
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการและระยะเวลาการด าเนินงาน

พฤษภาคม 2564

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย |  ท่ีปรึกษาธุรกิจ

กระบวนการฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย

เป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปีแล้วท่ีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ถกูประกาศเป็นการแพร่ระบาดทัว่โลก และยงัเป็นผลน าไปสูว่ิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีสง่ผลกระทบไปทัว่โลก ส าหรับดชันีตวัเลขทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย แม้วา่ตวัเลขการสง่ออกจะมีสญัญาณท่ีดีขึน้ แต่จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเท่ียวในประเทศก็ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า และการระบาดของไวรัสโควิด-
19 ในระลอกท่ี 3 นีจ้ะยงัคงสง่ผลกระทบต่อหลายๆ ธุรกิจในประเทศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลไทยและธนาคารพาณิชย์ยงัคงมีความส าคญัในการท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้
อยา่งไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสนบัสนนุธุรกิจต่างๆ ได้สิน้สดุลงไปแล้ว/1 จึงท าให้ความต้องการเงินทนุหมนุเวียนของผู้ประกอบการเพ่ือผลกัดันให้ธุรกิจกลบัมาอยูใ่นระดบัก่อน
การแพร่ระบาดนัน้เพิ่มสงูขึน้ และเกิดเป็นวิกฤตทางด้านสภาพคลอ่งในหลายๆ ธุรกิจ สง่ผลให้จ านวนของการยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการในปี 2563 มีจ านวนทัง้สิน้ 16 ค าร้อง ซึง่สงูขึน้เมื่อ
เปรียบเทียบกบั 7 ค าร้อง ในปี 2562 และ 9 ค าร้อง ในปี 2561 นอกจากนี ้ ในปี 2564 มีจ านวนการยื่นค าร้องตัง้แต่ต้นปีจนถึงปัจจบุนัถึง 9 ค าร้องแล้ว
ถึงแม้ว่ากระบวนการฟืน้ฟกิูจการภายใต้ศาลล้มละลายกลางนัน้ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกเดียวส าหรับธุรกิจท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบา ก แต่ก็อาจจะเป็นทางเลือกท่ีธุรกิจควรลอง
พิจารณาในระยะสัน้ โดยเคพีเอ็มจีได้สรุปกระบวนการฟืน้ฟกิูจการและข้อควรพิจารณาไว้ดงัต่อไปนี ้

การฟ้ืนฟูกิจการคืออะไร?
การฟืน้ฟกิูจการคือกระบวนการทางศาล ซึง่มีไว้ส าหรับบริษัทท่ีไมส่ามารถช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีแ้ละต้องการปรับโครงสร้างหนีเ้พื่อให้ธุรกิจด าเนินการต่อไปได้ ลกูหนีจ้ะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้พระราชบญัญติัล้มละลาย พทุธศกัราช 2542 โดยสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ตามแผนฟืน้ฟกิูจการท่ีได้รับการเห็นชอบจากศาล ซี่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีคื้นใน
มลูค่าท่ีมากกวา่มลูค่าคงเหลือกรณีลกูหนีเ้ลิกกิจการ

บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการคือใคร?

หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับ
ดูแลการประกอบกจิการของลูกหนี ้

เจ้าหนี ้

ลูกหนี ้ หลักเกณฑ์ในการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ:

1) ลกูหนีม้ีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือไมส่ามารถท่ีจะช าระหนีต้ามก าหนดได้
2) ลกูหนีเ้ป็นหนีเ้จ้าหนีค้นเดียวหรือหลายคนรวมกนัเป็นจ านวนแน่นอนไมน้่อยกว่าสบิล้านบาท ไมว่่าหนีน้ัน้จะ

ถึงก าหนดช าระโดยพลนัหรือในอนาคตก็ตาม
3) มีเหตอุนัสมควรและมชีอ่งทางท่ีจะฟืน้ฟกูิจการ

2-3 เดือน

5-7 เดือน

5-7 ปี

ศาลรับค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการไว้พิจารณาและนดัไตส่วน (หรือศาลอาจจะยกค าร้อง
ขอฟืน้ฟูกิจการ)

ผู้ มีสทิธิย่ืนค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการตอ่ศาลล้มละลายกลาง

ศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการและแตง่ตัง้ผู้ท าแผน

เจ้าหนีย่ื้นค าขอรับช าระหนีต้อ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ภายใน 1 เดือนนบัแตค่ าสัง่
ศาลถกูประกาศในราชกิจจานเุบกษา

เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เรียกประชมุเจ้าหนีเ้พ่ือพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ

ผู้บริหารแผนด าเนินการบริหารแผนฟืน้ฟูกิจการ

ระยะที่ 1:
การยื่นค าร้องขอ
ฟ้ินฟูกิจการ

ระยะที่ 2: 
การจัดเตรียม

แผนฟ้ืนฟูกิจการ

ระยะที่ 3: 
การบริหาร

แผนฟ้ืนฟูกิจการ
ศาลมีค าสัง่ยกเลกิการฟืน้ฟูกิจการจากการบริหารส าเร็จตามแผน

ศาลนดัพิจารณาและมีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผน

ผู้ท าแผนด าเนินการท าแผนและย่ืนตอ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ภายใน 3 เดือน (ขยายได้ 2 
ครัง้ ๆ ละ 1 เดือน)

ท่ีมา: กรมบงัคบัคดี
หมายเหต:ุ /1 เอกสารฉบบันีแ้ปลจากเอกสารฉบบัภาษาองักฤษฉบบัวนัที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซึง่ข้อมลูปัจจบุนัอาจมีการเปลีย่นแปลง



ข้อควรพิจารณาที่ส าคัญส าหรับลูกหนีแ้ละเจ้าหนี ้
การตดัสินใจด าเนินการยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกูิจการควรด าเนินการต่อเมื่อได้รับการพิจารณาอยา่งถ่ีถ้วนจากการประเมินความเส่ียงและประโยชน์ ท่ีจะได้รับในหลายกรณี และ
หลงัจากการหารือกบัเจ้าหนีห้ลกัท่ีต้องให้การสนบัสนนุการยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกูิจการ นอกจากนี ้บริษัทควรได้รับค าแนะน าจากท่ีปรึกษาทางกฎหมายและท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นกลางเพ่ือทางเลือกท่ีดีท่ีสดุของท่าน

การเลือกด าเนินการในทางเลือกแต่ละทางนัน้ มีเหตผุลท่ีแตกตา่งกนั ยกตวัอยา่งกรณีท่ีได้รับความสนใจท่ีสดุในขณะนี ้ คือ การฟืน้ฟกูิจการของบริษัทการบนิไทย ซึง่เป็นกรณี
ท่ีมคีวามซบัซ้อน คือ มีเจ้าหนีท้ัง้ในและตา่งประเทศหลายราย และมีความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ ในกรณีนีก้ระบวนการฟืน้ฟกูิจการจะชว่ยให้
การปรับโครงสร้างธรุกิจอยูใ่นขอบเขตระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจดัท าแผนฟืน้ฟกูิจการและการส่ือสารกบัเจ้าหนีท้กุราย

ถึงแม้วา่กรณีนีจ้ะเป็นกรณีท่ีมผีลกระทบในวงกว้าง แต่การมีเจ้าหนีห้ลายรายท่ีต้องเจรจาขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนีเ้พ่ือให้ธุรกิจอยูร่อดนัน้ เป็นปัจจยัท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ
ส าหรับธุรกิจในการยื่นขอฟืน้ฟกูิจการ

▪ สดัส่วนมลูหนีข้องเจ้าหนี ้และลกัษณะของหนี ้จะมีผลตอ่การออกเสียงในท่ี
ประชมุเจ้าหนีเ้พ่ือพจิารณาแผนฟืน้ฟกูิจการ

▪ ลกูหนีจ้ะได้รับการคุ้มครองจากการบงัคบัหลกัประกนั หรือการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีต่าง ๆ

▪ เจ้าหนีส้ามารถเสนอให้บคุคลท่ีได้รับการอนญุาตเป็นผู้ท าแผนและบริหาร
แผนฟืน้ฟกูิจการแทนลกูหนี ้

▪ เจ้าหนีใ้นแตล่ะกลุ่มจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียม

เจ้าหนี ้

▪ เจ้าหนีส้่วนใหญ่ต้องให้การสนบัสนนุการยื่นค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการ ซึ่งรวมไป
ถึงการอนมุตัิแผนฟืน้ฟกูิจการ

▪ วงเงินสนิเช่ือและการก่อภาระหนีเ้พิ่มเตมิอาจจะถกูระงบั ดงันัน้ บริษัท
จ าเป็นต้องมัน่ใจว่าบริษัทมสีภาพคล่องเพียงพอในการด าเนนิธุรกิจ

▪ บริษัทอาจได้รับปฏิกิริยาและการตอบสนองในแงล่บจากผู้มีสว่นได้เสีย ซึ่ง
ร่วมถึง ลกูค้า ผู้จดัหาวตัถดุบิ เจ้าหนี ้และพนกังานของบริษัท

ลูกหนี ้

ติดต่อเรา
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เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

1 การยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 2 การจัดเตรียมแผนฟ้ืนฟูกิจการ 3 การบริหารตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ

✓ให้ค าปรึกษาในการเตรียมและการยื่นค าร้องขอ
ฟืน้ฟกูิจการ

✓ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงนิให้แก่ลกูหนีห้รือผู้จดัท า
แผนฟืน้ฟกูิจการ

✓ทบทวนและประเมนิภาระหนีข้องเจ้าหนีท่ี้ยื่นค า
ขอรับช าระหนี ้

✓พฒันากลยทุธ์ในการเจรจากบัเจ้าหนี ้

✓จดัเตรียมแผนฟืน้ฟกูิจการกบัลกูหนี ้

✓ตรวจสอบและยืนยนัความถกูต้องของค าขอรับ
ช าระหนีจ้ากเจ้าหนี ้

✓ช่วยเหลือในการเจรจากบัเจ้าหนี ้

✓ประสานงานกบัท่ีปรึกษากฎหมายและเจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์

✓ดแูลและตรวจสอบการด าเนนิงานของ
ธุรกิจ รวมถึงแนวทางจากผู้บริหารแผน
ฟืน้ฟกูิจการ

✓ช่วยเหลือลกูหนีใ้นการปฏิบตัติามเง่ือนไข
การจ่ายช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการ
ให้แก่เจ้าหนี ้

✓รายงานผลการปฏิบตัติามแผนฟืน้ฟกูิจการ
ต่อเจ้าหนีแ้ละศาล 
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