าวจะสามารถท้า ให้ กิ จการของลู ก หนี ด้ า เนิน ต่ อ ไปได้ แ ละหากใน
ระหว่างกระบวนการประนอมหนีในศาล ลูกหนีต้องตกอยู่ในสภาวะที่ไม่
อาจช้าระหนีได้ แผนนีจะสามารถท้าให้ลูกหนีพ้นจากสภาวะนันได้
(4) แผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจที่จัดท้า ขึนโดยลูกหนีและผู้
ประนอมหนี จะต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนีสถาบันการเงินและผู้ถือ
หุ้ น กู้ ใ นระดั บ ที่ ค าดว่ า จะท้ า ให้ แ ผนผ่ า นการเห็ น ชอบในขั นตอนการ
ลงคะแนนเสียงได้
เมื่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดเริ่มต้น
ขึ น บุ ค คลที่ จ ะถู ก ตั งขึ นมาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และควบคุ ม ลู ก หนี ในกระบวนการมี
เช่นเดียวกับกรณีกระบวนการฟื้นฟูกิจ การโดยความสมัครใจของลูกหนี แต่ มีการ
เพิ่มเติมโดยศาลอาจตังผู้ประนอมหนีในกระบวนการประนอมหนีในศาลเป็นเจ้า
พนักงานคดีฟื้นฟูกิจการด้วยได้
เมื่ อ กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การโดยความสมั ค รใจของลู ก หนี แบบเร่ ง นั บ
เริ่มต้นขึน มีผลเป็นการเริ่มสภาวะการพักช้าระหนีตามกฎหมายโดยอัตโนมัติ ไม่ให้มี
การด้าเนินการใดๆอันเป็นการบังคับช้าระหนีจากบริษัทซึ่งเป็นลูกหนี บุคคลธรรมดา
ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ค้าประกันและลูกหนีร่วมแต่ไม่รวมไปถึงการบังคับเอาจากบริษัทที่
อยู่ในฐานะผู้ค้าประกันหรือลูกหนีร่วม
ระยะเวลาในการด้าเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของ
ลูกหนีแบบเร่งรัดจะใช้ก้าหนดเวลาในการด้าเนินกระบวนการทังหมดไม่เกินหนึ่ง
เดือนนับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่งเริ่มกระบวนการ และอาจขอขยายได้เพิ่มอีกหนึ่งเดือน
เป็นจ้านวนเพียงหนึ่งครังเท่านัน ซึ่งรวมระยะเวลาด้าเนินการรวมกันทังหมดไม่เกิน
สองเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ศ าลมี ค้ า สั่ ง เริ่ ม กระบวนการ ซึ่ ง เป็ น ระยะเวลาที่ ร วดเร็ ว
แตกต่างจากกรณีกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี ที่ใช้ก้าหนด
ระยะเวลาสังเกตการณ์ 6 เดือน
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การแบ่ งกลุ่ ม เจ้ าหนี ในกระบวนการฟื้น ฟูกิ จการโดยความสมั ครใจของ
ลูกหนีแบบเร่งรัดจะมีเพียงกลุ่มเจ้าหนีสถาบันการเงินและกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เพียงสอง
กลุ่มที่ถูกตังขึนมาเพื่อให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผน โดยใช้หลักที่ถือคะแนน
เสี ย งส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น คะแนนเสี ย งสองในสามของผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ส่ ว น
ขันตอนในการลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนเป็นขันตอนเดียวกับกระบวนการฟื้นฟู
กิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี ในกรณีนีกลุ่มเจ้าหนีการค้าจะถูกตัดออกจาก
กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัด กลุ่มเจ้า หนีทาง
การค้าจึงไม่ต้องผูกพัน ในแผนที่เจ้าหนีสถาบันทางการเงินและผู้ถือหุ้นกู้เห็ นชอบ
และสามารถรับ ช้าระหนีจากลูกหนี ได้ ตามปกติที่ตกลงกันไว้ ตามสัญญา โดยการ
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนจะต้องท้าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมี
ค้าสั่งเริ่มกระบวนการ หากกลุ่มเจ้าหนีสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้น กู้ไม่อยู่ขอแผนใน
ก้าหนดเวลา ศาลจะมีค้าสั่งยกเลิกกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของ
ลูกหนีแบบเร่งรัด
2) การให้ความเห็นชอบแผนของศาล
เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนีทุกกลุ่มแล้วจะเข้าสู่ การพิจารณา
เพื่อให้ศาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งศาลจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ที่ลูกหนี
จะสามารถด้าเนินการตามแผนเพื่อให้กิจการสามารถด้าเนินต่อไปได้และพิจารณาว่า
แผนมี ค วามเหมาะสมและเป็ น ธรรมเพี ย งพอหรื อ ไม่ ผลประโยชน์ ข องเจ้ า หนี
ทั งหลายได้ รั บ ความคุ้ ม ครองเหมาะสมหรื อ ไม่ ซึ่ ง เป็ น หลั ก ที่ เ ดี ย วกั น กั บ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
หากศาลให้ความเห็ นชอบแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
แบบเร่งรัดจะมีผลผูกพันบรรดาสมาชิกของเจ้าหนีทุกคนรวมถึงเจ้าหนีเสียงข้างน้อย
ทีล่ งคะแนนไม่เห็นชอบแผนด้วย แต่แ ผนจะไม่ผูกพันกับเจ้าหนีที่ไม่ได้ถูกก้าหนดจัด
กลุ่มขึนมาเพื่อให้เข้ามาลงคะแนนเห็นชอบแผน อันได้แก่ เจ้าหนีการค้าเป็นต้น ซึ่ง
ตอนนีเหล่านันจะอยู่ในฐานะที่ต้องเจรจาตกลงกันเป็นรายบุคคลและศาลจะแต่งตัง
เจ้าพนักงานก้ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนเข้าท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าการ
ปฏิบัติตามแผนให้แก่ลูกหนีซึ่งมักจะเป็นคนเดียวกับเจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการที่ท้า
หน้าที่ให้ค้าปรึกษาแก่ลูกหนีในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์
3) ขันตอนหลังแผนมีผลบังคับใช้
ในช่วงเวลาที่แผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดมีผล
บังคับใช้หากลูกหนีผิดนัดช้าระหนีและตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจจะช้าระหนีได้ศาลจะ
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มีค้าสั่งยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดและเริ่มต้น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือในกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนีหมดหนทางที่
จะด้าเนินธุรกิจต่อไปได้ก็จะมีค้าสั่งเริ่มต้นกระบวนการช้าระบัญชี
4) การยกเลิกกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบ
เร่งรัด
หากในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์ปรากฏว่า ปัญหาทางการเงินของลูกหนี
ได้รับการคลี่คลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกหนีสามารถด้าเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่มี
ความจ้ า เป็ น ต้ อ งท้ า แผนฟื้ น ฟู กิ จ การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางการเงิ น อี ก ต่ อ ไป
กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดจะถูกยกเลิก แต่
หากในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์ปรากฏว่าลูกหนีตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนี
ได้หรือเป็นที่ชัดเจนว่าแผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดไม่
เป็นผลส้าเร็จขึนมาได้กิจการไม่สามารถด้าเนินต่อไปได้ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
โดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดจะถูกเปลี่ยนเป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
หรือกระบวนการช้าระบัญชีซึ่งกระบวนการสองกระบวนการนีเป็นการแก้ไขปัญหา
ทางการเงินในกรณีที่กิจการของลูกหนีตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้
กล่าวโดยสรุป ในประเทศฝรั่งเศส มีกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่จะน้ามาแก้ไขปัญหากิจการที่
ประสบปัญหาทางการเงินทังหมดสามรูปแบบ คือ กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบ
เร่งรัด โดยกระบวนการฟื้นฟูกิจการในรูปแบบที่หนึ่งจะน้ามาใช้แก้ปัญหากิจการที่ประสบปัญหาทาง
การเงินในกรณีที่กิจการของลูกหนีตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ ส่วนกระบวนการฟื้นฟู กิจการ
โดยความสมัครใจของลูกหนี ในรูปแบบที่สอง และกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของ
ลูกหนีแบบเร่งรัดในรูปแบบที่สาม จะน้ามาใช้แก้ไขปัญหากิจการที่ประสบปัญหาทางการเงินในกรณีที่
กิจการของลูกหนียังไม่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้
1) กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป น้ามาใช้ในกรณีที่กิจการตกอยู่ในสภาวะที่ไม่
อาจช้าระหนีได้แต่ยังมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือให้สามารถด้าเนินกิจการต่อไปได้ โดย
ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้แก่ ลูกหนี เจ้าหนี พนักงานอัยการ
หรือศาล เมื่อศาลมีค้าสั่งให้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการจะมีการแต่งตังผู้พิพากษาล้มละลาย
เจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการและผู้แทนเจ้าหนีเพื่อให้ท้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในคดีฟื้นฟูกิจการ
และมีผลท้าให้กิจการเกิดการเริ่มต้นสภาวะการพักช้า ระหนี ซึ่งมีผลเป็นการห้ามด้าเนินการ
ใดใดอันเป็นการบังคับช้าระหนีจากลูกหนีและมีผลเป็นการเริ่มต้นระยะเวลาสังเกตการณ์ซึ่งมี
ก้าหนดระยะเวลาไม่เกินหกเดือนแต่สามารถขยายระยะเวลารวมได้สูงสุดไม่เกิน 18 เดือน
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ส่วนลูกหนีจะต้องด้าเนินกิจการต่อไปพร้อมทังท้าแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบ
หากในกรณีที่ลูกหนีเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างมากกว่า 50 คน หรือมีเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ 20,000,000 ยูโรขึนไป ให้เสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าหนีทังสามกลุ่มที่ได้รับการ
แบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติ ส่วนในกรณีที่ลูกหนีเป็นกิจการขนาดเล็ก ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขเป็นกิจการ
ขนาดใหญ่ดังกล่าว ลูกหนีจะเลือกแบ่งกลุ่มเจ้าหนีเป็นสามกลุ่มตามหลักเกณฑ์ของกิจการ
ขนาดใหญ่ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษาคดีล้มละลายด้วย และหากแผนฟื้นฟู
ผ่านการเห็นชอบจากเจ้าหนีแล้วจะเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบของศาลเมื่อศาลให้
ความเห็นชอบ แผนฟื้นฟูกิจการนันจะมีผลผูกพันกับบรรดาสมาชิกของเจ้าหนีทุกกลุ่มรวมถึง
เจ้าหนีเสียงข้างน้อยที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ เว้นแต่เจ้าหนีที่อยู่ในฐานะ
ต้องเจรจาเป็นรายบุคคล และในระยะเวลาสังเกตการณ์หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ าการฟื้นฟู
กิจการไม่สามารถเป็นไปได้ ศาลอาจมีค้าสั่งเริ่มต้นกระบวนการช้าระบัญชี แต่หากเจ้าหนี
กลุ่มใดคัดค้านไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการเจ้าหนีเหล่านันจะต้องเจรจาเป็นรายบุคคลและ
ศาลสามารถก้าหนดให้มีการแปลงหนีใหม่เป็นหนีระยะยาวได้ภายในก้าหนดระยะเวลาและ
หลักเกณฑ์ ส่วนในกรณีที่ลูกหนีไม่สามารถน้าเสนอแผนฟื้นฟูกิจการแก่เจ้าหนีได้ ศาลจะ
ไม่ให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการและอาจมีดุลยพินิจให้ขายกิจการทังหมดหรือบางส่วน
ภายใต้หลักเกณฑ์
2) กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี น้ามาใช้ในกรณีที่กิจการยัง
ไม่ถึงขันตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ โดยกระบวนการนีเป็นกระบวนการที่ให้กิจการ
ของฝ่ายลูกหนีที่ประสบปัญหาทางการเงินสามารถเริ่มต้นกระบวนการได้ เพื่อที่กิจการของ
ตนจะไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ ให้ได้รับการฟื้นฟูกิจการและได้รับประโยชน์
จากสภาวะการพักช้าระหนีเพื่อสามารถด้าเนินกิจการต่อไปได้ ผู้มีสิทธิ ยื่นค้าร้องขอเริ่มต้น
กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้แก่ ลูกหนีผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนบริษัทของลูกหนีเท่านัน เมื่อ
ศาลมีค้าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จะมีการแต่งตังผู้พิพากษาคดีล้มละลาย เจ้า
พนักงานคดีฟื้นฟูกิจการและผู้แทนเจ้าหนีเพื่อท้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในคดีฟื้นฟูกิจการ และ
ให้มีการประกาศการเริ่มกระบวนการในราชกิจจานุเบกษา ท้าให้เกิดสภาวะการพักช้าระหนี
ตามกฎหมายโดยอัตโนมัติ ซึง่ มีผลเป็นการห้ามด้าเนินการใดใดอันเป็นการบังคับช้าระหนีจาก
ลูกหนีและบุคคลธรรมดาในฐานะผู้ค้าประกันและลูกหนีร่วม และห้ามลูกหนีช้าระหนีใดใดที่
เกิ ด ก่ อ นยื่ น ค้ า ร้ อ งขอเริ่ ม ต้ น กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การเว้ น แต่ ก รณี ที่ เ ป็ น ข้ อ ยกเว้ น ตาม
กฎหมาย อีกทังยังเกิดการเริ่มต้นระยะเวลาสังเกตการณ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ก้าหนดให้ลูกหนีท้า
แผนฟื้นฟูกิจการและยื่นแผนดังกล่าวเพื่อให้ศาลเห็นชอบเมื่อศาลเห็นชอบระยะเวลาดังกล่าว
จะสินสุดลง
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เมื่อเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนีต้องด้าเนินกิจการต่อไปพร้อมท้าแผนการ
ฟื้น ฟูกิจ การส่ ว นเจ้ าหนี ทังหมดต้องยื่นค้าขอรับช้าระหนีต่อผู้ แทนเจ้าหนี โดยแผนฟื้นฟู
กิจการจะต้องถูกเสนอต่อเจ้าหนีกลุ่มต่างๆ หากในกรณีที่ลูกหนีเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มี
ลูกจ้างมากกว่า 50 คน หรือมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 20,000,000 ยูโรขึนไป ซึ่งได้รับ
การรับรองจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแล้ว ให้แบ่งกลุ่มเจ้าหนีออกเป็นอย่างน้อยสองกลุ่ม
ส่วนในกรณีที่ลูกหนีเป็นกิจการขนาดเล็ก ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขเป็นกิจการขนาดใหญ่ดังกล่าว
สามารถแบ่ ง กลุ่ ม เจ้ า หนี เป็ น สองกลุ่ ม ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น แต่ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้
พิพากษาคดีล้มละลายด้วย และเมื่อเสนอต่อเจ้าหนีกลุ่มต่างๆแล้วจะต้องผ่านการเห็นชอบ
จากคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของเจ้าหนีที่ถูกเชิญมาลงคะแนนเสียง การลงคะแนน
เสี ย งจะต้ องด้า เนิ น การภายในหกเดือ นหากเจ้ าหนีทุก กลุ่ มไม่ไ ด้ล งคะแนนเสี ย งในเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าอยู่ในฐานะต้องเจรจาเป็นรายบุคคล หากเจ้าหนีที่ไม่ให้ความเห็นชอบหรือไม่
ได้ถูกจัดให้ลงคะแนนเสียงจะถือว่าอยู่ใ นฐานะต้องเจรจาเป็นรายบุคคลและศาลสามารถ
ก้าหนดให้มีการแปลงหนีใหม่เป็นหนีระยะยาวได้ภายในก้าหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์ ใน
กรณีที่แผนผ่านการเห็นชอบจากเจ้าหนีทุกกลุ่มจะเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
ศาลเมื่อศาลให้ความเห็นชอบแล้วจะมีผลผูกพันเจ้าหนีทุกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหนีเสียงข้างน้อยที่
ไม่เห็นชอบในแผนด้วยแต่จะไม่ผูกพันเจ้าหนีที่ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มให้ลงคะแนนเสียง ซึ่งอยู่ใน
ฐานะต้องเจรจาเป็นรายบุคคลแต่จะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงสิทธิของเจ้าหนีมีประกันซึ่งมีสิทธิ
ก่อนยื่น ค้าขอเริ่ มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ หากศาลไม่ให้ ความเห็ นชอบในแผนฟื้นฟู
กิจการเจ้าหนีทังหมดจะอยู่ในฐานะต้องเจรจารายบุคคล และในช่วงเวลาสังเกตการณ์หาก
ปรากฏว่าปัญหาทางการเงินของลูกหนีได้รับการคลี่คลายและสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้
โดยไม่จ้าเป็นต้องท้าแผนฟื้นฟูกิจการ กระบวนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป แต่
หากปรากฏว่าลูกหนีผิดนัดช้าระหนีและตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ ศาลจะมีค้าสั่ง
ยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือหากศาลเห็นว่าลูกหนีหมด
หนทางที่จะด้าเนินกิจการต่อไปได้ศาลอาจมีค้าสั่งเริ่มต้นกระบวนการช้าระบัญชี
3) กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัด น้ามาใช้ใน
กรณี ที่ กิ จ การยั ง ไม่ ถึ ง ขั นตกอยู่ ใ นสภาวะที่ ไ ม่ อ าจช้ า ระหนี ได้ ซึ่ ง กระบวนการนี เป็ น
กระบวนการในรูปแบบที่เร่งรัดของกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยสมัครใจของลูกหนี เพื่อให้
กระบวนการมีความรวดเร็วและมุ่งผสมผสานกับกระบวนการประนอมหนีในศาล โดยผู้มีสิทธิ
ยื่นขอฟื้นฟูกิจการคือลูกหนีผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนบริษัทเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งบริษัทยังไม่ตก
อยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ แต่อาจประสบปัญหาทางการเงินซึ่งเป็นการยากหากแก้ไข
ด้วยตนเอง จึงมีการยื่น ค้าร้องขอเริ่มต้นกระบวนการต่อศาลโดยมีกฎเกณฑ์เ ช่นเดียวกับ
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กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแต่มีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม คือ ลูกหนี
จะต้องอยู่ในระหว่างกระบวนการประนอมหนีในศาล ลูกหนีต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มี
ลูกจ้างมากกว่า 150 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 20,000,000 ยูโรขึนไป แผนฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนีจะสามารถท้าให้ลูกหนีพ้นจากสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ และ แผนฟื้นฟูกิจการที่ท้า
ขึนโดยลูกหนีและผู้ประนอมหนี ต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นกู้ ใน
ระดับที่คาดว่าจะท้าให้แผนผ่านการเห็นชอบในการลงคะแนนเสียงได้ ดังนันจะเห็นได้ว่าหาก
ในกรณีที่ลูกหนีเป็นกิจการขนาดเล็กซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขเป็นกิจการขนาดใหญ่ดังกล่าว จะไม่
สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดนีได้
เมื่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลู กหนีแบบเร่งรัดเริ่มต้นขึน
บุคคลที่ถูกแต่งตั งขึนมาเพื่อช่วยเหลือและควบคุม ลูกหนี มีเช่นเดียวกับกระบวนการฟื้นฟู
กิจการโดยความสมัครใจแต่ศาลอาจตังผู้ ประนอมหนีให้เป็นเจ้าพนักงานคดีฟื้นฟูกิจการ
เพิ่มเติมด้วยได้ ส่วนผลการเริ่มสภาวะการพักช้าระหนีก็เป็นเช่นเดียวกัน แต่ระยะเวลาในการ
ด้าเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดจะใช้เวลาในการ
ด้าเนินกระบวนการทังหมดไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่งเริ่มกระบวนการและอาจ
ขอขยายเวลาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนได้เพียงหนึ่งครังรวมกันทังหมดไม่เกินสองเดือน อีกทังการ
แบ่งกลุ่มเจ้าหนีจะมีเพียงสองกลุ่มคือกลุ่มเจ้าหนีสถาบันการเงินและกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ ที่ถูกตังขึน
มาเพื่อให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการเช่นเดียวกับกรณีของกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี ส่วนกลุ่มเจ้าหนีทางการค้าจะถูกตัดออกจึง ไม่ต้อง
ผูกพันตามคะแนนเสียงเห็นชอบ การลงคะแนนเสียงเห็นชอบจะต้องท้าภายในระยะเวลาหนึ่ง
เดือนนับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่งเริ่มกระบวนการ เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนีทุกกลุ่ม
แล้วจะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ศาลให้ความเห็นชอบ หากศาลให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว
จะมีผลผูกพันเจ้าหนีทุกกลุ่มรวมถึงเจ้าหนีเสียงข้างน้อยพี่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผน
ด้ ว ยแต่ จ ะไม่ ผู ก พั น เจ้ า หนี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก จั ด กลุ่ ม ให้ ล งคะแนนซึ่ ง อยู่ ใ นฐานะต้ อ งเจรจาเป็ น
รายบุคคล
ในช่วงเวลาที่แผนฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัดมีผลบังคับใช้
ปรากฏว่าปัญหาทางการเงินของลูกหนีได้รับการคลี่คลายและสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้
โดยไม่จ้าเป็นต้องท้าแผนฟื้นฟูกิจการ กระบวนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแต่
หากปรากฏว่าลูกหนีผิดนัดช้าระหนีและตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ ศาลจะมีค้าสั่ง
ยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือหากศาลเห็นว่าลูกหนีหมด
หนทางที่จะด้าเนินธุรกิจต่อไปได้ศาลอาจมีค้าสั่งเริ่มต้นกระบวนการช้าระบัญชี
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศฝรั่งเศสที่แบ่ง
ออกเป็น สามรูป แบบนัน การจะพิจารณาว่ากิจการใดควรใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการใน
รูปแบบใดนันจะพิจารณาจากสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ ผู้มีสิทธิ ยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ
การอยู่ระหว่างกระบวนการประนอมหนีในศาลและจ้านวนลูกจ้างหรือเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.2.1 แนวคิดและความเป็นมาของการฟื้นฟูกิจการ
กฎหมายล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นครังแรกในปีค.ศ. 1800 เนื่องจาก ปัญหา
สภาพเศรษฐกิจ และได้มีการปรับและออกกฎหมายฉบับใหม่เรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
จนในปีค.ศ. 1933 เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจทังใหญ่ สหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ล้มละลายครังใหญ่ให้มีความทันสมัยมากขึน พัฒนาหลัก Fresh Start เพือ่ ให้ลูกหนีที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่
ประสบปัญหาการช้าระหนี ได้หลุดพ้นจากหนีทังปวง หลังออกจากกระบวนการล้มละลายลูกหนีมี
โอกาสได้เริ่มต้นใหม่โดยปราศจากภาระหนีสิน
ในปีค.ศ. 1938 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการที่เกี่ยวกั บธุรกิจเป็น
ครังแรก จนกระทั่งในปีค.ศ. 1978 สหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงกฎหมายและออก Bankruptcy Code
ใน Chapter11 ซึ่งเป็นกฎหมายฟื้นฟูกิจการบัญญัติรวมอยู่ด้วยและใช้มาจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากมี
คดีฟื้น ฟูกิจ การเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของศาล และมีคดีค้างอยู่ในระหว่างการพิจารณาเป็น
จ้านวนมาก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นวิธีการใหม่ คือกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด และ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้าแผนเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้
พูดคุยและเจรจาต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้าคดีขึนสู่ศาล เพื่อให้คดีมีความรวดเร็วยิ่งขึน มีประสิทธิภาพ
และประหยัดค่าใช้จ่าย
ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ประเทศสหรัฐ อเมริกาได้ออกกฎหมายใหม่มาเพื่ออุด ช่องว่างของ
กฎหมาย โดยให้บุคคลธรรมดาเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ยากขึน เพื่อป้องกันการน้ากฎหมาย
ล้มละลายมาใช้เป็นเครื่องมือและยังเน้นความโปร่งใสของกระบวนการล้มละลายด้วย
กระบวนการฟื้นฟูกิจการสามารถใช้ได้กับลูกหนีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล เว้น แต่เป็น ธุรกิจบางประเภทที่กฎหมายก้าหนดยกเว้นไว้ ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการเพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว เช่น บริษัทประกันภัย เป็นต้น
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3.2.2 หลักการของกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน
และการฟื้นฟูกิจการ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1) การยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิ จการโดยความสมัครใจของลูกหนี ไม่ว่าลูกหนีจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ซึ่งกรณีที่ลูกหนีจะขอฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจนี ไม่
จ้าเป็นที่ลูกหนีจะต้องอยู่ในสภาวะที่ ไม่อาจช้าระหนีได้ เพียงแต่ลูกหนีมีหนีสิน เป็นจ้านวน
มากและต้องการแก้ไขปัญหาในหนีสินเหล่า นัน ก็สามารถยื่นค้าร้องขอเพื่อฟื้นฟูกิจการของ
ตนเองที่ก้าลังประสบปัญหาในการด้าเนินกิจการ
2) การยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยลูกหนีไม่สมัครใจ หรือการยื่นค้าร้องขอฟื้นฟู
กิจการโดยเจ้าหนี ซึ่งเป็นการบังคับให้ลูกหนีต้องฟื้นฟูกิจการเพื่อปรับปรุงกิจการของตนให้
สามารถช้าระหนีแก่เจ้าหนีได้
3.2.3 รูปแบบของการฟื้นฟูกิจการ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการมี 3 รูปแบบ ดังนี
1) กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป
2) กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบต่อ รองกับเจ้าหนีก่อนน้าแผนเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ
3) กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
3.2.4 กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
3.2.4.1 กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป
1) การเริ่มต้นกระบวนการ
ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการได้แก่
(1) ลูกหนี กรณียื่นค้าร้องโดยสมัครใจ
(2) เจ้าหนีหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กรณีเป็นการยื่นค้าร้อง
โดยลูกหนีไม่สมัครใจ
2) ลูกหนีที่จะสามารถยื่นค้าร้องขอต่อศาลได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี
(1) ลูกหนีมีภูมิล้าเนา สถานประกอบการ หรือมีที่ตังทรัพย์สินอยู่
ในสหรัฐอเมริกา
(2) ลูกหนีจะต้องไม่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับบริษัทประกันภัย
ธนาคาร ธนาคารต่างชาติที่ได้ประกอบกิจการในสหรัฐอเมริกา สถาบัน
การเงิน หรือ บริษัทขนาดเล็กภายใต้ Small Business Investment Act
of 1958
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(3) ลู ก หนี จะต้ อ งไม่ เ ป็น นายหน้ า ค้ าหุ้ น และนายหน้ า ค้า สิ น ค้ า
เกษตรล่วงหน้า
(4) ภายในก้าหนด 180 วันก่อนยื่นค้าร้องขอ ลูกหนีจะต้องไม่ตก
เป็นบุคคลล้มละลายในคดีอื่น ซึ่งศาลได้พิพากษายกค้าร้องภายใต้เงื่อนไขที่
ชัดเจน
ศาลจะไต่ส วนข้อเท็จ จริง หากปรากฏว่ าลู ก หนี ไม่ส ามารถช้า ระหนีได้เมื่ อ หนี ถึ ง
ก้าหนดช้าระ และหนีนันต้องไม่ใช่หนีที่ลูกหนีมีข้อต่อสู้ หรือลูกหนีถูกยึดทรัพย์ทังหมด หรือมี
การแต่งตังบุคคลเข้าควบคุมดูแลทรัพย์สินของลูกหนีภายใน 120 วันต่ อเดือน พร้อมร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการ ศาลจะสั่งให้ลูกหนีฟื้นฟูกิจการ ทังนีลูกหนียังคงมีอ้านาจในการบริหารกิจการ
และทรัพย์สินของตนได้ตามปกติ
เมื่อศาลมีค้าสั่งรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วจะส่งผลให้เกิดกองทรัพย์สินของลูกหนี
และสภาวะการพักช้าระหนีขึน เพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าหนีและเพื่อให้กิจการของลูกหนีได้มี
เวลาหยุ ด พั ก จากการฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี และจะมี ก ารเรี ย กประชุ ม เจ้ า หนี เพื่ อ แต่ ง ตั ง
คณะกรรมการเจ้าหนี ซึ่งมาจากเจ้าหนีไม่มีประกันรายใหญ่จ้านวน 7 ราย จาก 20 รายเพื่อ
เป็นตัวแทนของเจ้าหนีในการด้าเนินการต่างๆ โดยคณะกรรมการเจ้าหนีมีหน้าที่ให้ค้าแนะน้า
แก่ลูกหนี แต่ไม่มี สิทธิไปสั่งให้ลู ก หนี กระท้าการใดหรือไม่กระท้าการใด ลู กหนียังคงเป็น
ผู้บริหารกิจการต่อ แต่หากมีกรณีความไม่สุจริตของลูกหนีจะมีการแต่งตังทรัสตีขึน เพื่อดูแล
กองทรัพย์สินของลูกหนี และบริหารจัดการกิจการให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี
หลังจากที่ศาลมีค้าสั่งรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ลูกหนีจะต้องเสนอแผนภายใน 120
วันและต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าหนีภายในก้าหนดระยะ 180 วันนับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่ง
ให้ฟื้นฟูกิจการ หากลูกหนีไม่สามารถด้าเนินการได้ภายในก้าหนดระยะเวลา ลูกหนีมีสิทธิยื่น
ค้าร้องขอขยายเวลาได้ แต่ขึนอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าจะให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ ซึ่งอยู่
ภายในก้าหนดระยะเวลาได้สูงสุดไม่เกิน 18 เดือน หากพ้นก้าหนดเวลาเจ้าหนีหรือผู้มีส่วนได้
เสียอื่นๆมีสิทธิเสนอแผนแข่งกับลูกหนีได้
เมื่อศาลมีค้าสั่งรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจ การ เจ้าหนีผู้ทรงสิทธิเรียกร้องหรือเจ้าหนีที่มี
ส่วนได้เสีย มีหน้าที่ต้องยื่นค้าร้องขอรับช้าระหนีภายในระยะเวลาที่ศาลก้าหนด หากเจ้าหนี
ได้ยื่นขอรับช้าระหนีภายในก้าหนดระยะเวลาและไม่ มีเจ้าหนีหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆคัดค้าน
ศาลจะไต่สวนและมีค้าสั่งให้เป็นเจ้าหนีตามแผน หรือหากลูกหนีน้าส่งบัญชีรายชื่อเจ้าหนีต่อ
ศาล เจ้าหนีที่มีชื่อในบัญชีถือว่าเป็นเจ้าหนีตามแผนเช่นกัน
การยื่นค้าขอรับช้าระหนีในแบบอื่นก็ท้าได้เช่นกัน เช่น เจ้าหนีมีการติดต่อกับทรัสตี
เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องเกี่ยวกับการขอให้ช้าระหนี เป็นต้น
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ก่อนเสนอแผนแก่เจ้าหนี ผู้เสนอแผนต้องจัดท้าค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลที่มีการ
สร้างข้อมูลอย่างเพียงพอต่อศาล เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเจ้าหนีว่าจะออกเสียง
ยอมรับหรือคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการ
แผนฟื้นฟูกิจการมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวก้าหนดรายละเอียด
ต่างๆเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการทังหมด กฎหมายจึงก้าหนดให้ต้องมีรายละเอียดในแผนฟื้นฟู
กิจการดังนี
(1) ต้องระบุล้าดับชันของข้อเรียกร้องและประโยชน์ต่างๆ ของเจ้า หนี เพื่อ
ประโยชน์ในการออกเสียงและได้รับช้าระหนีของเจ้าหนี การก้าหนดสิทธิเรียกร้อง
หรื อผลประโยชน์ ว่าเจ้าหนี จะอยู่ในล้ าดับชันเดียวกันได้นัน ต้องมีส าระส้ าคัญที่
คล้ า ยคลึ ง กั น เช่ น ลู ก หนี จะต้ อ งจั ด เจ้ า หนี ที่ มี ห ลั ก ประกั น กั บ เจ้ า หนี ที่ ไ ม่ มี
หลักประกันซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายต่อลูกหนีแตกต่างกันไว้คนละกลุ่ม จะน้ามาอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันไม่ได้ เป็นต้น ตามปกติแล้วแผนฟื้น ฟูกิจการจะแบ่งเจ้าหนีออกเป็น 4
กลุ่มคือ เจ้าหนีเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิ เจ้าหนีสิทธิเรียกร้องที่มีประกัน เจ้าหนีสิทธิ
เรียกร้องที่ไม่มีประกัน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆหรือผู้ถือหุ้น23
ค่าใช้จ่ายในการบริหารแผน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนในระหว่างการยื่นค้าร้องขอ
ฟื้ น ฟู กิ จ การโดยไม่ ส มั ค รใจจนถึ ง วั น ที่ ศ าลมี ค้ า สั่ ง อนุ ญ าตให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การ สิ ท ธิ
เรียกร้องทางภาษีอากร สิทธิเรียกร้อง 3 ประเภทนี ไม่อยู่ในล้าดับการช้าระหนีและ
ไม่มีสิทธิยอมรับแผนเนื่องจากเป็นสิทธิเรียกร้องที่ได้รับช้าระหนีก่อน
(2) ต้องระบุถึงสิทธิเรียกร้องและผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแผน
กล่าวคือ สิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนฟื้นฟูกิจการ
(3) ต้องระบุถึงวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องต่อสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ
ผลกระทบจากแผนฟื้นฟูกิจการนัน กล่าวคือ สิทธิเรียกร้องที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
แผนฟื้นฟูกิจการ ดังนันแผนฟื้นฟูกิจการจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าสิทธิเรียกร้องใดบ้าง
ที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากแผนและมีแนวทางแก้ไขทีจ่ ะชดเชยอย่างไร
(4) ต้องก้าหนดวิธีปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อสิทธิเรียกร้องและผลประโยชน์ที่
อยู่ในล้าดับชันเดียวกัน การจะปฏิบัติต่อ สิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ใด ที่อยู่ใน
ล้ า ดั บ ชั นเดี ย วกั น ต้ อ งได้ รั บ การปฏิ บั ติ เ ท่ า เที ย มกั น เว้ น แต่ ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ สิ ท ธิ

23

วราภรณ์ อาษาพร, “แนวคิดทางกฎหมายในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศึกษาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
...,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2539

58
เรียกร้องหรือผลประโยชน์ใดในลักษณะที่ด้อยกว่า สามารถกระท้าได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมจากผู้ส่งสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์นันนัน
(5) ก้าหนดวิธีปฏิบัติหรือมาตรการที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ ทรงสิทธิเรียกร้อง
หรื อ ผลประโยชน์ ต่ า งๆในทุ ก ล้ า ดั บ ชั นเข้ า ใจและยอมรั บ แผนฟื้ น ฟู กิ จ การ ซึ่ ง
กฎหมายได้ก้าหนดวิธีการต่างๆไว้ เช่น เรื่องการควบคุมกิจการการขยายเวลาการ
ช้าระหนี เป็นต้น
(6) ในกรณีที่ลูกหนีเป็นนิติบุคคล ห้ามลูกหนีออกหุ้นชนิดไม่มีสิทธิออกเสียง
ให้แก่เจ้าหนี เพราะหากเจ้าหนีเข้ามาถือหุ้นในบริษัทของลูกหนีแล้วจะได้มีอ้านาจใน
การบริหารกิจการได้
(7) ต้องก้าหนดข้อก้าหนดต่างๆในแผนฟื้นฟูกิจการ และการเลือกผู้ที่เข้าท้า
หน้ าที่ ต่างๆในแผน เช่น เจ้ าหน้ าที่ก รรมการ เป็น ต้น โดยจะต้อ งสอดคล้ องกั บ
ผลประโยชน์ของเจ้าหนีหรือผู้มีส่วนได้เสียและต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน
นอกจากรายละเอียดต่างๆที่กฎหมายก้าหนดว่าให้ต้องมีในแผนฟื้นฟูกิจการ
ดังกล่าวแล้ว ยังมีรายละเอียดในส่วนอื่นๆที่กฎหมายอนุญาตให้ใส่ไว้ในแผนฟื้นฟู
กิจ การได้ ด้ ว ย เช่ น การจัด การและการเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี การขาย
ทรัพย์สินของลูกหนี เป็นต้น
3) การออกเสียงยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ
หลังจากค้าแถลงเปิดเผยข้อมูลได้รับการอนุมัติจากศาลและส่งให้เจ้าหนีทราบแล้ว
จะมีการก้าหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงยอมรับแผน โดยการลงคะแนนเสียงของ
เจ้าหนีจะแบ่งตามกลุ่มที่มีการจัดล้าดับไว้ ในแต่ละกลุ่มให้มีการลงคะแนนเสียงแยกออกจาก
กัน โดยจะนับเฉพาะเจ้าหนีที่มาประชุมและออกเสียงเท่านัน หากเจ้าหนีที่ได้รับ ผลกระทบ
จากแผนแต่ล ะกลุ่ ม มีเจ้ าหนีที่มีจ้านวนหนีรวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนหนี
ทังหมดและมีจ้านวนหนีรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเจ้าหนีในกลุ่มให้การเห็นชอบ ถือ
ว่าเจ้ า หนี ได้เ ห็ น ชอบกับ แผนฟื้น ฟูกิ จการทุ กคน แม้เ จ้ า หนีบางคนจะลงคะแนนเสี ย งไม่
เห็นชอบในแผนก็ตาม แต่ต้องผูกพันตามคะแนนเสียงของเจ้า หนีส่วนใหญ่ โดยเจ้าหนีกลุ่มนี
จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย คือจะได้รับช้าระหนีไม่น้อยกว่ากรณีที่ลูกหนีช้าระบัญชี
ส่วนกรณีเจ้าหนีกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแผน กฎหมายจะถือว่าเจ้าหนีกลุ่มนีไม่มีสิทธิ
ออกเสียงเห็นชอบในแผน ส่วนเจ้าหนีกลุ่มใดไม่ได้รับสิทธิหรือทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่มี
อยู่จะถือว่าเจ้าหนีกลุ่มนันปฏิเสธแผนการฟื้นฟูกิจการ
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แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนีแล้ว จะต้องได้รับการยืนยันแผน
จากศาลอี ก ชั นหนึ่ ง แต่ ห ากแผนไม่ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า หนี ลู ก หนี จะต้ อ งเข้ า สู่
กระบวนการช้าระบัญชี ทังนี หากเป็นกรณีที่แผนไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนีทุกกลุ่ม
ศาลมีอ้านาจเห็นชอบในแผนนันได้ ในกรณีนีเรียกว่าการยืนยันแผนโดยการบังคับ
4) หากแผนได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนีทุกกลุ่มแล้ว ศาลจะพิจารณายอมรับ
แผนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี
(1) แผนต้องมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายก้าหนด
(2) แผนต้องมีความสุจริตและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ความสุจริตนีจะ
พิจารณาจากเจตนาและจุดประสงค์ของลูกหนีในการท้าแผน การเกิดความเคลือบ
แคลงใจหรือพบว่าไม่ชอบมาพากลจะถูกกล่าวอ้างว่าไม่สุจริตได้
(3) แผนต้องระบุบุคคลที่จะเข้ามาท้าหน้าที่ตามแผนให้เรียบร้อยครบถ้วน
(4) แผนต้องก้าหนดวิธีปฏิบัติของสิทธิเรียกร้องอันมีบุริมสิทธิ
(5) แผนจะต้องเป็นไปตามหลักผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าหนี กล่าวคือ
เป็นหลักการคุ้มครองเจ้าหนีที่มผี ลกระทบจากแผนและไม่เห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี
เหล่านีจะได้รับความคุ้มครองคือได้รับช้าระหนีตามแผนขันต่้าไม่ น้อยกว่าลูกหนี ที่
เข้าสู่กระบวนการช้าระบัญชี
(6) แผนจะต้องเป็นไปตามหลักความเป็นไปได้ของแผน ซึ่งจะต้องพิจารณา
ว่าลู กหนีสามารถปฏิ บัติตามข้อเรียกร้องของแผนได้ห รือไม่ และเงื่อนไขในแผน
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่คาดการณ์ผลการด้าเนินงานว่ากิจการของลูกหนีมีโอกาส
ที่จะกลับมาสร้างรายได้เพิ่มขึน และผู้บริหารกิจการมีความสามารถในการบริหาร
กิจการได้ส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่มีแนวโน้มว่าจะต้องมีการช้าระบัญชี เว้น
แต่จะมีการก้าหนดวิธีการช้าระบัญชีไว้ในแผน
ก่อนเริ่มกระบวนการพิจารณาเพื่อยืนยันแผนโดยการบังคับ ผู้เสนอแผนจะต้องยื่น
ค้าร้องต่อศาลเพื่อขอให้น้าวิธีการยืนยันแผนโดยการบังคับมาใช้ ศาลจะใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิ จ ารณาเพื่ อ ยอมรั บ แผนเหมื อ นกรณี แ ผนได้ รั บ การยอมรั บ จากเจ้ า หนี ทุ ก กลุ่ ม แต่ มี
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมคือแผนจะต้องมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม กล่าวคือ เจ้าหนีที่ได้รับผลกระทบจากแผนและไม่ได้ให้การยอมรับแผน
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับเจ้าหนีชันอืน่ ๆที่มีลักษณะสิทธิเรียกร้องใกล้เคียง
กัน หรื อ ไม่ หากเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ อ ย่า งเป็ น ธรรมโดยมี เ หตุผ ลอั น สมควรและสุ จ ริ ต ก็
สามารถเลือกปฏิบัติได้
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หากในระหว่างการพิจารณากระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาล ปรากฏว่าลูกหนีไม่
สามารถด้าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยศาลมิได้มีค้าสั่ ง
ขยายก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว เช่น ลูกหนีไม่สามารถยื่นค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลได้
ภายในระยะเวลาที่ ก้าหนด เป็นต้ น ศาลจะต้อ งเปลี่ ยนกระบวนการฟื้นฟู กิจการไปเป็ น
กระบวนการล้มละลาย
หากศาลพิจารณายอมรับแผนจะมีผลให้ ลูกหนีและเจ้าหนีทุกรายต้องผูกพั นตาม
เงื่อนไขข้อตกลงในแผน และภายหลังเมื่อลูกหนีปฏิบัติตามแผนส้าเร็จแล้วศาลและเจ้าหนีจะ
ท้าการตรวจสอบและปลดลูกหนีออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
3.2.4.2 กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบต่ อ รองกั บ เจ้ า หนี ก่ อ นน้ า แผนเข้ า สู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้าแผนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการเป็นกระบวนการที่มีการแก้ไข เพื่อเปิดช่องให้ลูกหนีที่มีความประสงค์จะฟื้นฟูกิจการ
โดยความสมัครใจสามารถเข้าเจรจาต่อรองแผนและน้า ค้าแถลงการณ์ เปิดเผยข้อมูล กับ
เจ้าหนีที่มีสิทธิออกเสียงตามแผน โดยเป็นการเจรจากันก่อนยื่ นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดย
เจ้าหนีและลูกหนีจะตกลงกันท้าสัญญา lock – up agreement เพื่อให้มีผลผูกพันเจ้าหนีที่
เจรจาด้ ว ย หากลู ก หนี ได้ เ สนอแผนที่ มี เ งื่ อ นไขตามที่ ต กลงกั น ไว้ เจ้ า หนี จะต้ อ งให้ ก าร
สนับสนุนแผนเพื่อให้แผนผ่านการยอมรับจากเจ้าหนีรายอื่นๆ
กระบวนการในชันศาลของกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้า
แผนเข้าสู่กระบวนการ มีรูปแบบในชันศาลเหมือนกันกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการในแบบแรก
แต่ระยะเวลาในแต่ละขันตอนจะสันกว่า ดังนี
(1) เมื่อศาลมีค้าสั่ งรับค้าร้องแล้ วลู กหนีต้องยื่นแผนและค้า แถลงการณ์
เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ศาลตรวจสอบและอนุมัติค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลโดยศาล
จะนัดพิจารณาและตรวจสอบค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลประมาณ 30 ถึง 60 วัน
(2) เมื่อศาลมีค้าสั่งอนุมัติค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ลูกหนี
มีหน้าที่น้าส่งค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและแผนให้แก่เจ้าหนี ภายใน 5 ถึง 10
วัน เพื่อร้องขอให้เจ้าหนีออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผน โดยศาลจะก้าหนดเวลา
ให้เจ้าหนีออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผนภายใน 45 ถึง 60 วัน
(3) เมื่อ ลู กหนี ได้ รั บคะแนนเสี ย งยอมรั บแผนจากเจ้ าหนี โดยมี จ้ านวน
เจ้าหนีลงคะแนนเสียงยอมรับแผนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ้านวนเจ้าหนีในแต่ละ
กลุ่ม และมีจ้านวนหนีรวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนหนีในแต่ละกลุ่ม ถือ
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ว่า แผนผ่ า นการยอมรับ ของเจ้ าหนี ศาลจะด้ าเนิ น กระบวนการพิ จารณาอนุ มั ติ
ยอมรับแผนประมาณ 5 วัน
ตามปกติ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การแบบต่ อ รองกั บ เจ้ า หนี ก่ อ นน้ า แผนเข้ า สู่
กระบวนการจะใช้เวลาในกระบวนการทางศาลทังสินประมาณ 100 ถึง 150 วัน 24 ซึ่งเร็วกว่า
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบที่ใช้เวลาประมาณ 120 วันถึง 18 เดือน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้าแผนเข้าสู่กระบวนการเหมาะ
ทีจ่ ะน้ามาใช้กับลูกหนีที่ต้องตกอยู่ในสภาวะคับขันใกล้จะถูกฟ้องร้องบังคับคดี ท้าให้ไม่มีเวลา
เพีย งพอที่จ ะเจรจาและจั ดท้าแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ เจ้าหนี ออกเสี ย งยอมรับ แผนแบบ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกหนีมีเวลาเพียงแค่เจรจาต่อรองกับเจ้าหนีที่จะได้รั บผลกระทบ
จากแผนเพื่อท้าสัญญา lock - up agreement และยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการเพื่อได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายล้มละลาย
3.2.4.3 กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
เป็นกระบวนการที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการกับ
การเจรจาประนีประนอมปรับโครงสร้างหนีนอกศาลระหว่างเจ้าหนีและลูกหนี ซึ่งเกิดขึนครัง
แรกในปีค.ศ. 1986 เพื่อช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีช่องทางที่สะดวกรวดเร็วขึนและ
เพื่อลดปริ มาณคดีที่ค้างในศาล อีกทังยังเป็นอีกหนึ่งทางเลื อกของลู กหนีที่ต้องการฟื้นฟู
กิจการ กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดเหมาะกับคดีที่มีจ้านวนเจ้าหนีที่ได้รับผลกระทบ
ตามแผนไม่มากและเจ้าหนีไม่มีประกันไม่ได้รับผลกระทบ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) Fully pre - packaged Bankruptcy เป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
แบบเร่งรัด โดยลูกหนีได้เข้าเจรจากับเจ้าหนีที่มีสิทธิออกเสียงตามแผนทุกกลุ่ม หาก
ลูกหนีได้รับเสียงสนับสนุนจากเจ้าหนีมากกว่าร้อยละ 90 ขึนไป ลูกหนีไม่จ้าเป็นต้อง
เข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ แต่ส ามารถไปใช้กระบวนการแลกเปลี่ ยนหุ้ นกับ
เจ้าหนีได้โดยตรง ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหลักทรัพย์ แต่หาก
ลูกหนีได้รับคะแนนเสียงจากเจ้าหนีไม่ถึงร้อยละ 90 แต่มากเพียงพอที่แผนจะผ่าน
ความเห็ น ชอบตามกฎหมายฟื้ น ฟู กิ จ การ ลู ก หนี สามารถใส่ ข้ อ ตกลงเรื่ อ งการ
แลกเปลี่ยนหุ้นในแผนได้
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2) Partially pre - packaged Bankruptcy เป็นกระบวนการที่ลูกหนีได้
เข้าเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี เพียงบางกลุ่ม ก่อนที่จะยื่นแผนเข้ามาในกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเจ้าหนีเหล่านียังคงมีสิทธิเรียกร้องอยู่ภายหลังจากที่ลูกหนีได้ยื่นค้า
ร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดเริ่มต้นจากลูกหนีเข้าเจรจาต่อรองกับ
เจ้าหนีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี ซึ่งโดยส่วนมากแล้วเจ้าหนีมักจะเป็นสถาบัน
การเงิน หรื อเจ้ าหนีหุ้นกู้ เมื่อเจรจาได้ข้อตกลงที่ยอมรับกันได้ทังฝ่ายเจ้าหนีและ
ลูกหนีแล้ว ลูกหนีจะต้องจัดเตรียมค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและแผนฟื้นฟูกิจการ
เพื่ อ น้ า เผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หนี ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบตามแผน เมื่ อ เจ้ า หนี ได้ รั บ ค้ า
แถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและแผนฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยแล้ว ลูกหนีจะด้าเนินการให้
เจ้าหนีออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผน หากลูกหนีไม่ได้รับเสียงยอมรับตามแผนที่
ก้าหนด ลูกหนียังมีโอกาสในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนีเพื่อแก้ไขแผนและน้ามาให้
เจ้าหนีออกเสียงยอมรับแผนในครังต่อไปได้
เมื่อถึงก้าหนดนัดพิจารณาศาลจะตรวจสอบรายละเอียดที่ปรากฏในค้า
แถลงการณ์เปิดเผยข้อมูล ที่ได้แจ้งแก่เจ้าหนีเพื่อประกอบการตัดสินใจลงคะแนน
เสี ย งยอมรั บ หรื อ ปฏิ เ สธแผนว่ า ครบถ้ ว นหรื อ ไม่ ศาลจะใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการ
ตรวจสอบเดียวกันกับหลักเกณฑ์ตรวจสอบกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และศาลจะ
ตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่ลูกหนีส่งค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและลงคะแนนเสียงนั น
เป็ น ระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ โดยการจะพิจารณาว่าช่ว งเวลานันเหมาะสม
หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงประเภทของเจ้าหนีร่วมด้วย กล่าวคือ หากเป็นเจ้าหนีที่
ถือหลักทรัพย์ของลูกหนีเจาะจงเฉพาะรายหรือเจ้าหนีหุ้นกู้ควรให้ ระยะเวลาอย่าง
น้อย 14 วัน แต่หากเป็นเจ้าหนีที่ถือหลักทรัพย์ของลูกหนีที่เปิดขายเป็นการทั่วไป
หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆควรให้ระยะเวลาอย่างน้อย 21 วัน
หากศาลพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ค้ า แถลงการณ์ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดเพียงพอแก่การตัดสินใจของเจ้าหนีและมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่
การที่เจ้าหนีจะตัดสินใจออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผนแล้ว ศาลจะมีค้าสั่งรับรอง
ค้า แถลงการณ์ เ ปิ ด เผยข้อ มู ล และก้ า หนดวั น นัด พิ จารณาแผนในช่ ว งระยะเวลา
ประมาณ 28 วันต่อมา แต่ส้าหรับกรณีเจ้าหนีและลูกหนีที่มีความพร้อม ศาลมีดุลย
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พินิจย่นระยะเวลาโดยก้าหนดวันนัดพิจารณาค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและวัน
พิจารณาแผนให้อยู่ในวันเดียวกันก็ได้25
ในวันก้าหนดนัดพิจารณาแผน ศาลจะไต่สวนแผนว่ามีรายละเอียดครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก้าหนดและเป็นไปตามหลักผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าหนี หลัก
ความเป็นไปได้ของแผน หลักยุติธรรม หลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หากมี
รายละเอียดครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดแล้วศาลจะมีค้าสั่งยอมรับแผน
ส่งผลให้แผนผูกพันเจ้าหนีทุกราย ไม่ว่าเจ้าหนีจะลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนด้วย
หรือไม่
หากศาลไต่สวนค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลหรือไต่สวนแผนแล้ว มีเจ้าหนี
หรือผู้ถือหุ้นของลูกหนีมาคัดค้าน ศาลจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นรายคดีไป
ถ้ากระบวนการไม่ถูกต้องโดยมีการผิด หลงเล็กน้อย ศาลมีอ้านาจสั่งแก้ไขและให้
ด้าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้ แต่ถ้าเป็นกรณีค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลมี
ช่วงเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสมหรือมีข้อมูลในค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลไม่
เพียงพอต่อการตัดสินใจของเจ้าหนี หรือแผนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด ศาลมี
อ้านาจใช้ดุล พินิ จสั่ งให้ ลู กหนีเริ่ มกระบวนการใหม่ทังหมดในกระบวนการฟื้น ฟู
กิจการ
กล่าวโดยสรุป ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่จะน้ามาแก้ไขปัญหา
กิจ การที่ป ระสบปั ญ หาทางการเงิ น ทังหมดสามรูป แบบคื อ กระบวนการฟื้น ฟู กิจ การแบบทั่ว ไป
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้าแผนเข้าสู่กระบวนการ และกระบวนการฟื้นฟู
กิจการแบบเร่งรัด
1) กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการคือลูกหนี โดยลูกหนี
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ลูกหนีมีภูมิล้าเนา สถานประกอบการ หรือ ที่ตังทรัพย์อยู่ในสหรัฐอเมริกา
ลูกหนีต้องไม่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับบริษัทประกันภัย ธนาคาร ธนาคารต่างชาติที่ ได้ประกอบ
กิจการในสหรัฐอเมริกา สถาบันการเงิน หรือบริษัทขนาดเล็กภายใต้ Small Business Investment
ACT of 1958 ลูกหนีต้องไม่เป็นนายหน้าค้าหุ้นและค้าสินค้าเกษตรล่วงหน้า และภายใน 180 วันก่อน
ยื่นค้าร้องขอ ต้องไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลายในคดีอื่น ดังนันหากในกรณีที่ลูก หนีเป็นบริษัทขนาดเล็ก
ภายใต้ Small Business Investment ACT of 1958 ลูกหนีก็ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟุ
กิจการแบบทั่วไปนีได้ เจ้าหนีหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เมื่อศาลไต่สวนข้อเท็จจริงหากปรากฏว่า
ลูกหนีพร้อมร้องขอฟื้นฟูกิจการ ศาลจะสั่งให้ลูกหนีฟื้นฟูกิจการและส่งผลให้เกิดสภาวะการพักช้าระ
25
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หนีขึนเพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าหนีและเพื่อให้กิจการของลูกหนีได้หยุดพักจากการฟ้องร้องบังคับคดี
แต่ทังนีลูกหนียังคงมีอ้านาจในการบริหารกิจการและทรัพย์สินของตนได้ตามปกติ และจะมีการเรียก
ประชุมเจ้าหนีเพื่อแต่งตังคณะกรรมการเจ้าหนีให้เป็นตัวแทนในการด้าเนินงานต่างๆ หลังจากที่ศาลมี
ค้าสั่งรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการลูกหนีจะต้องเสนอแผนภายใน 120 วันและต้องได้รับการยอมรับจาก
เจ้ า หนี ภายใน 180 วั น นั บ แต่ วัน ที่ศาลมี ค้าสั่ งฟื้ นฟูกิ จการ หากไม่ ส ามารถด้า เนิ นการได้ภ ายใ น
ระยะเวลาที่ก้าหนดลูกหนีมีสิทธิยื่นค้าร้องขอขยายระยะเวลาได้โดยการให้ขยายเวลานันขึนอยู่กับดุลย
พินิจของศาลแต่จากให้ขยายได้สูงสุดไม่เกิน 18 เดือน หากผลเวลาดังกล่าวเจ้าหนีหรือผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆมีสิทธิเสนอแผนการฟื้นฟูกิจการแข่งกับลูกหนีได้ เมื่อศาลมีค้า สั่งรับค้าร้องเจ้าหนีจะต้องยื่นค้า
ร้องขอรับช้าระหนีภายในก้าหนดเวลาและเมื่อ ยื่นแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน ศาลจะมีค้าสั่งให้เป็นเจ้าหนี
ตามแผน หลังจากแถลงเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติจากศาลและส่งให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว จะมี
การก้าหนดเวลาในการลงคะแนนเสียงยอมรับแผนโดยแบ่งตามกลุ่มที่จัดล้าดับไว้ หากเจ้าหนีที่มี
จ้านวนหนีรวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนหนีทังหมดและมีจ้านวนหนีรวมกันไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของเจ้าหนีในกลุ่มให้ความเห็นชอบ ถือได้ว่าเจ้าหนีได้ให้ความเห็นชอบกับแผนฟื้ นฟูกิจการ
ทุกคนแม้เจ้าหนีบางคนจะลงคะแนนเสียงคัดค้านก็ตามหากแผนผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนีแล้ว
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากศาลอีกขันหนึ่ง แต่หากแผนไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนีลูกหนี
จะต้องเข้าสู่กระบวนการช้าระบัญชี ทังนีอาจมีกรณีที่แผนไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนีทุกกลุ่ม
แต่ศาลอ้านาจเห็นชอบแผนได้กรณีนีเรียกว่าการยืนยันแผนโดยการบังคับ เมื่อลูกหนีปฏิบัติตามแผน
ส้าเร็จแล้วศาลและเจ้าหน้าที่จะท้าการตรวจสอบและปลดลูกหนีออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
แต่หากในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการปรากฏว่าลูกหนีไม่สามารถด้าเนิน กระบวนการพิจารณา
ต่อไปได้โ ดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลจะต้องเปลี่ ยนจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นกระบวนการ
ล้มละลาย
2) กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้าแผนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
เป็นกระบวนการที่มีการแก้ไขเพื่อเปิดช่องให้ลูกหนี ที่มีความประสงค์จะฟื้นฟูกิจการโดยความสมัคร
ใจสามารถเข้าเจรจาต่อรองแผนฟื้นฟูกิจการและน้าค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ
ออกเสียงตามแผนก่อนยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยเจ้าหนีและลูกหนีจะตกลงกันท้าสัญญาเพื่อให้มี
ผลผูกพันเจ้าหนีที่เจรจาด้วย หากลูกหนีได้เสนอแผนที่มีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้เจ้าหนีจะต้องให้การ
สนับสนุนแผนนันเพื่อให้แผนผ่านการยอมรับจากเจ้าหนีรายอื่นๆ กระบวนการนีมีรูปแบบในชันศาล
เหมือนกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการในแบบแรกแต่มีระยะเวลาและขันตอนที่สันกว่า กล่าวคือ เมื่อศาล
รับค้าร้องแล้วลูกหนีต้องยื่นแผนและค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ศาลตรวจสอบและอนุมัติ โดย
ศาลจะนัดพิจารณาและตรวจสอบค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลประมาณ 30 ถึง 60 วัน เมื่อศาลมี
ค้าสั่งอนุมัติค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ลูกหนีต้องน้าส่งค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูล
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และแผนให้แก่เจ้าหนีภายใน 5 ถึง 10 วันเพื่อให้เจ้าหนีออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผนภายใน 45
ถึง 60 วัน เมื่อลูกหนีได้รับคะแนนเสียงยอมรับแผนจากเจ้าหนีเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
เจ้าหนีในแต่ละกลุ่มและมีจ้านวนหนีรวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนหนีในแต่ละกลุ่ม ถือว่า
แผนผ่านการยอมรับและศาลจะพิจารณาอนุมัติยอมรับแผนประมาณห้าวัน กระบวนการนีเหมาะ
ส้าหรับลูกหนีที่ตกอยู่ในสภาวะคับขันใกล้จะถูกฟ้องร้องบังคับคดี ท้าให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะจัดท้า
แผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้เจ้าหนียอมรับ กระบวนการนีจะใช้เวลาทางศาลทังสินประมาณ 100 ถึง 150
วันซึ่งเร็วกว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบที่ใช้เวลาประมาณ 120 วันถึง 18 เดือน
3) กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด เป็นกระบวนการที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการกับการเจรจาประนอมปรับโครงสร้างหนีนอกศาลระหว่างเจ้าหนีและลูกหนี โดยเป็น
กระบวนการที่ ส ะดวกรวดเร็ว ขึน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลู กหนีที่ต้องการฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง
กระบวนการนี ไม่ได้ก้าหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ แต่ เหมาะกับคดีที่มีจ้านวน
เจ้าหนีที่ได้รับผลกระทบตามแผนไม่มากและเจ้าหนีไม่มีประกันไม่ได้รับผลกระทบ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดแบ่งออกได้สองประเภท ประเภทแรกเป็นกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดที่ลูกหนีเข้าเจรจากับเจ้าหนีทุกกลุ่มและหากได้รับการสนับสนุนมากกว่าร้อย
ละ 90 ขึ นไปลู ก หนี ไม่ จ้ า เป็ น ต้ อ งเข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ โดยสามารถใช้ ก ระบวนการ
แลกเปลี่ยนหุ้นกับเจ้าหนีได้โดยตรง และประเภทที่สองเป็นกระบวนการที่ลูกหนีได้เข้าเจรจาต่อรอง
กับเจ้าหนีเพียงบางกลุ่มก่อนที่จะยื่นแผนเข้ามาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่ งเจ้าหนีเหล่านันยังคงมี
สิทธิเรียกร้องอยู่ภายหลังจากที่ลูกหนีได้ยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดเริ่มต้นจากลูกหนีเข้าเจรจาต่อรองกับเจ้าหนีเกี่ยวกับการ
ปรับโครงสร้างหนี เมื่อได้ข้อตกลงที่ยอมรับกันทังสองฝ่ายแล้วลูกหนีต้องจัดเตรียมค้าแถลงการณ์
เปิดเผยข้อมูลและแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเผยแพร่ให้แก่เจ้าหนีที่ได้รับผลกระทบตามแผน ลูกหนีจะ
ด้าเนินการให้เจ้าหนีออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผนหากไม่ได้รับเสียงยอมรับตามแผนที่ก้าหนด
ลูกหนียังมีโอกาสในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนีเพื่อแก้ไขแผนและน้ามาให้เจ้าหนีออกเสียงยอมรับ
แผนในครังต่อไปได้ เมื่อถึงก้าหนดนัดพิจารณาศาลจะตรวจสอบรายละเอียดว่ามีข้อมูลเพียงพอและมี
ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การตัดสินใจออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผนของเจ้าหนี ศาลจะมีค้าสั่ง
รับรองค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลและก้าหนดวันนัดพิจารณาแผน หากในวันก้าหนดนัดพิจารณา
แผนศาลไต่สวนแผนว่ามีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ก้าหนดศาลจะมีค้าสั่งยอมรับแผนซึ่งส่งผลให้แผน
ผูกพันเจ้าหนีทุกรายไม่ว่าเจ้าหนีจะลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนด้วยหรือไม่ แต่หากมีเจ้าหนีหรือผู้ถือ
หุ้นของลูกหนีมาคัดค้านศาลจะใช้ดุล ยพินิจในการพิจารณาเป็นรายคดีไปโดยอาจสั่ งให้ แก้ไขและ
ด้าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปหรืออาจให้เริ่มกระบวนการใหม่ทังหมด
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่ง
ออกเป็ น สามรู ป แบบ โดยแต่ ล ะรู ป แบบมี ความแตกต่า งกั น ในแง่ ข องกระบวนการฟื้ น ฟู กิจ การ
กล่าวคือ มีกระบวนการแบบเต็มรูปแบบ แบบเร่งรัด และมีกระบวนการที่ให้ลูกหนีสามารถเจรจา
ต่อรองก่อนจะน้าแผนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้อีกด้วย

3.3 ประเทศอังกฤษ
3.3.1 แนวคิดและความเป็นมาของการฟื้นฟูกิจการ
เริ่มต้นขึนในช่วงปีคริสตศักราช 1542 โดยได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วย การกระท้าอันเป็น
บุคคลล้มละลาย ซึ่งก้าหนดบังคับใช้เฉพาะลูกหนีที่เป็ นพ่อค้า นายหน้า พนักงานขาย นายธนาคาร
ผู้รับประกันภัย รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าการพาณิชย์ต่างๆ และมีเพียงเจ้าหนีเท่านันที่
จะมีสิทธิในการฟ้องร้องคดีล้มละลายแก่ลูกหนีได้ ซึ่งกรณีนีเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สมัครใจเพียงอย่าง
เดียว
กฎหมายล้ ม ละลายและฟื้ นฟู กิจ การในประเทศอัง กฤษได้มี การพั ฒ นาขึนอย่ างต่อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะเรื่องของเนือหาสาระทางกฎหมาย โดยในปีคริสตศักราช 1570 ได้มีการออกกฎหมายเพิ่ม
มา2ฉบับ โดยกฎหมายทังสองฉบับนันมีเนือหาสาระเป็นการปกป้องเจ้าหนีทังหลายโดยเฉพาะ หาก
ลูกหนีที่เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกั บการค้าการพาณิชย์รายใดปฏิบัติตนเข้าข่ายตามที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้ เจ้าหนีทังหลายมีสิทธิที่จะฟ้องคดี เพื่อรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนีออกขายและน้ามาช้าระ
คืนแก่เจ้าหนี ซึ่งเป็นการบังคับยึดทรัพย์สินทังหมดของลูกหนีจนท้าให้ลูกหนีตกเป็นบุคคลล้มละลาย
และต้องออกจากระบบเศรษฐกิจ ต่อมาในปีคริสตศักราช 170526 ได้มีการบัญญัติกฎหมายเพิ่ม เติม
จากกฎหมายล้มละลาย ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้มีการปลดหนีล้มละลายขึน โดยบทบัญญัติดังกล่าวมี
นโยบายเพื่อ ตอบแทนการให้ ความร่ว มมื อของลู ก หนีที่ ยอมเปิ ดเผยข้อ มูล ทั งหมด และยอมสละ
ทรัพย์สินของตนเองเพื่อช้าระหนีให้แก่เจ้าหนี นอกจากนียังสร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนีเพิ่มขึนอีก ด้วย
การตอบแทนคืนเงินให้แก่ลูกหนีในอัตราร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินที่ลูกหนีรวบรวมมาในคดีเพื่อ
ประโยชน์ต่อเจ้าหนี
ต่อมาในปีคริสตศักราช 1986 ได้มีการรวบรวมเอาการล้มละลายของบุคคลธรรมดาและการ
ช้าระบัญชีของนิติบุคคลไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยกฎหมายฉบับนียังคงมีหลักการเพื่อปกป้อง
เจ้าหนีอยู่เป็นส้าคัญมากกว่าการปลดเปลืองหนีให้แก่ลูกหนี ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับ
26

เกียรติศักดิ์ ภมรไมตรี , "มาตรการในการช่วยเหลือไม่ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคลธรรมดาล้มละลาย,"
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545)
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ดังกล่าว ตามข้อเสนอของ Cork Committee ซึ่งเป็นคณะท้างานแก้ไขกฎหมายล้มละลาย โดยเพิ่ม
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนีหรือค้าสั่งจัดการทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึนเป็นครังแรกใน
ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้กิจการของลูกหนีสามารถด้าเนินต่อไปได้ หรือ
หากการฟื้นฟูกิจ การไม่ป ระสบความส้ าเร็จ ทรัพย์สิ นของลู กหนีจะยังคงเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี
มากกว่าการให้ลูกหนีตกเป็นบุคคลล้มละลาย27 และเพื่อให้เจ้าหนีทังหลายได้รับการช้าระหนีและการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
3.3.2 หลักการของกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน
และการฟื้นฟูกิจการ
ในประเทศอังกฤษ การแก้ไขปัญหาในกิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิ นของลูกหนีที่ตกอยู่
ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้ เพื่อไม่ให้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย คือมาตรการทางกฎหมายใน
การร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บริษัทของลูกหนีที่ประสบปัญหาทาง
การเงินแต่ยังมีโอกาสที่จะฟื้นฟูกิจการ สามารถแก้ไขปรับปรุงเพื่อ ให้กิจการของตนเองมีฐานะดีขึน
และด้าเนินกิจการต่อไปได้ อันส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนีและต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3.3.3 รูปแบบของการฟื้นฟูกิจการ
1) Individual Voluntary Arrangement กล่าวคือ กระบวนการการจัดการช้าระหนีของแต่
ละบุคคลโดยสมัครใจ
2) Company Voluntary Arrangement กล่าวคือ กระบวนการการจัดการช้าระหนีของ
บริษัทโดยสมัครใจ28
3.3.4 กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
3.3.4.1 กระบวนการจัดการช้าระหนีของแต่ละบุคคลโดยสมัครใจ
การเสนอแผนการจัดการช้าระหนีของแต่ละบุคคลโดยสมัครใจเป็นการยื่นข้ อเสนอ
แก่เจ้าหนีเพื่อขอท้าข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการช้าระหนีสินคืนหรือเพื่อลดจ้านวนหนีสินหรือขอ
ขยายระยะเวลาในการบังคับช้าระหนี โดยเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและเจ้าหนีทังหลาย
ของบริษัท เจ้าหนีในแต่ละล้าดับชัน หรือระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นของบริษัท หรืออาจเป็น
การปรับปรุงโครงสร้างหนีของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน
1) ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอจัดการการช้าระหนี

27
28

Fletcher, op. cit.
วิชา มหาคุณ. (2549) "กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ."
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ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอจัดการการช้าระหนีได้แก่ ลูกหนี บริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้
ช้าระบัญชีหรือผู้จัดท้าแผน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการท้าหน้าที่เป็นผู้จัดท้าแผนเพื่อเสนอ
แผนฟื้นฟูกิจการต่อศาล
ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอต้องมีคุณสมบัติคือ
(1) มีภูมิล้าเนาเดิมอยู่ในประเทศอังกฤษหรือเวลล์ หรือ
(2) อยู่ในประเทศอังกฤษหรือเวลล์ในวันที่ส่งฟ้อง หรือ
(3) เป็นผู้อยู่อาศัย มีถิ่นที่อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจในประเทศ
อังกฤษหรือเวลล์ ภายในระยะเวลาสามปีก่อนมีการยื่นค้าร้อง
2) การเสนอแผนการจัดการช้าระหนี
ผู้จัดท้าแผนเสนอแผนการช้าระหนีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค้าสั่งเรียกประชุม
เจ้าหนีแต่ละล้าดับ โดยแผนจะประกอบด้วยสาระส้าคัญในการน้าเสนอแผนและ
ข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดการว่าจะบริหารจัดการอย่างไร เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างหนี การก้าหนดแผนการช้าระหนี เป็นต้น และมีข้อความรับรองว่าเป็น
ความจริง หากศาลเห็นชอบให้มีการจัดประชุม การประชุมจะเกิดขึนภายหลังจาก
การส่งเอกสารเกี่ยวกับแผนการช้าระหนีและหนังสือแจ้งการประชุมให้แก่เจ้าหนีเป็น
เวลา 21 วัน ในการจัดประชุมเจ้าหนีจะแยกตามประเภทของเจ้าหนีตามล้าดับชัน
และศาลอาจมีค้าสั่งช่วยเหลื อเพื่อให้การด้าเนินการหรือการปฏิบัติตามแผนการ
จัดการเป็นผลส้าเร็จ
3) การให้ความเห็นชอบในแผนการจัดการช้าระหนี
การพิจารณาแผนการจัดการช้าระหนีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุ ม เจ้ า หนี ในแต่ล ะล้ า ดับ ชั นเป็ นเสี ยงข้า งมากจากเจ้ าหนี ทังหมดที่เ ข้ าร่ ว ม
ประชุม และลงมติเห็นชอบด้วยตนเองหรือตัวแทนของตน ซึ่งมีจ้านวนหนีมากกว่า 3
ใน 4 ของหนีทังหมด
เมื่อที่ประชุมเจ้าหนีในแต่ละล้าดับชันได้พิจารณาแผนการจัดการช้าระหนี
แล้ว ประธานในที่ประชุมจะรายงานมติของที่ประชุมไปยังศาล ในรายงานต้องมี
สาระส้าคัญดังนี
(1) จ้านวนหนีแต่ละล้าดับชันที่ลงมติด้วยตนเองหรือตัวแทนของ
ตน
(2) จ้านวนผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงมติ
(3) เหตุผลในการปฏิเสธ ไม่ให้ตัวแทนลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
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การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการช้าระหนีโดยศาล ศาลจะใช้
ดุลยพินิจพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ
(1) แผนการจัดการช้าระหนีได้มีการด้าเนินการตามข้อก้าหนดที่
บั ญ ญัติ ไว้ ห รือ ไม่ และได้มี ก ารเปิ ด เผยสาระส้ า คัญ ของแผนการจั ดการ
หรือไม่
(2) การแบ่งชันของเจ้าหนีเพื่อพิจารณาแผนการจัดการช้าระหนี
เป็นไปอย่างเป็นธรรมหรือไม่ และการลงมติของที่ประชุมเจ้าหนี เป็นไปโดย
สุจริตและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
(3) เนือหาสาระของแผนการจัดการช้าระหนีมีค วามเหมาะสม
หรือไม่ หรือได้กระท้าโดยสุจริตหรือไม่
4) ผลของแผนการจัดการช้าระหนีที่ได้รับความเห็นชอบ
เมื่อแผนการจัดการช้าระหนีได้รับการลงคะแนนเสียงข้างมากจากเจ้าหนี
อย่างถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากศาล แผนการจัดการช้าระหนีมีผลผูกพัน
เจ้ าหนี ทังหมดแม้เจ้าหนีนันจะไม่ให้ ความเห็นชอบก็ตาม และมีผ ลบังคับใช้ตาม
กฏหมายไม่สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได้ หากจะมีการแก้ไขปรับปรุงใดใดเกี่ยวกับ
แผนการจัดการช้าระหนี จะสามารถกระท้าได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมเจ้าหนีและศาลให้
ความเห็นชอบ และศาลอาจมีค้าสั่งช่วยเหลือเพื่อให้การด้าเนินการหรือการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดการเป็นผลส้าเร็จ
3.3.4.2 กระบวนการจัดการช้าระหนีของบริษัทโดยสมัครใจ
การเสนอแผนการจั ด การช้ า ระหนี ของบริ ษั ท โดยสมั ค รใจ เป็ น การยื่ น
ข้อเสนอในกรณีที่นิติบุคคลประสบปัญหาทางการเงินเพื่อประนอมหนีระหว่างนิติ
บุคคลกับเจ้าหนี ซึ่งแผนการจัดการช้าระหนีแบบนีเป็นแบบใหม่ที่จะท้าให้นิติบุคคล
ขนาดเล็กใช้ประโยชน์จ ากสภาพการพักบังคับช้าระหนีจากแผนการจัดการอย่าง
เหมาะสม29และเป็นผลดีต่อธุรกิจของลูกหนีให้ประกอบกิจการต่อไปได้
1) ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอจัดการการช้าระหนี
ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอจัดการการช้าระหนีได้แก่ นิติบุคคล โดยผู้ดูแลจัดการ
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการท้าหน้าที่เป็นผู้จัดท้าแผนเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาล
ผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอต้องมีคุณสมบัติคือ
29

International Convenent, Lovells 2003 [Online], available URL: http:// www.Lovells
2003.com/nr/rdonlyres/2e5424a6-b992-43e8-a5a9-93alfb4clf4410, 2007 (May, 10).
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(1) มีภูมิล้าเนาเดิมอยู่ในประเทศอังกฤษหรือเวลล์ หรือ
(2) อยู่ในประเทศอังกฤษหรือเวลล์ในวันที่ส่งฟ้อง หรือ
(3) เป็นผู้อยู่อาศัย มีถิ่นที่อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจในประเทศ
อังกฤษหรือเวลล์ ภายในระยะเวลาสามปีก่อนมีการยื่นค้าร้อง
2) การเสนอแผนการจัดการช้าระหนี
แบ่งออกเป็น 2 กรณี
(1) กรณีที่นิติบุคคลไม่ได้อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือการ
ช้าระบัญชี ผู้อ้านวยการบริษัทเป็นผู้เสนอแผนการจัดการได้ โดยผู้จัดท้า
แผนจะต้ อ งตั งผู้ ดู แ ลจั ด การแผนซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารคดี
ล้มละลายได้เพื่อท้าหน้าที่เกี่ยวกับแผนการจัดการการช้าระหนี และส่ ง
เอกสารที่เกี่ยวกับแผนการจัดการช้าระหนีพร้อมทังเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินธุรกิจ เช่น รายละเอียดของจ้านวนหนี จ้านวนเจ้าหนี เป็นต้น
ให้แก่ผู้ ดูแลจัดการ เพื่อพิจารณาว่าเห็นชอบในแผนการจัดการช้าระหนี
หรือไม่ หากผู้ดูแลจัดการเห็นชอบด้วยจะรับรองส้าเนาข้อเสนอและจัดท้า
รายงานเสนอต่อศาลภายใน 28 วัน นั บแต่วั นที่ได้รั บข้อเสนอแผนการ
จัดการ หรือแล้วแต่ระยะเวลาที่ศาลอนุญาต และต้องก้าหนดวัน เวลาและ
สถานที่ที่จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอด้วย
(2) กรณีที่นิติบุคคลอยู่ในระหว่าง กระบวนการการฟื้นฟูกิจการ
หรื อการช้าระบัญชี ผู้ บริห ารแผนหรือผู้ ช้าระบัญชีต้อง จัดท้าเอกสารที่
เกี่ยวกับการด้าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ดูแลจัดการที่ได้รับการแต่งตัง โดยผู้ดูแล
จัดการต้องจัดเตรียมข้อเสนอที่มีเนือหาเหมือนกับข้อเสนอของผู้อ้านวยการ
บริษัทและข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแผนการจัดการ
และรายงานแผนการจัดการ ก้าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมไปยังศาล
3) การให้ความเห็นชอบในแผนการจัดการช้าระหนี
การประชุมเพื่อลงมติพิจารณาแผนการจัดการ มีทั งการประชุมของเจ้าหนี
ทังหลายและการประชุมของนิติบุคคล ซึ่งอาจจัดให้มีการประชุมวันเดียวกันหรือต่าง
วันก็ได้ โดยการจัดประชุมนีต้องจัดขึนไม่น้อยกว่า 14 วันแต่ไม่เกิน 28 วันนับแต่
วันที่ผู้ดูแลจัดการได้รายงานไปยังศาล
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ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบโดยการรับรองข้อเสนอแผนการจัดการโดยมี
การแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ก็ได้ 30 โดยต้องไม่เป็นการท้าให้สินสุดการปฏิบัติตาม
ขันตอนที่กฎหมายก้าหนด และกระทบต่อเจ้าหนีมีประกันในการบังคับหลักประกัน
หรือเจ้าหนีบุริมสิทธิเว้นแต่จะให้ความยินยอม 31 และไม่เป็นการขัดแย้งต่อสิทธิของ
เจ้าหนีบุริมสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่มีต่อเจ้าหนีสามัญหรือเจ้าหนีบุริมสิทธิอื่น เว้ นแต่
จะได้รับความยินยอม32
การลงมติแผนการจัดการของที่ประชุมเจ้าหนีจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมเจ้าหนีอย่างน้อย3ใน4ส่วนของสิทธิเรียกร้องทังหมดจากเจ้าหนีโดยไม่
มีการนับคะแนนเสียงข้างมาก ส่วนการลงมติของที่ประชุมนิติบุคคล จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลโดยเสียงข้างมาก หากการลงมติของที่ประชุม
เจ้าหนีกับที่ประชุมนิติบุคคลขัดแย้งกัน มติของที่ประชุมเจ้าหนีมีสิทธิ เหนือกว่ามติที่
ประชุมนิติบุคคล แต่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอาจยื่นค้าร้องขอต่อศาลได้ภายใน 28 วัน
นับแต่วันที่มีการประชุมเจ้าหนีหรือวันที่มีการประชุมนิติบุคคลซึ่ง จัดขึนภายหลังที่
ประชุมเจ้าหนี33 โดยศาลมีอ้านาจที่จะออกค้าสั่งให้มติของที่ประชุมนิติบุคคลแทนที่
มติของที่ประชุมเจ้าหนีหรืออาจมีค้าสั่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมได้34
4) ผลของแผนการจัดการช้าระหนีที่ได้รับความเห็นชอบ
เมื่อแผนการจัดการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ไม่ว่าจะมีการแก้ไข
หรื อไม่ ก็ตาม แผนการจั ดการจะผู ก พันบุค คลทังหลายที่มีสิ ท ธิ ในการลงมติของ
แผนการจัดการ และผูกพันเจ้าหนีไม่มีประกันทังหลายไม่ว่าจะได้รับหนังสือแจ้งการ
ประชุมหรือไม่ หรือได้เข้าร่วมประชุมแต่ลงมติไม่เห็นชอบก็ตาม แต่แผนการจัดการ
ไม่ผูกพันเจ้าหนีมีประกันเว้นแต่เจ้าหนีนันลงมติเห็นชอบด้วย
หากเจ้าหนีไม่เห็นชอบด้วยกับแผนการจัดการ อาจเสนอเรื่องคัดค้านไปยัง
ศาลได้ภายใน 28 วันนับแต่วันที่มีการรายงานผลการประชุมไปยังศาล หรือหากผู้มี

30

Ibid., section 4 (1).
Ibid., section 4 (3).
32
Ibid., section 4 (4).
33
Insolvency Act 1986, section 4A (4) was amendmented by Insolvency Act 2000.
34
Ibid., section 4A (6) was amendmented by Insolvency Act 2000.
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ส่วนได้เสียไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประชุมอาจเสนอเรื่องคัดค้านได้ หากเกิน 28 วัน
โดยนับจากวันที่ได้รู้ว่ามีการประชุม35
ศาลมีอ้านาจในการพิจารณาเพื่อยกเลิกหรือเลื่อนระยะเวลาการด้าเนินการ
ตามข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติแล้ว หากในกรณีที่มีการคัดค้านจากผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลจัดการหรือผู้กระท้าการแทนมีหน้าที่ในการควบคุมและปฎิบัติตาม
แผนการจั ด การนั น หากผู้ ค วบคุ ม แผนไม่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ ในคดี
ล้มละลายผู้นันมีความผิดทางอาญา
5) สภาพการพักบังคับช้าระหนี
สภาพการพั ก บั ง คับ ช้ า ระหนี เป็ น วิ ธีก ารที่ ใ ช้ กั บ บริ ษั ทขนาดเล็ ก โดยมี
หลักเกณฑ์สาระส้าคัญดังนี
(1) เป็นบริษัทที่มีเงินทุนหมุนเวียนประจ้าปีไม่เกิน 2.8 ล้านปอนด์
(2) เป็นบริษัทที่มีบัญชีงบดุลทังหมดไม่เกิน 1.4 ล้านปอนด์
(3) เป็นบริษัทที่มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน
ซึ่งบริษัทดังกล่ าวจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ การช้าระบัญชี
หรือมีแผนการจัดการที่ใช้บังคับอยู่แล้ว โดยผู้อ้านวยการบริษัทเป็นผู้เสนอแผนการ
จั ด การ พร้ อมเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งกั บบริ ษัท เพื่อ ให้ ผู้ ดู แลจั ดการพิจ ารณาว่า จะ
เห็นชอบกับแผนการจัดการหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อเสนอแผนการจัดการว่ามี
เหตุผลเพียงพอที่จะได้รับลงมติเห็นชอบและเป็นผลส้าเร็จได้ และบริษัทสามารถหา
เงินทุนเพียงพอที่จะด้าเนินธุรกิจในระหว่างอยู่ในสภาพการพักบังคับช้าระหนี
หากแผนการจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลจัดการแล้ว ผู้อ้านวยการ
บริษัทน้าความเห็นชอบนีพร้อมส้าเนาข้ อเสนอแผนการจัดการและเอกสารที่ยืนยัน
ว่านิติบุคคลเข้าหลักเกณฑ์บริษัทขนาดเล็ก ยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค้าสั่งให้นิติบุคคล
ได้รับสภาพการพักบังคับช้าระหนี เมื่อนิติบุคคลได้รับสภาพการพักบังคับช้าระหนี
แล้ว ผู้อ้านวยการบริษัทต้องแจ้งเรื่องให้ผู้ดูแลจัดการทราบ และผู้ดู แลจัดการต้อง
แจ้งเรื่องให้ส้านักทะเบียนนิติบุคคล นิติบุคคลและเจ้าหนีที่ยื่นค้าขอช้าระบัญชีของ
นิติบุคคลลูกหนีที่ได้ยื่นก่อนมีสภาพการพักบังคับช้าระหนีทราบด้วย
6) ผลของสภาพการพักบังคับช้าระหนี
สภาพการพักบังคับช้าระหนีมีผลตังแต่ผู้อ้านวยการบริษัทยื่นขอต่อศาลและ
สินสุดลงเมื่อแผนการจัดการได้รับการลงมติแล้ว หรือไม่มีการประชุมลงมติภายใน
35

Insolvency Act 1986, section 6 (3) was amendmented by Insolvency Act 2000.
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28 วั น นั บ แต่ วัน ที่ยื่ น ต่อ ศาล หรือ ผู้ ดู แ ลจั ดการถอนความเห็ น ชอบกั บ แผนการ
จัดการหรือศาลมีค้าสั่ง โดยผลของสภาพการพักบังคับช้าระหนีมีลักษณะคล้ายกับ
สภาวะการพักบังคับช้าระหนีในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีผลดังนี
(1) ผลต่อเจ้าหนี
เจ้าหนีทังหลายห้ามยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือช้าระบัญชี ห้า ม
มีการอนุญาตหรือมีค้าสั่งให้ช้าระบัญชี ห้ามตังผู้พิทักษ์ทรัพย์ยกเว้นศาลมี
ค้าสั่ ง ห้ า มเรีย กประชุ มนิ ติบุ คคลโดยไม่ไ ด้รั บความเห็ นชอบจากผู้ ดูแ ล
จัดการหรือจากค้าสั่งศาล ห้ ามยึดที่ดินรวมถึงสิ่งปลูกสร้างยกเว้นมีค้าสั่ง
ศาล ห้ามบังคับกับหลั กประกันที่ว างไว้เป็นประกันภายใต้ข้อตกลงตาม
สัญญาเช่าซือและสัญญาซือขายที่มีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ยกเว้นศาล
มีค้าสั่ง และห้ามเริ่มต้นฟ้องคดีหรือด้าเนินคดีตามกฎหมายยกเว้นศาลมี
ค้าสั่ง
(2) ผลต่อนิติบุคคลลูกหนี
นิติบุค คลสามารถช้าระหนีที่ เกิดก่ อนได้ รับสภาพการพัก บังคั บ
ช้าระหนี และจัดการทรัพย์สินนอกเหนือจากกรณีปกติได้ หากการกระท้า
นันมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิติบุคคลและต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้ดูแลจัดการหรือคณะกรรมการเจ้าหนี
นิติบุคคลลูกหนีต้องระบุไว้ในใบแจ้งรายการสินค้าที่ขาย จดหมาย
และเอกสารที่อ้างถึงชื่อนิติบุคคลว่าอยู่ในสภาพการพักบังคับช้าระหนี นิติ
บุ ค คลไม่ อาจได้ รั บเครดิ ต จากบุค คลอื่ น ในจ้ านวนเงิ น 250 ปอนด์ห รื อ
มากกว่านัน36 เว้นแต่บุคคลนันรู้ว่านิติบุคคลอยู่ในสภาพการพักบังคั บช้าระ
หนี โดยเครดิตรวมถึงเงินประกันตามสัญญาเช่าซือและสัญญาซือขายที่มี
เงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์
(3) ผลต่อผู้ดูแลจัดการ
เนื่องจากผู้อ้านวยการบริษัทยังมีอ้านาจในการบริหารงานของนิติ
บุคคลอยู่ ซึ่งแตกต่างกับการฟื้นฟูกิจการ ผู้ดูแลจัดการจึงมีหน้าที่ต้องเป็นผู้
สังเกตกิจการของบริษัท หากพบว่าแผนการจัดการไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะ
36

Freshfields Bruckhaus Deringer, Insolvency Act 2000 [Online], available URL:
http:// www.Freshfields.com/practice/finance/publications/pdf/5115.pdf, 2007 (May,
11).
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ได้รับการอนุมัติหรือเป็นผลส้าเร็จได้ นิติบุคคลไม่มีเงินเพียงพอที่จะด้าเนิน
ธุรกิจได้ นิติบุคคลไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสภาพการพักบังคับช้าระหนี หรือ
ผู้อ้านวยการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ดู แลจัดการต้องถอนความ
เห็นชอบของตนซึ่งจะมีผลท้าให้สภาพการบังคับช้าระหนีสินสุดลง
ผู้อ้านวยการบริษัทอาจยื่นค้าร้องขอต่อศาลเพื่อถอดถอนผู้ดูแล
จั ด การและแต่ ง ตั งบุ ค คลอื่ น ได้ หากผู้ ดู แ ลจั ด การท้ า ผิ ด หน้ า ที่ ห รื อ ไม่
เหมาะสมที่จะเป็นผู้ดูแลจัดการต่อไป หรืออาจยื่นค้าร้องคัดค้านการกระท้า
ของผู้ดูแลจัดการว่าท้าให้เกิดความเสียหายต่อนิติบุคคลได้37
กล่าวโดยสรุป ในประเทศอังกฤษ มีกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่จะน้ามาแก้ไขปัญหากิจการที่
ประสบปัญหาทางการเงิน ทังหมดสองรูปแบบคือ กระบวนการจัดการช้าระหนีของแต่ละบุคคลโดย
สมัครใจและกระบวนการจัดการช้าระหนีของบริษัทโดยสมัครใจ
1) กระบวนการจัดการช้าระหนีของแต่ละบุคคลโดยสมัครใจ เป็นการยื่นข้ อเสนอแก่เจ้าหนี
โดยผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอคือเจ้าหนี บริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ช้าระบัญชีหรือผู้จัดท้าแผน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการ
ท้าหน้าที่เป็นผู้จัดท้าแผนเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาล ว่าแผนประกอบด้วยสาระส้าคัญและ
ข้อมูลรายละเอียดการจัดการบริหารอย่างไร เพื่อให้ศาลมีค้าสั่งเรียกประชุมเจ้าหนี เมื่อแผนได้รับ
ความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุมเจ้ า หนีเป็นเสี ยงข้า งมากจากเจ้าหนีทังหมด ให้ ประธานในที่ประชุ ม
รายงานมติไปยังศาลเพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี
และศาลแล้วจะมีผลผูกพันเจ้าหนีทังหมดแม้เจ้าหนีนันจะไม่ให้ความเห็นชอบก็ตาม และมีผลบังคับ
ตามกฎหมายไม่สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได้
2) กระบวนการจั ดการช้าระหนีของบริษัทโดยสมัครใจ เป็นการยื่นข้อเสนอในกรณีที่นิติ
บุคคลประสบปัญหาทางการเงินเพื่อประนอมหนีระหว่างนิติบุคคลกับเจ้าหนี ซึ่งแผนการจัดการช้าระ
หนีแบบนีเป็นแบบใหม่ที่จะท้าให้นิติบุคคลขนาดเล็กได้ประโยชน์จากสภาพการพักบังคับช้าระหนี
จากแผนการจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นผลดีต่อธุรกิจของลูกหนี โดยผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขอจัดการ
ช้าระหนี ได้แก่นิติบุคคลโดยผู้ดูแลจัดการ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการท้าหน้าที่เป็นผู้จัดท้าแผนเพื่อเสนอ
แผนฟื้นฟูกิจการต่อศาล โดยการเสนอแผนการจัดการช้าระหนีแบ่งออกเป็นสองกรณี ซึ่งพิจารณาจาก
กรณีที่นิ ติบุ คคลอยู่ ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการหรื อการช้าระบัญชีห รือไม่ ส่ ว นการประชุมลงมติ
พิจารณาแผนการจัดการ ในแผนการจัดการของที่ประชุมเจ้าหนีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมเจ้าหนีอย่างน้อยสามในสี่ส่วนโดยไม่มีการนับคะแนนเสียงข้างมาก ในการลงมติของที่ประชุม
นิติบุคคลจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมาก หากการลงมติขัดแย้งกัน ให้ถือมติของที่ประชุม
37
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เจ้าหนีมีสิทธิเหนือกว่ามติที่ประชุมนิติบุคคล เมื่อแผนการจัดการได้รับความเห็นชอบจะผูกพันบุคคล
ทังหลายที่มีสิทธิในการลงมติและผูกพันเจ้าหนีไม่มีประกันทังหลายแต่จะไม่ผูกพันเจ้าหนีมีประกันเว้น
แต่เจ้าหนีนันลงมติเห็นชอบด้วย
สภาพการพั ก บั ง คั บ ช้ า ระหนี เป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ กั บ บริ ษั ท ขนาดเล็ ก ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนประจ้าปีไม่เกิน 2.8 ล้านปอนด์หรือเป็นบริษัทที่มีบัญชีงบดุลไม่เกิน 1.4 ล้านปอนด์และเป็น
บริษัทที่มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะไม่ต้องตกอยู่ร ะหว่างการฟื้นฟูกิจการ การ
ช้าระบัญชี หรือมีแผนการจัดการที่บังคับอยู่แล้ว เมื่อบริษัทตกอยู่ในสภาพการพักบังคับช้าระหนี ซึ่งมี
ผลเป็นการห้ามการด้าเนินการใดใดอันเป็นการบังคับช้าระหนี ย่อมส่งผลต่อเจ้าหนีนิติบุคคลลูกหนี
และผู้ดูแลจัดการ
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศอังกฤษแบ่งออกเป็น
สองรูปแบบ ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน ในเรื่องของผู้มีสิทธิยื่นค้าขอร้องจัดการช้าระหนี โดยแบ่งเป็นบุ คคล
ธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล และในส่วนของการจัดการช้าระหนีของบริษัท ในรูปแบบที่สองนัน เป็น
กรณีที่เน้นการให้ ประโยชน์แก่ นิติบุคคลขนาดเล็ก ให้ได้อยู่ในสภาพการพักบังคับช้าระหนีเพื่อให้
กิจการของลูกหนีสามารถด้าเนินต่อไปได้

บทที่ 4
วิเคราะห์การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
การวิเคราะห์กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทยนี ผู้ เขีย นต้องการวิเคราะห์ ถึงปัญหาในการก้าหนดรายการในแผนฟื้นฟูกิจการที่ไ ม่
เหมาะสม ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการในการรับยื่นแผนฟื้นฟูกิจการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ถึงการ
บังคับใช้กฎหมายการฟื้นฟูของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ว่ามีปัญหาอย่างไร และมีการบังคับใช้ที่เหมาะสมหรือไม่

4.1 ปัญหาการกาหนดรายการแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทย
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องมีการ
เสนอแผนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ศาลด้าเนินการไต่สวน ว่าแผนฟื้นฟูกิจการนันเข้าหลักเกณฑ์การที่
ศาลสามารถให้ความเห็นชอบได้ตามมาตรา 90/100 หรือไม่ ถ้าได้ความจริงและมีเหตุผลอันสมควรที่
จะฟื้นฟูกิจการและแผนการฟื้นฟูกิจการเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก้าหนดแล้ว ศาลจะมีค้าสั่งให้
ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ดังนันจะเห็นได้ว่าแผนการฟื้นฟูกิจการมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก
ในการพิจารณาและมีผลต่อตัวลูกหนีว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางการเงินได้หรือไม่
แผนฟื้นฟูกิจการ คือ ข้อตกลงร่ วมกันระหว่างเจ้าหนีกับลูกหนี ซึ่งในแผนฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนันต้องมีรายละเอียดในการช้าระหนีให้แก่บรรดา
เจ้าหนีทังหลาย 10 ข้อตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
มาตรา 90/96 ดัง นี
(1) เหตุผลในการฟื้นฟูกิจการ
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(2) รายละเอียดของทรัพย์สิน หนีสิน และภาระผูกพันต่าง ๆ ของลูกหนีในขณะที่ยื่นค้าร้อง
ขอ
(3) หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการ
(ก) ขันตอนของการฟื้นฟูกิจการ
(ข) การช้าระหนี การยืดก้าหนดเวลาช้าระหนี การลดจ้านวนหนีลง และการจัดกลุ่ม
เจ้าหนีโดยสิทธิของเจ้าหนีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนีที่ได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมในกลุ่มนันจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
(ค) การลดทุนและเพิ่มทุน
(ง) การก่ อหนี และระดมเงินทุ น รวมตลอดถึงแหล่ งของเงิน ทุนและเงื่ อนไขแห่ ง
หนีสินและเงินทุนดังกล่าว
(จ) การจัดการทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี
(ฉ) เงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลและประโยชน์อื่นใด
(4) การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีที่มีเจ้าหนีมีประกัน และความรับผิดของผู้ค้าประกัน
(5) การแก้ปัญหาในกรณีการขาดสภาพคล่องชั่วคราวในระหว่างการปฏิบัติตามแผน
(6) วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี
(7) ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผน และค่าตอบแทน
(8) การแต่งตังและการพ้นต้าแหน่งของผู้บริหารแผน
(9) ระยะเวลาด้าเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินสามปี
(10) การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนีหรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี
หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้
จากที่พิจารณาในรายการแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทย ตามมาตรา 90/96 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 จะเห็น
ได้ว่ากฎหมายก้าหนดให้รายการในแผนฟื้นฟูกิจการนี ต้องมีอย่างน้อย 10 ข้อ ซึ่งถือเป็นแผนฟื้นฟู
กิจการที่มีจ้านวนรายการมากเกินไป โดยการที่กฎหมายก้าหนดรายการในแผนนีเป็นการเทียบเคียง
โดยมีร ายการในแผนการฟื้น ฟูกิ จ การ ซึ่งเป็นแผนการฟื้นฟูกิจการส้ าหรับกิจการขนาดใหญ่เป็ น
ต้นแบบ และยังเพิ่มเติมรายการในแผนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ให้ มากกว่ารายการในแผนการฟื้นฟูกิจการส้ าหรับกิจการขนาดใหญ่อีก 1 ข้อ จากเดิมที่ใน
แผนการฟื้นฟูกิจการส้าหรับกิจการขนาดใหญ่ที่มีเพียง 9 ข้อ ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย การ
ออกพระราชบัญญัติฉบับนีขึนมาก็เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินส้าหรับลูกหนีที่เป็นกิจการขนาด
กลางและขนาดย่ อมให้ ยั งสามารถด้าเนินธุรกิจต่ อไปได้ โดยไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้ มละลาย เมื่ อ
เจตนารมณ์ของกฎหมายมีขึนเพื่อแก้ไขปัญหาของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีจ้านวนทุน
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ทรั พย์ เงิน ทุน หมุน เวีย น จ้ านวนแรงงาน และจ้านวนหนีที่น้อยกว่ากิจการขนาดใหญ่พอสมควร
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าในแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ควร
มีการก้าหนดรายการในแผนฟื้นฟูกิจการเป็นจ้านวนมากการที่พระราชบัญญัตินีก้าหนด เนื่องจาก
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกิจการที่มีสินทรัพย์ถาวร จ้านวนแรงงานและจ้านวนหนีที่ไม่อาจ
ช้าระได้เป็นจ้านวนที่น้อยกว่ากิจการขนาดใหญ่พอสมควร จึงควรมีการก้าหนดรายการในแผนฟื้นฟู
กิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีจ้านวนรายการที่น้อยกว่าแผนการฟื้นฟู
กิจการส้าหรับกิจการขนาดใหญ่ เพื่อให้การท้าแผนฟื้นฟูกิจการเป็นไปอย่างรวดเร็วและน้าไปเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
ในประเทศฝรั่งเศส ส้าหรับกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ มีการก้าหนดให้แผนการฟื้นฟูกิจการ
ต้องมีรายละเอียดเนือหาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี เช่น การปลดหนีบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น
ดอกเบีย การขยายระยะเวลาช้าระหนี หรือการขายสินทรัพย์ของกิจการ เป็นต้น โดยไม่ได้มีการ
ก้าหนดให้แผนการฟื้นฟูกิจการต้องมีรายการในแผนเป็นจ้านวนมากดังเช่นแผนการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เช่นเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกา
ส้าหรับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีการก้าหนดให้แผนการฟื้นฟูกิจการต้องมีรายการในแผนการฟื้นฟู
กิจการอย่างน้ อย 7 ข้อ ส่ว นรายละเอียดอื่นๆที่กฎหมายอนุญาต ก็สามารถใส่ไว้ในแผนการฟื้นฟู
กิจการได้ด้วย โดยรายการที่ก้าหนดให้ ต้องมีในแผนการฟื้นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกามีเพียง
7 ข้อ ซึ่งมีจ้านวนน้อยกว่ารายการในแผนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย และในประเทศอังกฤษ ส้าหรับกระบวนการจัดการการช้าระหนี มีการ
ก้าหนดให้แผนการจัดการการช้าระหนีต้องมีรายละเอียดเนือหาว่าจะบริหารจัดการแผนอย่างไร เช่น
การปรับปรุงโครงสร้างหนี รายละเอียดของจ้านวนหนี เป็นต้น โดยไม่ได้มีการก้าหนดว่าแผนการ
จัดการช้าระหนี ต้องมีรายการในแผนเป็นจ้านวนมากดังเช่นแผนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
ดังนันจะเห็นได้ว่าประเทศไทย มีการก้าหนดให้แผนการฟื้นฟูกิจการต้องมีรายการในแผน เป็นจ้านวน
มากกว่าประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการท้าให้การท้าแผนมี
ความล่าช้า ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ทันท่วงที

4.2 ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ กระบวนการในการรั บ ยื่ น แผนฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ที่ เ ป็ น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
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กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี ขันตอนหลักๆ
อยู่ 3 ขันตอนคือ
1. ขันตอนการร้องขอต่อศาลให้มีค้าสั่งฟื้นฟูกิจการ
2. ขันตอนการไต่สวนและมีค้าสั่งให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี
3. ขันตอนผลของการที่ศาลมีค้าสั่งรับค้าร้องขอ
โดยในแต่ละขันตอนยังมีรายละเอียดต่างๆที่จะต้องพิจารณาอีก ดังนี
4.2.1 ขั้นตอนการร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งฟื้นฟูกิจการ
เริ่มต้นโดยบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมาย ยื่นค้าร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการซึ่งบุคคล
ดังกล่าวได้แก่
4.2.1.1 เจ้าหนีในหนีที่เกิดขึนจากการด้าเนินกิจการ ซึ่งอาจเป็นคนเดียว หลายคนรวมกัน
และมีจ้านวนที่แน่นอน ตามกฎหมาย มาตรา 90/92 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ เป็นเจ้าหนีของลูกหนีที่เป็น
บุคคลธรรมดาและมีจ้ านวนที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 2 ล้ านบาท เป็นเจ้าหนีของลู กหนีที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและมีจ้านวนที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท เป็นเจ้าหนีของลูกหนีที่เป็นคณะบุคคลห้าง
หุ้นส่ วนสามัญไม่จดทะเบีย น ห้างหุ้ นส่ วนสามัญนิติบุคคล ห้ างหุ้นส่ว นจ้ากัด มิติบุคคลอื่นตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวงและมีจ้านวนหนีแน่นอนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท หรือเป็นเจ้าหนีของลูกหนีที่
เป็นบริษัทจ้ากัดและมีจ้านวนที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
4.2.1.2 ลูกหนีซึ่งมีลั กษณะตามมาตรา 90/92 วรรคหนึ่ง กล่าวคือเป็นลู กหนีซึ่งไม่อยู่ใน
สถานะที่จ ะช้าระหนี ได้ และเป็ น หนีที่เ กิดจากการด้าเนิ นกิจการ โดยในกรณี ที่ลู กหนีเป็น บุคคล
ธรรมดาต้องมีจ้านวนหนีแน่นอนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ลูกหนีที่เป็นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญไม่
จดทะเบี ย น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คล ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ้ า กั ด หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ตามที่ ก้ า หนดใน
กฎกระทรวงต้องมีจ้ านวนหนี แน่น อนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ส่วนลูกหนีที่เป็นบริษัทจ้ากัดต้องมี
จ้านวนหนีแน่นอนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
โดยการร้องขอฟื้นฟูกิจการมีการก้าหนดระยะเวลาว่าจะร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ ไม่ว่า
จะถูกฟ้องล้มละลายแล้วหรือไม่ก็ตามยกเว้น 3 กรณีคือ
1. มีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนีเด็ดขาดแล้ว
2. นิติบุคคลเลิกกัน ไม่ว่าจะโดยเหตุที่ศาล นายทะเบี ยนมีค้าสั่งให้เลิก เพิกถอนทะเบียน มี
การจดทะเบียนเลิกด้วยเหตุอื่น ไม่ว่าจะช้าระบัญชีเสร็จแล้วหรือไม่
3. ได้เคยมีค้าสั่งยกเลิกค้าร้องขอยกเลิกค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ยกเลิก
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนีตามความในหมวดนี ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนยื่นค้าร้องขอ
ส่วนเหตุในการขอฟื้นฟูกิจการจะต้องมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี
1) ลูกหนีต้องอยู่ในสถานะที่ไม่อาจช้าระหนีได้
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2) เป็นหนีที่เกิดจากการด้าเนินกิจการ
3) เจ้าหนีคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน
4) มีห นี เป็ น จ้ านวนแน่นอน โดยแบ่ งออกเป็ น 3 กรณีคือ หากลู กหนีเป็นบุคคล
ธรรมดา ต้องมีจ้านวนหนีไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท หากลูกหนีเป็นคณะบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่ว นสามัญนิติบุคคล ห้ างหุ้นส่ วนจ้ากัด นิติ
บุคคลอื่นตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ต้องมีจ้านวนหนีไม่น้อยกว่า 3 ล้ านบาท
ส่วนลูกหนีที่เป็นบริษัทจ้ากัด ต้องมีจ้านวนหนีไม่ น้อยกว่า 3 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10
ล้านบาท ไม่ว่าหนีนันจะถึงก้าหนดช้าระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
5) ต้องมีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
ในการร้องขอฟื้นฟูกิจการต้องมีรายละเอียด
1) การที่ลูกหนีไม่อยู่ในสถานะการช้าระหนีได้
2) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนีที่ลูกหนีเป็นหนีที่เกิดจากการด้าเนินกิจการ
3) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
4) แผนการฟื้นฟูกิจการ
5) หลักฐานที่แสดงว่ าเจ้าหนีได้รับความเห็นชอบในแผน 2 ใน 3 ของจ้านวนหนี
ทังหมด
โดยผู้ร้องขอจะต้องช้าระค่าขึนศาล 1,000 บาทและต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่าย 10,000
บาท หากผู้ร้องขอไม่วางเงินประกัน จะถือว่าทิงค้าร้องขอและศาล จะมีค้าสั่งจ้าหน่ายคดีออกจาก
สารบบความและผู้ร้องขอจะถอนค้าร้องขอไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล แต่หากศาลได้มี
ค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ศาลจะอนุญาตให้ถอนค้าร้องขอไม่ได้
4.2.2 ขั้นตอนการไต่สวนและมีคาสั่งให้ฟูกิจการของลูกหนี้
เมื่อศาลรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ศาลจะด้าเนินการไต่สวนโดยด่วน โดยต้องไต่สวนตาม
ความจริงตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 90/92 มาตรา 90/95 และมาตรา 90/100 กล่าวคือ ศาลจะไต่
สวนถึงบุคคลทีม่ ีสิทธิยื่นค้าร้องขอ ค้าร้องขอมีการแสดงโดยชัดแจ้งครบถ้วนทุกประการ และแผนเข้า
หลักเกณฑ์ที่สามารถให้ความเห็นชอบได้ หากไต่สวนได้ความจริงครบถ้วนทุกประการและผู้ร้องขอยื่น
ค้าร้องขอโดยสุจริต ศาลจะมีค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน มิฉะนันศาลจะมีค้าสั่งยกค้า
ร้องขอ
การให้ความเห็นชอบด้วยแผนของศาลมีหลักเกณฑ์ดังนี
1) แผนต้องมีรายการครบถ้วนตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 90/96 ดังนี
(1) เหตุผลในการฟื้นฟูกิจการ
(2) รายละเอียดของทรัพย์สิน หนีสินและภาระผูกพันต่างๆของลูกหนีในขณะที่ยื่นค้าร้องขอ
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(3) หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการ
(4) การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีที่มีเจ้าหนีมีประกันและความรับผิดของผู้ค้าประกัน
(5) การแก้ปัญหาในกรณีการขาดสภาพคล่องชั่วคราวใน ระหว่างการปฏิบัติตามแผน
(6) วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง โอนหนี
(7) ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผนและค่าตอบแทน
(8) การแต่งตังและการพ้นต้าแหน่งของผู้บริหารแผน
(9) ระยะเวลาด้าเนินการตามแผนซึ่งไม่เกิน 3 ปี
(10) การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี สิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี สิทธิ
ตามสัญญา มีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะฟังได้
2) แผนต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนหนีทังหมด
(1) ข้อเสนอในการช้าระหนีตามแผนนันเป็นตามล้าดับที่กฎหมายก้าหนดไว้ในการแบ่ง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เว้นแต่ลูกหนีผู้เสียเปรียบจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือส้าหรับ
ข้อเสนอช้าระหนีในล้าดับที่แตกต่างออกไป
(2) เมื่อด้าเนิน การตามแผนส้ าเร็จ เจ้าหนีจะได้รับช้าระหนีไม่น้อยกว่าการที่ศาลมีค้า
พิพากษาให้ลูกหนีล้มละลาย
(3) เจ้าหนีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเว้นแต่เจ้าหนีจะให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือหากได้รับการปฏิบัติที่เสียเปรียบในกลุ่มนัน
โดยมีข้อยกเว้นคือหากแผนมีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา 90/96 และศาลเห็นว่ารายการที่ขาด
ไปไม่ใช่สาระส้าคัญ ให้ถือว่าแผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/96 ได้
4.2.3 ขั้นตอนผลของการที่ศาลมีคาสั่งรับคาขอ
เมื่อศาลมีค้าสั่งรับค้าขอ จนกว่าจะถึงวันครบก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการตามแผน วันที่
ด้าเนินการเป็นผลส้าเร็จตามแผนหรือวันที่ศาลมีค้าสั่งยกค้าร้องขอ จ้าหน่ายคดี ยกเลิกค้าสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการจะมีการจ้ากัดสิทธิของเจ้าหนีและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีดังนี
(1) ห้ามฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี ถ้ามีการฟ้อง
หรือร้องขอคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้วให้ศาลงดพิจารณาคดีนันไว้
(2) ห้ามนายทะเบียนมีค้าสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนีและห้ามให้ นิติ
บุคคลนันเลิกกันโดยประการอื่น
(3) ห้ามฟ้องลูกหนีเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี หรือเสนอข้อพิพาทที่ลูกหนีอาจ
ได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการชีขาด หากหนีนันได้เกิดขึนก่อนวันที่ศาลมีค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
และเห็นชอบด้วยแผน และห้ามฟ้องลูกหนีเป็นคดีล้มละลายในกรณีที่มีการฟ้องคดีหรือเสนอข้อพิพาท
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ให้อนุญาโตตุลาการชีขาดไว้ก่อนแล้ว โดยให้งดการพิจารณาไว้ เว้นแต่ศาลรับค้าร้องขอจะมีค้าสั่งเป็น
อย่างอื่น
(4) ห้ามเจ้าหนีตามค้าพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี หากมูลหนีตามค้าพิพากษา
นันได้เกิดขึนก่อนวันที่ศาลมีค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ในกรณีที่ด้าเนินการบังคับไว้
ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการบังคับนันไว้เว้นแต่ศาลจะมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น หรือการบังคับคดีได้ส้าเร็จแล้ว
ก่อนเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทราบว่าได้มีการยื่นค้าร้องขอหรือการบังคับคดีตามค้าพิพากษาให้ลูกหนี
ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเสร็จก่อนวันดังกล่าว
(5) ห้ามเจ้ าหนี มีประกันบังคับช้าระหนีแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาลที่รับค้าร้องขอ
(6) ห้ามเจ้าหนีซึ่งมีสิทธิบังคับช้าระหนีได้เองตามกฎหมาย ยึดหรือขายทรัพย์สินของลูกหนี
(7) ห้ามเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นสาระส้าคัญในการด้าเนินกิจการของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
สัญญาซือขาย หรือสัญญาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิหรือสัญญาเช่าที่ยังไม่สิน
ก้าหนดเวลาที่ตกลงไว้ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองของลูก หนีหรือ
ของบุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี รวมทังการฟ้องบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนีซึ่งเกิดจากการ
สัญญาดังกล่าวด้วย ถ้ามีการฟ้องคดีไว้ก่อนให้ศาลงดการพิจารณาคดีนันไว้ เว้นแต่ศาลจะมีค้าสั่งเป็น
อย่างอื่น
(8) ห้ามลูกหนีจ้าหน่าย จ่ายโอน ให้เช่า ช้าระหนี ก่อหนีหรือกระท้าการใดๆที่ก่อให้เกิดภาระ
ในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระท้าที่จ้าเป็นเพื่อให้การด้าเนินการค้าตามปกติของลูกหนีสามารถ
ด้าเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลที่รับค้าร้องขอจะมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น
(9) ค้าสั่งตามวิธีการชั่วคราวของศาลที่ให้ยึดอายัดจ้าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ สินของลูกหนี หรือ
ให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนีชั่วคราว ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีค้าสั่งรับค้าร้องขอไว้เพื่อพิจารณานัน ให้
ศาลที่ รั บ ค้ า ร้ อ งขอมี อ้ า นาจสั่ ง ให้ ร ะงั บ ผลบั ง คั บ ไว้ หรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเป็ น อย่ า งใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้
(10) ห้ามผู้ประกอบการสาธารณูปโภคงดให้บริการแก่ลูกหนี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ที่รับค้าร้องขอ
โดยการจ้ ากัดสิทธิที่กล่ าวมาข้างต้นถือเป็นการจ้ากัดสิ ทธิตามกฎหมาย หากค้าพิพากษา
ค้าสั่งของศาล ค้าชีขาดของอนุญาโตตุลาการที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติในข้อใดดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผล
ผูกพันกับลูกหนี แต่หากเป็นค้าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท นายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี ที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติในข้อใดดังกล่าวข้างต้นจะ
มีผลเป็นโมฆะ
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในกระบวนการฟื้ นฟูกิจการนัน แม้จะมีขันตอนหลักๆอยู่
เพียง 3 ขันตอน แต่ในแต่ละขันตอนยังมีรายละเอียดต่างๆอยู่ในแต่ละขันตอนอีก ไม่ว่าจะเป็นจ้านวน
รายการในแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ก้าหนดให้มีจ้านวนรายการในแผนฟื้นฟูกิจการเป็นจ้านวนมาก ซึ่งมีผล
ให้ ก ารท้ า แผนฟื้ น ฟู กิ จ การต้ อ งใช้ เ วลามากกว่ า จะท้ า แผนฟื้ น ฟู กิ จ การส้ า เร็ จ เมื่ อ น้ า แผนเข้ า สู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือการไต่สวนรับค้าร้องขอของศาล โดยศาลต้องไต่สวนหาความจริงให้ได้ใน
3 เรื่อง กล่าวคือเรื่องของบุคคลที่มีสิทธิยื่นค้าร้องขอ เนือหาในค้าร้องขอแสดงชัดเจนครบถ้วนทุก
ประการ และแผนเข้าหลักเกณฑ์ครบถ้วนทีส่ ามารถให้ความเห็นชอบได้ รวมไปถึงการช้าระค่าขึนศาล
และการวางเงินประกันค่าใช้จ่ายที่หากผู้ร้องไม่วางเงินประกัน ศาลจะถือว่าทิงค้าร้องและจ้าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ เป็นต้น โดยเมื่อพิจารณาจากขันตอนรายละเอียดต่างๆแล้ว จะเห็นได้ว่าใน
กระบวนการแต่ละขันตอนมีรายละเอียดที่เยอะ และต้องใช้เวลานานพอสมควรซึ่งอาจมีผลให้ลูกหนีไม่
สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ทันท่วงที และไม่สามารถด้าเนินกิจการของตนต่อไปได้ และยังอาจ
ต้องล้มละลายอีกด้วย
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การในประเทศต่ า งๆที่ ไ ด้ ศึ ก ษานั น ผู้ เ ขี ย นมี
ความเห็นว่า กระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกานัน มีกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบ
เร่งรัด ซึ่งเป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่มีขึนเพื่อ ช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีความสะดวก
รวดเร็ วขึนและช่ว ยลดปริ มาณคดีที่ค้างในศาล โดยกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดนีเหมาะ
ส้าหรับคดีที่มีจ้านวนเจ้าหนีได้รับผลกระทบไม่มาก
กระบวนการฟื้นฟูกิจ การแบบเร่งรัด มีการเริ่มต้นจากลู กหนีเข้าเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี
เกี่ย วกับ การปรั บโครงสร้ างหนี เมื่อเจรจาได้ข้อตกลงที่ยอมรับแล้ ว เจ้าหน้าที่จะท้าค้าแถลงการ
เปิดเผยข้อมูลและแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ลูกหนีออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธแผน หากลูกหนีไม่ได้รับ
เสียงยอมรับตามแผน ลูกหนียังมีโอกาสเจรจาต่อรองกับเจ้าหนีเพื่อแก้ไขแผนและน้ามาให้เจ้าหนีออก
เสียงยอมรับในแผนครังต่อไปได้ และเมื่อถึงก้าหนดนัดพิจารณา ศาลจะตรวจสอบรายละเอียดในค้า
แถลงการเปิดเผยข้อมูลว่าครบถ้วนหรือไม่ และศาลจะพิจารณายอมรับแผนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี
1) แผนมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายก้าหนด
2) แผนต้องมีความสุจริตและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
3) แผนต้องระบุบุคคลที่จะเข้ามาท้าหน้าที่ตามแผนให้ครบถ้วน
4) แผนต้องก้าหนดวิธีปฏิบัติของสิทธิเรียกร้องอันมีบุญล้าสิทธิ
5) แผนต้องเป็นไปตามหลักผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าหนี
6) แผนต้องเป็นไปตามหลักความเป็นไปได้ของแผน
และค้าแถลงการณ์ เปิ ดเผยข้อมูลและลงคะแนนเสี ยงที่ลูกหนีได้ส่งให้แก่เจ้าหนี ต้องเป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย โดยหากศาลพิจารณาตามข้างต้นแล้วว่าเหมาะสม ศาลจะมีค้าสั่งรับรองค้า
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แถลงการเปิดเผยข้อมูลและก้าหนดวันนัดพิจารณาแผน ภายในระยะเวลาประมาณ 28 วันต่อมา แต่
ส้าหรับเจ้าหนีและลูกหนีที่มีความพร้อมศาลจะนัดวันเดียวกันก็ได้
เมื่อถึงก้าหนดนัดพิจารณาแผน ศาลจะไต่สวนว่าแผนมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก้าหนดและเป็นไปตามหลักผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าหนี หลักความเป็นไปได้ต่อแผน หลักความ
ยุติธ รรมและหลั กไม่เลื อกปฏิบั ติอย่างไม่เป็นธรรม หากไต่ส วนแล้ ว มีรายละเอียดครบถ้ว นตามที่
กฎหมายก้าหนดแล้ว ศาลจะมีค้าสั่งยอมรับแผนและส่งผลให้แผนผูกพันเจ้าหนีทุกราย ไม่ว่าเจ้าหนีนัน
จะได้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบหรือไม่ แต่หากแผนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด ศาลมีอ้านาจใช้
ดุลพินิจสั่งให้ลูกหนีเริ่มกระบวนการใหม่ทังหมดก็ได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่ เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย ในแง่ของเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่มีเจตนารมณ์ช่ว ยฟื้นฟูกิจการของลู กหนี ที่ มี
เจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบไม่มากหรือมีจ้านวนที่เป็นจ้านวนไม่มากเท่ากับกิจการขนาดใหญ่ แต่เมื่อ
พิจารณากระบวนการฟื้นฟูกิจการทัง 2 รูปแบบแล้ว จะเห็นได้ว่าการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด มี
ขันตอนกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่น้อยกว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม อีกทังยังมีระยะเวลาด้าเนินกระบวนการที่สันกว่ามากอีกด้วย

4.3 การวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
มีบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี ได้มีขึน
เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยเฉพาะ เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการในประเทศไทยที่มีบัญญัติมาในก่อนหน้านี
เป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึนไว้เพื่อฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ซึ่ง
ลูกหนีที่เป็นกิจการขนาดเล็กที่ไม่เข้าเงื่อนไขการขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายนี จะไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ แต่จากสภาพปัญหาในเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ประชาชนอาจมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย ท้าให้ต้องหาช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึน โดยมีผู้ที่หันมาประกอบธุรกิจเป็น
จ้านวนมาก และธุรกิจที่เป็นที่นิยมจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากในการประกอบ
ธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ กนั นใช้ทุนทรัพย์ในการลงทุนประกอบธุรกิจเป็นจ้านวนเงินที่ไม่สู ง
จนเกินไป ท้าให้คนจ้านวนมากสามารถประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได้ เมื่อคนนิยมหันมา
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ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หากเกิดกรณีที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นจ้านวน
มากประสบปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศด้วย ด้วย
เหตุนีจึงมีการบัญญัติกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึน
โดยเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือลูกหนีที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินให้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการได้ โดยแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินของลูกหนีให้ลูกหนียังสามารถที่จะด้าเนินธุรกิจต่อไปได้
และไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ส้าหรับกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน มีข้อดีคือการบัญญัติค้านิยามของลูกหนี โดยมีการบัญญัติค้านิยามให้กว้างขึน
โดยลูกหนีหมายความว่า ลูกหนีที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ คคล ห้ า งหุ้ นส่ ว นจ้ า กั ด บริ ษั ท จ้ า กัด หรื อ นิ ติ บุค คลอื่ น ตามที่ ก้ า หนดใน
กฎกระทรวงซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ขึนทะเบียนกับส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือที่จดทะเบียน กับหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งจากเดิม ค้าว่าลูกหนีตามกฎหมาย
การฟื้นฟูกิจการในฉบับก่อนนี นันหมายความว่าลูกหนีที่เป็นบริษัทจ้ากัด บริษัทมหาชนจ้ากัด หรือนิติ
บุคคลอื่น ตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงเพียงเท่านัน กล่าวคือเป็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
กิจ การขนาดใหญ่ ซึ่ง ต้องเป็ น บริ ษัทจ้ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ้ากัด หรือนิติบุคคลที่ก้าหนดไว้ใ น
กฎกระทรวงเท่านัน โดยลูกหนีประเภทอื่นไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ ในกฎหมาย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี จึงมีการบัญญัติค้านิยามของ
ลูกหนี เพิ่มขึน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ลู กหนีที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้ างหุ้ นส่ วนสามัญไม่จด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่ งเสริ มวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ขึนทะเบียนกับส้ านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวคือเป็นธุรกิจที่มีขนาดย่อม มีความเป็นอิสระโดยมี
เอกชนเป็นเจ้าของด้าเนินการโดยเจ้าของเองไม่เป็นเครื่องมือหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือ
ธุรกิจอื่น และต้องเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนในการด้าเนินกิจการต่้า และมีพนักงานจ้านวนไม่มาก โดยธุรกิจ
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
1.ธุรกิจประเภทการผลิต
2.ธุรกิจประเภทการบริการ
3.ธุรกิจประเภทค้าส่ง
4.ธุรกิจประเภทค้าปลีก
โดยในธุรกิจประเภทการผลิตและการบริการ กรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางต้องมีจ้านวน
คนงานตังแต่ 51 คนแต่ไม่เกิน 200 คน มีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 50 ล้านแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
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ส่วนกรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมต้องมีจ้านวนคนงานไม่เกิน 50 คน มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้าน
บาท ส่วนธุรกิจประเภทค้าส่งกรณีที่เป็นวิ สาหกิจขนาดกลางต้องมีจ้านวนคนงานตังแต่ 26 คนแต่ไม่
เกิน 50 คน มีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 50 ล้านแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ส่วนกรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาด
ย่อมต้องมีจ้านวนคนงานไม่เกิน 25 คน มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท และธุรกิจประเภทค้า
ปลีก กรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางต้องมีจ้านวนคนงานตังแต่ 16 คนแต่ไม่เกิน 30 คน มีสินทรัพย์
ถาวรมากกว่า 30 ล้านแต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท ส่วนกรณีที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมต้องมีจ้านวนคนงาน
ไม่เกิน 15 คน มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 30 ล้านบาท
ซึ่งได้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่อาจช้าระหนีได้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
เพื่อให้กิจการที่ก้าลังประสบปัญหาทางการเงินได้รับโอกาสเข้าแก้ไขปัญหาให้สามารถด้าเนินธุรกิจ
ต่ อ ไปได้ แ ละไม่ ต้ อ งตกเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย ซึ่ ง ถื อ เป็ น เจตนารมณ์ ที่ ส้ า คั ญ ในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี
จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าการก้าหนดค้านิยามของลูกหนีให้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มนี มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ รู ป แบบของการฟื้ น ฟูกิ จ การในประเทศฝรั่ ง เศส คื อ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไปและกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี ซึ่งทัง
สองกระบวนการนี เปิ ด โอกาสให้ ลู ก หนี ที่ เ ป็ น กิ จ การขนาดกลางและขนาดย่ อ มสามารถเข้ า สู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ แต่อาจมีข้อแตกต่างบางประการ เช่น การแบ่งกลุ่มเจ้าหนีที่หากเป็น
กิจการที่ไม่เข้าเงื่อนไขกิจการขนาดใหญ่ การจัดแบ่งกลุ่มเจ้าหนีตามรูปแบบของกิจการขนาดใหญ่นัน
ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้พิพากษาคดีล้มละลายก่อน และรูปแบบของการฟื้นฟูกิจการในประเทศ
อังกฤษ คือกระบวนการการจัดการช้าระหนีของบริษัทโดยสมัครใจซึ่งกระบวนการนีเป็นแผนการ
จัดการช้าระหนีแบบใหญ่ที่จะท้าให้นิติบุคคลขนาดเล็กได้ใช้ประโยชน์จากสภาพการพักบังคับช้าระหนี
ซึ่งสภาพการพักบังคับช้าระหนีเป็นวิธีที่ใช้กับบริษัทขนาดเล็กเท่านัน โดยหากแผนการจัดการช้าระหนี
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ผู้อ้านวยการบริษัทน้าความเห็นชอบนีพร้อมส้าเนาข้อเสนอแผนการจัดการ
และเอกสารยืนยันว่านิติบุคคลเข้าหลักเกณฑ์ต่อบริษัทขนาดเล็ก ยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค้าสั่งให้นิติ
บุคคลได้รับสภาพการพักบังคับช้าระหนี เพื่อให้มีผลเป็นการห้ามการด้าเนินการใดๆอันเป็นการช้าระ
หนีเพื่อเป็นประโยชน์ให้ธุรกิจของลูกหนีสามารถประกอบกิจการต่อไปได้
และข้อดีอีกประการคือการเกิดสภาวะพักการช้าระหนี กล่าวคือในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
เมื่อศาลได้มีค้าสั่งรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้แล้ว จะก่อให้เกิดสภาวะพักการช้าระหนี ซึ่งจะท้าให้
ลูกหนีปลอดจากสภาวะที่ต้องถูกฟ้องร้อง ถูกบังคับ หรือถูกกระท้าการใดใดที่เป็นการมุ่งต่อทรัพย์สิน
ของลูกหนี ซึ่งการเกิดสภาวะพักการช้าระหนีในประเทศไทยนี มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการการ
จัดการช้าระหนีของบริษัทโดยสมัครใจในประเทศอังกฤษ ที่เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการ
แล้ว ให้ผู้อ้านวยการบริษัทน้าความเห็นชอบพร้อมส้าเนาข้อเสนอแผนการจัดการและเอกสารยืนยันว่า
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นิติบุคคลเข้าหลักเกณฑ์บริษัทขนาดเล็กยื่นต่อศาล เพื่อให้ศาลมีค้าสั่งให้นิติ บุคคลได้รับสภาพการพัก
บังคับช้าระหนี
กฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
ไทยในปัจจุบันมีข้อเสียดังนี
1. การก้าหนดรายการในแผนฟื้นฟูกิจการ
ในกฎหมายการฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนีที่ เป็ น วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม มีก าร
ก้าหนดรายการในแผนฟื้นฟูกิจการว่าต้องมีรายการในแผนฟื้นฟูกิจการอย่างน้อย 10 ข้อ ซึ่งรายการ
ดังกล่าวในข้อ 1-9 เป็นรายการที่น้ารายการในแผนฟื้นฟูกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่มาเป็นต้นแบบ
โดยมีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยกล่าวคือมีการเพิ่มเนือหาในรายการบางประการและมีการเปลี่ยน
ก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการตามแผนเป็นไม่เกินสามปี จากเดิมในแผนฟื้นฟูกิจการขนาดใหญ่ที่มี
ก้าหนดเวลาไม่เกินห้าปี ส่วนรายการในข้อ 10 มีการเพิ่มเติมขึนมาจากเดิมที่มีเพียง 9 ข้อซึ่งจาก
รายการในแผนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ก้าหนดให้แผน
ฟื้นฟูกิจการต้องมีรายการในแผนอย่างน้อย 10 ข้อนัน ผู้เขียนมองว่าเป็นการก้าหนดรายการที่มาก
เกินไปเนื่องจากการจัดท้าแผนการฟื้นฟูกิจการนีเป็น แผนการฟื้นฟูกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ มีจ้านวนทุนทรัพย์น้อยกว่าอีกทังยังมีจ้านวนหนีที่ไม่
อาจช้าระได้เป็นจ้านวนที่น้อยกว่า จึงควรมีการก้าหนดรายการในแผนการฟื้นฟูกิจการให้มีรายการที่
น้ อยลง เพื่อ ให้ การจั ด ท้า แผนฟื้ น ฟูกิ จการมีค วามรวดเร็ว ขึนและสามารถท้า แผนให้ ส้ า เร็ จเข้า สู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางการเงินตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
จากที่กล่ าวมาข้า งต้น เห็ น ได้ว่ าการก้า หนดรายการในแผนฟื้ นฟูกิ จการของลู ก หนีที่ เป็ น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย มีการก้าหนดรายการเป็นจ้านวนมากซึ่งอาจท้าให้
การท้าแผนมีความล่าช้าจนไม่อาจแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ทันท่วงที ซึ่งมีความแตกต่างจากการ
ก้าหนดรายการในแผนการฟื้นฟูกิจการของประเทศต่างๆดังนี ส้าหรับประเทศฝรั่งเศสในกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีมีการก้าหนดให้แผนฟื้นฟูกิจการจะต้องมีเนือหาที่เกี่ยวกับ
การปรับโครงสร้างหนี เช่น การปลดหนีในบางส่วนไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบีย การขยายเวลาใน
การช้าระหนีเป็นต้น ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการทังสามรูปแบบมีการ
ก้าหนดรายการในแผนการฟื้นฟูกิจการ ว่าต้องมีเนือหาตามรายการทังหมดเพียง 7 ข้อ และหาก
ลูกหนีต้องการจะใส่รายละเอียดเพิ่ม ก็ยังมีรายละเอียดบางประการที่กฎหมายอนุญาตให้ใส่เพิ่มเติมใน
แผนได้ และประเทศอังกฤษ ในกระบวนการจัดการช้าระหนีทังสองแบบมีการก้าหนดแผนจัดการ
ช้าระหนี ว่าต้องมีเนือหาในแผนเป็นรายละเอียดว่าจะบริหารจัดการแผนอย่างไร เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างหนี รายละเอียดของจ้านวนหนี เป็นต้น ดังนันจะเห็นได้ว่าแผนการฟื้นฟูกิ จการในประเทศ
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ฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกา และแผนการจัดการช้าระหนีในประเทศอังกฤษตามที่กล่าวมานัน
ไม่ได้มีการก้าหนดให้แผนฟื้นฟูกิจการและแผนจัดการช้าระหนี ต้องมีรายละเอียดในแผนเป็นจ้านวน
มาก ดังเช่นแผนฟื้น ฟูกิจการของลู กหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
เพียงแต่แผนนันต้องมีเนือหาที่เพียงพอที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการจัดการ
ช้าระหนีได้ ส่วนการที่แผนจะได้รับความเห็นชอบหรือไม่นัน ถือเป็นดุลยพินิจของผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเอง
2. ระยะเวลาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีกระบวนการ
ขันตอนหลักๆ 3 ขันตอน คือ
1) ขันตอนการร้องขอต่อศาลให้มีค้าสั่งฟื้นฟูกิจการ
2) ขันตอนการไต่สวนและมีค้าสั่งให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี
3) ขันตอนผลของการที่ศาลมีค้าสั่งรับค้าร้องขอ
โดยในแต่ละขันตอนยังมีรายละอียดต่างๆอีกหลายประการ และบางรายละเอียดที่มีการ
ก้าหนดไว้ ก็เป็นรายละเอียดหลักเกณฑ์เป็นจ้านวนมาก หรือมีระยะเวลาในการด้าเนินตามขันตอนที่
นาน เช่น การก้าหนดรายการในแผนการฟื้นฟูกิจการ หากแผนฟื้นฟูกิจการมีการก้าหนดรายการเป็น
จ้านวนมาก ย่อมส่งผลให้การจัดท้าแผนต้องใช้เวลามากตามไปด้วย หรือในขันตอนการไต่สวน การที่
ศาลจะให้ความเห็นชอบด้วยแผน จะต้องมีหลักเกณฑ์หลายประการ ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และกระบวนการต้องใช้เวลาอีกพอสมควร ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกหนีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ของตนเองได้ และอาจต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย
จากที่กล่าวมาข้างต้น กิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทย มีขันตอนกระบวนการที่มีจ้านวนมาก และการด้าเนินการให้ศาลมีค้าสั่งให้มีการฟื้นฟูกิจการใช้
ระยะเวลานานจน อาจไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาทางการเงิ น ได้ ทั น ท่ ว งที ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั บ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยแก้ไขปัญหา
ลูกหนีที่มีจ้านวนเจ้าหนีไม่มาก ซึ่งคล้ายกับเจตนารมณ์ของประเทศไทย ที่ต้องการช่วยแก้ไขปัญหา
ของลูกหนีที่มีจ้านวนหนีไม่มาก แต่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ กลับมีความแตกต่างกัน เพราะใน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด มีขันตอนกระบวนการที่น้อยและรวดเร็ว กล่าวคือมีรายละเอียด
ในแผนฟื้นฟูกิจการที่น้อยกว่า มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าศาลจะพิจารณายอมรับแผนที่น้อยกว่า
และในกระบวนการนัดวันพิจารณา มีการนัดวันพิจารณาที่รวดเร็วเพื่อลูกหนีที่ต้องการแก้ไขปัญหา
ทางการเงิน จะสามารถเข้าสู่กระบวนการได้ทันท่วงที

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากการศึกษาถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศต่างๆ คือ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า และประเทศอั ง กฤษและกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การในประเทศไทย โดยเฉพาะ
กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี ที่ เ ป็ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ท้ า ให้ เ ห็ น ได้ ว่ า
กระบวนการฟื้นฟูกิจการในแต่ละประเทศนัน มีขึนด้วยเจตนารมณ์ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ส้าหรับ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศฝรั่งเศสมีขึนเพื่อคุ้มครองลูกหนีจากเจ้าหนีและช่ วยเหลือฟื้นฟู
กิ จ การของลู ก หนี ให้ ก ลั บ มามี ส ถานะการเงิ น ที่ ดี ขึ นให้ ส ามารถด้ า เนิ น กิ จ การต่ อ ไปได้ ส้ า หรั บ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกานัน มีขึนเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมาย โดยให้บุคคล
ธรรมดาเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ยากขึน เพื่อให้ลูกหนีที่ประสบปัญหาการช้าระหนีได้หลุดพ้น
จากหนีทังปวงและมีโอกาสได้เริ่มใหม่โดยปราศจากภาระหนีสิน ส้าหรับกระบวนการฟื้นฟูกิจการใน
ประเทศอังกฤษ มีขึนเพื่อช่วยเหลือให้กิจการของลูกหนีสามารถด้าเนินต่อไปได้ หรือหากการฟื้นฟู
กิจการไม่ประสบความส้าเร็จ ทรัพย์สินของลูกหนีจะเป็นประโยชน์แ ก่เจ้าหนีมากกว่าการให้ลูกหนีตก
เป็นบุคคลล้มละลาย และเพื่อให้เจ้าหนีได้รับการช้าระหนีและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และส้าหรับ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย มีขึนเพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยเหลือลูกหนีให้มีทางเลือกอื่น
นอกจากการล้มละลาย ให้ลูกหนีที่ประสบปัญหาทางการเงินมีโอกาสฟื้นฟูกิจการให้ด้าเนินต่อไปได้
เพื่อให้เจ้าหนีได้รับช้าระหนีอย่างเป็นธรรมและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอีกด้วย
ซึ่งจะเห็น ได้ว่าทุกประเทศล้ วนมีเจตนารมณ์เพื่อช่ว ยเหลื อให้ ลูกหนีได้ฟื้นฟูกิจการเพื่อจะด้าเนิน
กิจการต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
ในส่วนของรูปแบบของกระบวนการฟื้นฟูกิจการนัน ในแต่ละประเทศก็มีรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป ส้าหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี ผู้เขียนได้ศึกษาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยโดยเฉพาะ และศึกษาถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ในรูปแบบต่างๆของประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศต่างๆว่ามีกี่รูปแบบ และในแต่ละรูปแบบมีกระบวนการอย่างไร
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บ้าง เพื่อน้าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกระบวนการฟื้นฟู กิจการของลูกหนี
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
โดยจากการที่ได้ศึกษาเห็นได้ว่า ส้าหรับประเทศฝรั่งเศส มีกระบวนการฟื้นฟูกิจการอยู่ 3
รูปแบบ คือ กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของ
ลูกหนี และกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัด โดยทัง 3 รูปแบบ มี
ความแตกต่างกันที่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป เป็นกระบวนการที่น้ามาใช้ในกรณีที่ลูกหนีได้
ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนีได้แล้ว และผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นค้าร้องขอเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ได้แก่ ลูกหนี เจ้าหนี และพนักงานอัยการ แต่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
และกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัด เป็นกระบวนการที่น้ามาใช้ใน
กรณี ที่ลู ก หนี ยั งไม่ ถึง ขั นตกอยู่ ใ นสภาวะที่ ไม่ อ าจช้ า ระหนีได้ และผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ยื่น ค้ าร้ อ งขอเริ่ ม ต้ น
กระบวนการ ได้แก่ลูกหนีเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากลูกหนียังไม่ถึงขันตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจช้าระหนี
ได้ แต่เป็นกรณีที่กิจการของตนประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งยากจะแก้ไขด้วยตนเอง จึงมีการยื่นค้า
ร้ อ งขอเริ่ ม ต้ น กระบวนการแต่ ใ นกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การโดยความสมั ค รใจของลู ก หนี และ
กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีแบบเร่งรัด แม้จะมีกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันก็
ตามแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันในบางประการ คือ กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของ
ลูกหนีแบบเร่งรัด มีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มขึนมาจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยความสมัครใจของลูกหนี
อยู่ 4 ประการ และยังมีก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินกระบวนการที่รวดเร็วกว่ากระบวนการฟื้นฟู
กิจการโดยความสมัครใจของลูกหนีอีกด้วย
ส้าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา มีกระบวนการฟื้นฟูกิจการอยู่ 3 รูปแบบคือกระบวนการฟื้นฟู
กิจการแบบทั่ว ไป กระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการ และกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด โดยทัง 3 รูปแบบ มีความแตกต่างกันที่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป เป็นกระบวนการที่น้ามาใช้ในกรณีที่ลูกหนีอยู่ ในสถานะที่ไม่อาจช้าระหนีได้
และผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ ลูกหนี เจ้าหนี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น โดยใช้เวลาใน
การด้าเนินกระบวนการประมาณ 120 วันถึง 18 เดือน ส่วนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบต่อรอง
กับเจ้าหนีก่อนน้าแผนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นกระบวนการที่น้ามาใช้ในกรณีที่ลูกหนีอยู่ใน
สภาวะคับขัน ใกล้จ ะถูกฟ้องร้ องบังคับคดี ท้าให้ ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเจรจาและจัดท้าแผนฟื้นฟู
กิจการ โดยลู กหนีจะเข้าเจรจาต่อรองแผนกับเจ้าหนีก่อนยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ เพื่อตกลงท้า
สัญญาให้ มีผ ลผูกพัน กับเจ้าหนี ที่เจรจาด้ว ย ว่าหากเจ้าหนีได้เสนอแผนที่มีเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน
เจ้าหนีจะต้องให้การสนับสนุนแผนเพื่อให้ ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งกระบวนการนีจะใช้เวลาประมาณ
100 ถึง 150 วัน เร็วกว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป และในส่วนของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
แบบเร่งรัด เป็นกระบวนการที่น้ามาใช้ในกรณีที่ลูกหนีต้องการปรับโครงสร้างหนี แบ่งออกเป็น 2
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กรณีคือ ลูกหนีเข้าเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่มีสิทธิออกเสียงทุกกลุ่ม หากลูกหนีได้รับการสนับสนุน
จากเจ้าหนีมากกว่าร้อยละ 90 ขึนไป จะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และอีกกรณีคือลูกหนี
เข้าเจรจาต่อรองกับเจ้าหนีบางกลุ่มก่อนยื่นแผนเข้ามาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยกระบวนการนี
ใช้เวลาในการด้าเนินกระบวนการรวดเร็วที่สุด
ส้าหรับประเทศอังกฤษมีกระบวนการฟื้นฟูกิจการอยู่ 2 รูปแบบ คือกระบวนการจัดการช้าระ
หนีของแต่ละบุคคลโดยสมัครใจ และกระบวนการจัดการช้าระหนีของบริษัทโดยสมัครใจ โดยทังสอง
รู ป แบบ มี ค วามแตกต่ า งกั น ที่ ก ระบวนการจั ด การช้ า ระหนี ของแต่ ล ะบุ ค คลโดยสมั ค รใจเป็ น
กระบวนการที่ลูกหนียื่นข้อเสนอแก่เจ้าหนีเพื่อท้าข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนีของ
บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยผู้ที่มีสิทธิยื่นค้าร้องขอจัดการการช้าระหนี ได้แก่ เจ้าหนี บริษัท
ผู้ถือหุ้น ผู้ช้าระบัญชี หรือผู้จัดท้าแผน ส่วนกระบวนการการจัดการช้าระหนีของบริษัทโดยสมัครใจ
เป็นกระบวนการที่นิติบุคคลได้ประสบปัญหาทางการเงิน และยื่นข้อเสนอเพื่อปประนอมหนีระหว่าง
นิติบุคคลกับเจ้าหนี โดยผู้ที่มีสิทธิยื่นค้าร้องขอจัดการการช้าระหนี ได้แก่ นิติบุคคล โดยผู้ดูแลการ
จัดการ และหากนิติบุคคลเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เข้าเงื่อนไขที่ก้าหนดจะก่อให้เกิดสภาพการพักบังคับ
ช้าระหนีขึนด้วย ซึ่งถือเป็นผลดีต่อกิจการของลูกหนีด้วย
ส้าหรับประเทศไทย ผู้เขียนได้ศึกษาถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เห็นได้ว่าการที่มีการใช้พระราชบัญญัติฉบับนีขึนมา ก็เพื่อช่วยให้ลูกหนีทัง
บุ คคลธรรมดา คณะบุ คคล ห้ างหุ้ นส่ ว นสามั ญไม่จดทะเบีย น ห้ างหุ้ นส่ ว นสามัญ นิติบุคคล ห้ า ง
หุ้นส่วนจ้ากัด หรือบริษัทจ้ากั ด ที่ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีอยู่เป็น
จ้านวนมากในปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว จนตกอยู่ในสถานะที่ไม่
อาจช้าระหนี ให้ ได้รั บการฟื้น ฟูกิจการ และไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยกระบวนการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกระบวนการที่น้ามาใช้กับลูกหนีที่เป็น
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแต่ละประเภทธุรกิจโดยเฉพาะ และมีหนีเป็นจ้านวนแน่นอน
ตามที่กฎหมายก้าหนด จึงจะเข้าสู่กระบวนการนีได้ โดยกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไปที่
เป็นกระบวนการส้าหรับกิจการขนาดใหญ่ และมีข้อแตกต่างกันในแง่ของค้านิยามของลูกหนีที่มีการ
ก้าหนดค้านิยาม ไปถึงลูกหนีที่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก และในจ้านวนหนีที่แน่นอนซึ่ง
ก้าหนดให้ต่้ากว่ากระบวนการฟื้ นฟูกิจการแบบทั่วไป แต่ในขันตอนการด้าเนินกระบวนการก็ยังคง
เหมือนกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป อีกทังในส่วนของระยะเวลาการด้าเนินการ ก็ไม่ได้มี
การก้าหนดให้มีระยะเวลาที่รวดเร็วขึนกว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าทังในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
อังกฤษต่างมีกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่เป็นกระบวนการแบบทั่วไป ที่มีขันตอนและระยะเวลาการ
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ด้าเนินกิจกรรมแบบปกติ และมีกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่มีขันตอนกระบวนการและระยะเวลาใน
การด้าเนินการที่รวดเร็วขึน ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป แต่ในประเทศไทย
และจะมีกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่ออกมาเฉพาะส้าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมก็ตาม แต่
ขันตอนกระบวนการและระยะเวลาในการด้าเนินการยังคงเดิม

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 การเสนอแก้ไขกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย
จากการศึกษากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทย ผู้เขียนมีความเห็นว่าการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยมีข้อเสียหลายประการ ทังในเรื่องของการก้าหนดจ้านวนรายการในแผนการฟื้นฟู
กิจการที่มีจ้านวนมากเกินความจ้าเป็นที่จะเป็นเงื่อนไขให้เจ้าหนีพิจารณายอมรับในแผนฟื้นฟูกิจการ
และในเรื่องของขันตอนต่างๆในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ที่ในแต่ละขันตอนมีรายละเอียดการด้าเนินงานตามขันตอนอยู่เป็นจ้านวนมากและส่งผล
ให้การด้าเนินการตามขันตอนกระบวนการต้องใช้เวลานาน เพราะการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยได้น้าเอาแผนการฟื้นฟูกิจการและขันตอนการ
ด้าเนินกระบวนการของการฟื้นฟูกิจการแบบทั่วไป ซึ่งเป็นการฟื้นฟูกิ จการส้าหรับกิจการขนาดใหญ่
มาเป็นต้นแบบ ถึงแม้ว่าจะมีการก้าหนดค้านิยามของลูกหนีให้หมายถึงลูกหนีที่เป็นกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม ซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นกิจการที่มีจ้านวนทุน
ทรัพย์และจ้านวนไม่น้อยกว่ากิจการใหญ่ ซึ่งเป็นข้อดีก็ ตาม แต่ยังมีขันตอนการด้าเนินกระบวนการ
และเนือหารายการในแผนฟื้นฟูกิจการดังเช่นกิจการขนาดใหญ่ ดังนันจึงท้าให้ลูกหนีที่เป็นกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งประสบปัญหาทางการเงินและต้องการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้กิจการของตน
สามารถด้าเนินต่อไปได้ ไม่อาจเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เนื่องจาก
การด้าเนินกระบวนการทังหมดตามแผนฟื้นฟูกิจการใช้เวลานาน
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่อาจช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนีที่เป็นกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อมได้ทันท่วงทีตามวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายนี จึงไม่ควรมีกฎหมายการ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
5.2.2 แนวทางการนากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทย

93
จากการศึกษาผู้เขียนมี ความเห็นว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนีที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยน้าเอากฎหมาย
การฟื้ น ฟู กิ จ การแบบต่ อ รองกั บ เจ้ า หนี ก่ อ นน้ า แผนเข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาเป็นต้นแบบในการร่างกฎหมาย โดยมีกระบวนการดังนี
1) เริ่มต้นกระบวนการโดยลูกหนีเข้าต่อรองกับเจ้าหนีก่อนน้าแผนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการ โดยตกลงกันท้าสัญญา Lock-up agreement ให้มีผลผูกพันเจ้าหนีที่เจรจาด้วย
ว่าหากลูกหนีเสนอแผนการฟื้นฟูกิจการตามที่ตกลงไว้ เจ้าหนีจะออกเสียงให้การยอมรับ
แผนนัน โดยลูกหนีที่จะเข้าสู่กระบวนการต้องอยู่ในสถานะที่ไม่อาจช้าระหนีได้
2) เมื่อศาลรับค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการจะก่อให้เกิดสภาวะพักการช้าระหนี เพื่อคุ้มครองกอง
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี ส่ ว นลู ก หนีจะต้ องยื่ น แผนการฟื้ น ฟู กิจ การและค้า แถลงการณ์
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ ศ าลตรวจสอบและอนุ มั ติ โดยศาลจะนั ด พิ จ ารณาและตรวจสอบ
ประมาณ 30 ถึง 60 วัน
3) เมื่อศาลอนุ มัติค้าแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูล แล้ ว ลู กหนี มีห น้าที่น้าส่ งค้าแถลงการณ์
เปิดเผยข้อมูลและแผนการฟื้นฟูกิจการภายใน 5 ถึง 10 วัน เพื่อให้เจ้าหนียอมรับหรือ
ปฏิเสธแผน โดยศาลก้าหนดให้เจ้าหนีต้องออกเสียงภายใน 45 ถึง 60 วัน
4) เมื่อลูกหนีได้รับคะแนนเสียงยอมรับแผนการฟื้นฟูกิจการจากเจ้าหนีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ้ านวนเจ้ าหนี ในแต่ละกลุ่ ม และมีจ้านวนหนีรวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ้านวนหนีในแต่ละกลุ่ม ถือว่าแผนการฟื้นฟูกิจการผ่านการยอมรับจากเจ้านีแล้ว ศาลจะ
ด้าเนินกระบวนการพิจารณาอนุมัติยอมรับแผนประมาณ 5 วัน
5) โดยแผนฟื้นฟูกิจการต้องมีรายละเอียดดังนี
1.ต้องระบุล้าดับชันของข้อเรียกร้องและประโยชน์ต่างๆของเจ้าหนี เพื่อประโยชน์ในการ
ออกเสียงและได้รับช้าระหนีของเจ้าหนี
2.ต้องระบุถึงสิทธิเรียกร้องและผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแผน
3.ต้องระบุถึงวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้อง ต่อสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับผลกระทบ
จากแผนฟื้นฟูกิจการ
4.ต้องก้าหนดวิธีปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อสิทธิเรียกร้องและผลประโยชน์ที่อยู่ในล้าดับชัน
เดียวกัน
5.ต้ อ งก้ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ห รื อ มาตรการที่ เ พี ย งพอ เพื่ อ ให้ ผู้ ท รงสิ ท ธิ์ เ รี ย กร้ อ งหรื อ
ผลประโยชน์ต่างๆในทุกระดับชันเข้าใจและยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ
6.ในกรณีที่ลูกหนีเป็นนิติบุคคล ห้ามลูกหนีออกหุ้นชนิดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงให้แก่เจ้าหนี
7.ต้องก้าหนดข้อก้าหนดต่างๆในแผนฟื้นฟูกิจการและการเลือกผู้ที่เข้าท้าหน้าที่ต่างๆ
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6)

7)

8)

9)

นอกจากนียังมีรายละเอียดในส่วนอื่นๆที่กฎหมายอนุญาตให้ใส่ไว้ในแผนได้ด้วย
หากแผนผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนีทุกกลุ่มแล้ว ศาลจะพิจารณายอมรับแผนตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี
1. แผนต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายก้าหนด
2. แผนต้องมีความสุจริตและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
3. แผนต้องระบุบุคคลที่จะเข้ามาท้าหน้าที่ตามแผนให้เรียบร้อยครบถ้วน
4. แผนต้องก้าหนดวิธีปฏิบัติของสิทธิเรียกร้องอันมีบุริมสิทธิ
5. แผนต้องเป็นไปตามหลักผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าหนี
6. แผนต้องเป็นไปตามหลักความเป็นไปได้ของแผน
หากในระหว่า งการพิจ ารณากระบวนการฟื้น ฟู กิจ การของศาล ปรากฏว่ าลู ก หนี ไม่
สามารถด้าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยศาลมิได้มีค้าสั่ง
ขยายก้าหนดระยะเวลาดังกล่ าว ศาลจะต้องเปลี่ยนกระบวนการฟื้นฟูกิจการไปเป็ น
กระบวนการล้มละลาย
หากศาลยอมรับแผนและมีผลให้เจ้าหนีและลูกหนีทุกรายต้องผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลง
ในแผนและภายหลังจากลูกหนีปฏิบัติตามแผนส้ าเร็จแล้ว ศาลและเจ้าหนีจะท้าการ
ตรวจสอบและปลดลูกหนีออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
โดยกระบวนการนีเหมาะกับลูกหนีที่อยู่ในสภาวะคับขันใกล้จะถูกฟ้องร้องบังคับคดี ท้า
ให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเจรจาและท้าแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้เจ้าหนียอมรับแผนแบบ
ทั่วไป มีเวลาเพียงต่อรองกับเจ้าหนีที่ได้รับผลกระทบตามแผนเพื่อท้าสัญญา Lock-up
agreement และยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการเพื่อได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและ
ก่อให้เกิดสภาวะพักการช้าระหนี โดยปกติกระบวนการนีจะใช้เวลาทางศาลทังสิน 100
ถึง 150 วัน ซึ่งเร็วกว่าการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูปแบบที่ใช้เวลาประมาณ 120 ถึง 180
วัน
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