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คำสั่ ง คสช. ที่ 21/2560 แก้ไขพระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483
จำกคำสั่ งหัวหน้ ำ คสช. ที่ 21/2560 ซึ่งประกำศและมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 4 เมษำยน 2560 เป็ นต้ นไป ได้ แก้ไขกฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำร
ประกอบธุรกิจ 5 ฉบับรวด ประกอบด้ วย
1. ประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิชย์ ว่ ำด้ วยหุ้นส่ วนบริษัท รองรับกำรจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรู ปแบบ
2. พระรำชบัญญัติค้ ุมครองแรงงำน พ.ศ.2541 ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ เกีย่ วกับข้ อบังคับกำรทำงำน
3. พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรเรียกประชุ มวิสำมัญโดยผู้ถือหุ้น
4. พระรำชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ.2533 เพิม่ มำตรำ 84/2 เพิม่ อำนำจรัฐมนตรีขยำยหรื อเลื่อนกำหนดเวลำส่ งเงินสมทบ
5. พระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483
รำยละเอียดกำรแก้ไขกฎหมำยล้มละลำย มีดังนี้
เรื่ อง
คสช. ที่ 21/2560
บทบัญญัติเดิม
ใช้ 4 เมษำยน 2560 เป็ นต้ นไป
มาตรา 90/12 (6) ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับชาระหนี้
มาตรา 90/12 (6) ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับชาระ
พระรำชบัญญัติ
เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่ หนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจาก
ล้มละลำย พ.ศ. 2483
รับคาร้องขอ หรื อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาสั่ง ศาลที่รับคาร้องขอ
รับคาร้องขอระยะเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายได้อีกไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินหกเดือน
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(เพิม่ เป็ นมาตรา 90/14 ทวิ)
“มาตรา 90/14 ทวิ ในกรณี ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันมี
สภาพเป็ นของสดเสี ยได้หรื อหากหน่วงช้าไว้จะเป็ นการเสี่ ยงต่อ
ความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินส่ วนกับค่าของ
ทรัพย์สินเจ้าหนี้มีประกันอาจจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเก็บเงิน
ไว้แทน”
“มาตรา 90/46 มติยอมรับแผนต้องเป็ นไปดังนี้
(1) ที่ประชุมเจ้าหนี้ แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม ซึ่ งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้
ตามมาตรา 90/46 ทวิ มีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจานวนหนี้
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนหนี้ท้ งั หมดของเจ้าหนี้ ซ่ ึ งได้เข้า
ประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุมแทนในที่
ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสี ยงลงคะแนนในมติน้ นั หรื อ
(2) ที่ประชุมเจ้าหนี้ อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ซึ่ งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้
ตามมาตรา 90/46 ทวิ มีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจานวนหนี้
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนหนี้ท้ งั หมดของเจ้าหนี้ ในกลุ่มนั้น
ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุมแทน
ในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสี ยงลงคะแนนในมติน้ นั และเมื่อนับ
รวมจานวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม
แล้วมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บแห่งจานวนหนี้ของเจ้าหนี้ซ่ ึ ง

มาตรา 90/46 มติยอมรับแผนต้องเป็ นมติพิเศษของ
(1) ที่ประชุมเจ้าหนี้ แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม หรื อ
(2) ที่ประชุมเจ้าหนี้ อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ซึ่ งมิใช่กลุ่ม
เจ้าหนี้ ตามมาตรา 90/46 ทวิ และเมื่อนับรวมจานวนหนี้ของเจ้าหนี้
ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้ทุกกลุ่มแล้ว มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละห้าสิ บแห่งจานวนหนี้ ของเจ้าหนี้ซ่ ึ งได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้
ออกเสี ยงลงคะแนนในมติน้ นั
ในการนับจานวนหนี้ ให้ถือว่าเจ้าหนี้ ตามมาตรา 90/46
ทวิ ได้มาประชุมและได้ออกเสี ยงลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้น
ด้วย
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ได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุมแทนในที่
ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสี ยงลงคะแนนในมติน้ นั
ในการนับจานวนหนี้ ให้ถือว่าเจ้าหนี้ตามมาตรา 90/46 ทวิ
ได้มาประชุมและได้ออกเสี ยงลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นด้วย”
(เพิ่มเป็ นมาตรา 148/1)
“มาตรา 148/1 ในกรณี ที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ ี
กาหนดให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์โฆษณาคาสั่งหรื อคาพิพากษา
ของศาล หรื อประกาศหรื อคาสัง่ ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ใน
หนังสื อพิมพ์รายวัน เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์อาจโฆษณาทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดแทนตามที่อธิบดีกรมบังคับคดี
ประกาศกาหนดก็ได้”
มาตรา 173 วรรคสอง
มาตรา 173 วรรคสอง
“เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมื่อเจ้า
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมื่อเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ในราชกิจจา
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ในราชกิจจา
นุเบกษาและหนังสื อพิมพ์รายวัน หรื อผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
นุเบกษาและหนังสื อพิมพ์รายวันแล้ว บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามี
สาธารณะอื่นใดแทนตามที่อธิ บดีกรมบังคับคดีประกาศกาหนดแล้ว คาสัง่ นั้น
บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีคาสั่งนั้น”

วิไล วัชรชัยสิ ริกุล 11 เมษายน 2560

