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สรุปผลการรับฟังความคดิเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 
  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง
โทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 
2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560  

 

ต่อมา รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้กระทรวงพาณิชย์รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนตามความเห็นและ
ข้อสังเกตของส านักงานศาลยุติธรรม คณะกรรมการอ านวยการด้านกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 
สถาบัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ได้
ข้อยุติก่อน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้มีการจัดท าประเด็นและมีหนังสือที่ พณ 0803/ ว 1459 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 
 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 
 

  1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีการเปิดการรับฟังความคิดจาก    
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท    
จดทะเบียนแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้ 
 1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนข้างต้น ก่อนมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....      
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 และส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่ องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ไปพิจารณาด้วย จ านวน 3 ข้อ คือ  
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  1) การแก้ไขปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดในเรื่องต่างๆ เช่น 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ควรพิจารณาระวางโทษทั้งปรับและจ าคุกให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและ
น้ าหนักของความผิดด้วย 
  2) การลดระยะเวลาโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ให้สั้นลง 
อาจเป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ แต่อาจไม่สอดคล้องกับหลักการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
  3) การก าหนดให้บริษัทแม่และบริษัทลูกสามารถถือหุ้นไขว้กันได้ ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถ
ด าเนินการได้นั้น ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติสากลของต่างประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  ส าหรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ยกเว้นเรื่องระยะเวลาการโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ให้คงไว้ 1 วัน ตามเดิม กระทรวงพาณิชย์
จึงได้ยกร่างปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ได้มีค าสั่งให้ส่งคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วมีมติให้
ส่งร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพ่ิมเติมให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพร้อม  
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแล้ว  
 1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้น าร่างพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน ามารับฟัง  
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย          
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทั้งได้น าร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ระหว่าง  
เดือนเมษายน – สิงหาคม 2557 ด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น กรมได้ท าหนังสือถึงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... พร้อมน าส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวว่าบทบัญญัติที่เสนอให้มีการแก้ไข ยังคงมีความทันสมัย
และสมควรมีการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ 
 1.3 ครั้งที่ 3 เพ่ือให้การรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กรมได้น าร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจาก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ลงเผยแพร่เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com 

-๒- 

http://www.dbd.go.th/
mailto:dbd.legal@gmail.com
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 1.4 ครั้งที่ 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้มีการจัดท าประเด็นทบทวนตามความเห็นและ
ข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานศาลยุติธรรม คณะกรรมการอ านวยการด้านกฎหมาย ภายใต้
คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และมีหนังสือที่ พณ 0803/ว 1459 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)  
 

 2. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง 
 มีการรับฟังความคิดเห็นจ านวน 4 ครั้ง 
 2.1 ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย  
 

๒.๒ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย  และรับฟัง
ความคิดเห็นทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2557 
 ๒.๓ ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รับฟังความคิดเห็น
ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)  
 2.4 ครั้งที่ 4 เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการอ านวยการด้านกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนังสือที่ พณ 0803/ว 1459       
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
 

 ๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ และมีหนังสือสอบถามให้

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 ๔.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ น าร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ . .) พ.ศ. .... ที่อยู่

ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น ามารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนอีกครั้งหนึ่ง มีความเห็นโดยสรุป ดังนี้ 

 
 

-๓- 

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
๑. ๔ ,๕๗/๑    ควรก าหนดนิยาม “บริษัทแม่” และ “บริษัทลูก” ให้

ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 
เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงคใ์นการก ากับดูแล
ที่ต่างกัน เช่น กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุง
ร่างเป็นมาตรา ๖๖/๒ – มาตรา ๖๖/๕) 

๒. ๖๘    คุณสมบัติของกรรมการ  ไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมกรณียกเว้น   
เมื่อพ้นโทษมาแล้ว 5 ปี เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเคยมีพฤติกรรม  
ในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์ ย่อมไม่เป็นบุคคลที่น่าไว้วางใจจาก
ผู้ถือหุ้น ประกอบกับมีการรณรงค์เรื่องทุจริต คอรัปชั่น ผู้บริหาร
ต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนส่วนใหญ่  

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ) 

๓. ๗๑    วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ ควรคงวรรคสองไว้ 
เพ่ือลดภาระบริษัทท่ีต้องแก้ไขข้อบังคับ 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ) 

๔. ๗๖    การลงคะแนนเสียงให้กรรมการออกจากต าแหน่ง เสนอให้
ใช้เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับ
การแต่งตั้งกรรมการ 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ) 

๕. ๗๙    การเปิดช่องให้บริษัทสามารถจัดให้มี การประชุ ม
คณะกรรมการโดยไม่ต้องมีการร่วมประชุมในสถานที่เดียวกัน 
และให้บริษัทสามารถจัดประชุมได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เช่น Video Conference มติเวียนดังกล่าว ต้องเวียนให้กรรมการ 
ทุกคนรับทราบและลงมติด้วย แต่การนับคะแนนเสียง ควรนับ
จากคะแนนเสียงกรรมการที่เห็นชอบฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์
ผ่านมติ 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็น 
เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่ กระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
ส าหรับเรื่องมติเวียนได้ปรับปรุงเป็นมาตรา 
๗๙/๑) 

๖. ๙๖    ควรก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่ให้สามารถตรวจสอบ
เอกสารได้ เช่น ไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น เพ่ือเป็นการลดภาระ
การจัดเก็บเอกสารต้นฉบับของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย   

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย 

 

-๔- 
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ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
   กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และ

ได้ปรับปรุงเป็นมาตรา ๙๖/๑ – ๙๖/๓) 
๗. ๑๐๐    สิทธิในการร้องขอของผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จากเดิมต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกัน
ถึงร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เหลือ
เพียงร้อยละ 10 อาจเป็นการรบกวนการบริหารงานของ
คณะกรรมการของบริษัทและส่งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทโดยรวมได้ 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๒๑/๒๕๖๐ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรานี้เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ) 

๘. ๑๐๕    การสลับวาระหรือเพ่ิมวาระควรเทียบเคียงกับกฎหมาย      
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ) 

๙. ๑๐๗    การท าธุรกรรมบางประเภทต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ควรก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ) 

๑๐. ๑๐๘    สิทธิในการร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น   
จากเดิมต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกันถึงร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ให้เหลือเพียงร้อยละ 10 อาจ
ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยรวมได้ เช่น ใน
ระหว่างที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล อาจถูก
คู่สัญญาหรือทางราชการใช้เป็นเหตุปฏิเสธธุรกรรมของบริษัทได้ 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ) 

๑๑. ๑๘๐/๑    เรื่องแปรสภาพบริษัทมหาชนจ ากัดเป็นบริษัทเอกชน ควร
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
บริษัทผ่านเกณฑ์การระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปมาแล้ว 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการอาศัยช่องทางของกฎหมายโดยมิชอบ
แปรสภาพจากบริษัทมหาชนจ ากัดกลับมาเป็นบริษัทจ ากัด 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าความเห็นเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ปรับปรุงเป็น หมวด ๑๕/๑ การแปรสภาพ
บริษัทเป็นบริษัทเอกชน (มาตรา ๑๘๕/๑ – 
๑๘๕/๑๐)) 

-๕- 
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  ๔.๒ ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 
10 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) มีผู้กดเข้าชมร่างกฎหมายจ านวน 
2617 ครั้ง และมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจ านวน ๖ ราย โดยผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าว เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้
ดังนี้ 
 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๑. ๖    ๑. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ควรก าหนดให้การเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นการบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ 
เกี่ยวกับบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัดด้วย 
   ๒. ควรมีการเพ่ิมข้อยกเว้นเกี่ยวกับการประกาศหนังสือพิมพ์
ส าหรับเรื่องภายในระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น (กล่าวคือ ไม่รวมการ
ลดทุน การรวมบริษัท การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทเอกชน และ
การเลิกบริษัท) หากบริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เนื่องจากผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนจะรับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านทาง
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   การลดระยะเวลาการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ตามมาตรา 6 เป็นการเพ่ิม
ความคล่ องตั วในการบริ หารจั ดการ 
ประกอบกับมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติ
กฎหมายที่ ใช้บั งคับในกรณีที่ ไม่มีการ
ก าหนดระยะเวลาการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ไว้ เป็นการเฉพาะ ดังนั้น 
ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจึง
เหมาะสมแล้ว   

๒. ๖๕    ๑. ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
กลุ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิจะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
หรือไม่ หากกฎหมายประสงค์ที่จะให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก็ควรที่จะบัญญัติไว้ให้ชัดเจน โดยให้ถือ
ว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ    
   ๒. ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิกลุ่มที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิ ที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิตามมาตรา 66/1(1) หรือไม่ 

   การก าหนดให้บุริมสิทธิในหุ้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยได้รับมติจากผู้ถือหุ้น 
2 ฝ่าย คือ จากเจ้าของหุ้นสามัญรวมกับ
เจ้าของหุ้นบุริมสิทธิกลุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลง
สิทธิและฝ่ายเจ้าของหุ้นบุริมสิทธิกลุ่มที่
เปลี่ยนแปลงสิทธิด้วยคะแนนเสียงฝ่ายละ
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง เพ่ือให้ เกิดความ
รอบคอบ และแก้ไขปัญหา ในบาง สถานการณ ์

-๖- 
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ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
   ที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิ 

ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไขมาตรา 65 
๓. ๖๖/๓    ควรก าหนดนิยามหรือลักษณะของ “บริษัทแม่” และ 

“บริษัทลูก” แทนการก าหนดลักษณะของ “บริษัทลูกของ
บริษัทอ่ืน” 

   กฎหมายไม่ได้มีการก าหนดนิยามของ 
“บริษัทแม่” และ “บริษัทลูก” ไว้เป็นการ
เฉพาะ ดังนั้นการก าหนดลักษณะดังกล่าว 
จะท าให้สามารถพิจารณาการเป็นบริษัท
ลูกได้ชัดเจนขึ้น 

๔. ๖๖/๔    ควรก าหนดให้หุ้นที่บริษัทลูกถือในบริษัทแม่ที่ไม่เป็นไป
ตามที่ กฎหมายก าหนด  ไม่ มี สิ ทธิ ได้ รั บ เ งิ นปั นผล
(นอกเหนือจากการไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิ      
ออกเสียง)  

    มาตรา 66/4 มี เจตนารมณ์ให้
บริษัทแม่ไม่สามารถน าหุ้นของบริษัทที่
ถือโดยบริษัทลูกมานับเป็นองค์ประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

๕. ๗๐    ๑. มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ถ้อยค าว่า “เลือกตั้งคณะกรรมการ
ทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว” มีความไม่ชัดเจนว่ากฎหมาย
ประสงค์ที่จะห้ามมิให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือ
กฎหมายประสงค์เพียงแค่ให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
หมดวาระหรือแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ ให้ครบจ านวน
กรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีใน    
ครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ควรห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
   ๒. มาตรา ๗๐ วรรคสาม ควรก าหนดให้วิธีการเลือกตั้ง
กรรมการใช้แบบคะแนนสะสมเท่านั้น ไม่ควรก าหนดให้ใช้
วิธีการอ่ืนตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดได้ เนื่องจากการใช้
แบบคะแนนสะสมมีความยุติธรรม และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นรายย่อยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนได้ 

   1. หลักการตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง
เป็นหลักการเดียวกับมาตรา 71 วรรค
หนึ่ ง(เดิม) ไม่ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการตามกฎหมายแต่อย่างใด  
 
 
 
 
 
   2. หลักการตามมาตรา 70 วรรคสาม 
เป็นหลักการเดิมที่มีการบัญญัติใช้ใน
มาตรา 70 วรรคหนึ่ง (เดิม) ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการตามกฎหมายแต่
อย่างใด 

๖. ๗๑    ๑. กรณีกรรมการออกตามวาระ ควรให้ถือว่าความเป็น
กรรมการสิ้นสุดลงในวันเดียวกับวันที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา
ด ารงต าแหน่ง และไม่ควรให้สามารถอนุมัติเรื่องใดๆ ได้อีก 
เว้นแต่เป็นเรื่องที่เคยอนุมัติไปแล้ว  
   ๒. กรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระได้รับ
เลือกตั้งเข้ามาใหม่ ควรก าหนดให้ต้องไปจดทะเบียนใหม่ 
  

   เดิมมีการก าหนดการด ารงต าแหน่ง
กรรมการไว้ 2 วิธี คือ 
   1. กรณีกรรมการมาจากการเลือกตั้ง
แบบ Cumulative Voting คณะกรรมการ
บริษัททั้งชุดจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เพียง 1 ปี 

-๗- 



 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๖. ๗๑ 

 (ต่อ) 
หากไม่ไปจดทะเบียนตามก าหนดเวลา เมื่อผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ร้องขอ ให้นายทะเบียนจดทะเบียนกรรมการดังกล่าวออกตาม
ค าร้องขอได้ 

   2. กรณีกรรมการมาจากการเลือกตั้ง   
แบบอื่น ที่มิใช่การเลือกตั้งตามแบบ 1. 
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวน   
1 ใน 3  
   ดังนั้น เพ่ือให้การด ารงต าแหน่งของ
กรรมการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
มาตรา 71 จึงก าหนดหลักการให้บริษัท
สามารถก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการเองได้ โดยก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนต้องมี
วาระในการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 ปี 

๗. ๗๖    ในกรณีกฎหมายยังเปิดโอกาสให้วิธีการเลือกตั้งกรรมการให้
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะ 
ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ ควรใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

   มาตรา 76 เป็นการแก้ไขบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการออกจากต าแหน่งกรรมการ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และป้องกัน
การใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของฝ่ายบริหาร
หรือกรรมการที่ถูกปลด จึงก าหนดให้การ
ลงมติเหลือเฉพาะจ านวนเสียงจากหุ้นที่
ถือเท่านั้น  ส าหรับจ านวนคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่นั้น เหมาะสมแล้ว 
เนื่องจากเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ส าหรับการ
พิจารณาเรื่องส าคัญทั้งพระราชบัญญัติ 

๘. ๗๙    ควรก าหนดให้ชัดเจนถึงค านิยามค าว่า “การประชุม
คณะกรรมการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี” ว่า
หมายถึงช่องทางใดบ้าง และการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าว
จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่กรรมการอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
หรือไม่ หรือใช้กับกรณีกรรมการอยู่ต่างประเทศได้ด้วย 
นอกจากนี้  ควรมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนส าหรับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดประชุมโดยวิธีนี้ 
และควรก าหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย
การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีได้ด้วย 

   มาตรา 79 วรรคสาม ได้ มี การ
ก าหนดให้การประชุมคณะกรรมการโดย
การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ ว ดั งนั้ น 
ข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถด าเนินการ
ได้ในชั้นอนุบัญญัติต่อไป 
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ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๙. ๗๙/๑    การแจ้งมติเป็นหนังสือแทนการลงมติในที่ประชุมควร

ก าหนดให้มีผลก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการทุกคน
ที่ไม่มีส่วนได้ เสียเป็นพิเศษในเรื่องนั้น และก าหนดให้
กรรมการนั้นต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษของตน (แทน
การแจ้งมติ) ต่อประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ได้รับ
มอบหมายให้มีการขอมติเป็นหนั งสือดังกล่าว หรืออาจ
พิจารณาก าหนดให้ชัดเจนว่าในกรณีที่เป็นเรื่องที่กรรมการมี
ส่วนได้เสียจะใช้การขอมติเป็นหนังสือได้หรือไม่ 

   เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว
ในการด าเนินกิจการของบริษัทเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงมีการก าหนดให้ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายอาจขอ
มติจากกรรมการ โดยกรรมการแจ้งมติ
เป็นหนังสือแทนการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการโดยไม่ต้องมีการประชุม   
ก็ได้ โดยก าหนดให้มีผลเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง
ทุกคนนั้น มีความเหมาะสมแล้ว 

๑๐. ๗๙/๒    เรื่องกรรมการส ารอง มีความเห็นว่า 

   ๑. ควรก าหนดให้มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนกรรมการส ารอง
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และควรต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการส ารองต่อผู้ถือหุ้น 

   ๒. ควรก าหนดจ านวนครั้งสูงสุดที่จะให้กรรมการส ารองเข้าร่วม
ประชุมไว้ (ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการมอบหมายให้กรรมการ
ส ารองเข้าประชุมกรรมการทุกครั้ง โดยอ้างว่ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
เข้าร่วมประชุมได้) 
   ๓. ควรก าหนดให้กรรมการส ารองแจ้งเหตุที่กรรมการไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมต่อประธานของการประชุม/ที่ประชุม
คณะกรรมการด้วย 

   มาตรา 79/2 วรรคสี่  ได้ มี การ
ก าหนดให้การแต่งตั้งและการถอดถอน
กรรมการส ารอง ให้เป็นไปตามวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว นอกจากนี้ 
หากบริษัทใดไม่ประสงค์จะให้มีกรรมการ
ส ารอง มาตรา 79/2 วรรคหนึ่ งยั ง
ก าหนดให้บริษัทก าหนดข้อบังคับบริษัท
ห้ามไว้ได้ด้วย 

๑๑. ๗๙/๔    ควรก าหนดให้ประธานของการประชุมแจ้งการมีส่วนได้
เสียของกรรมการส ารองหรือกรรมการที่แต่งตั้งกรรมการ
ส ารองดังกล่าวต่อที่ประชุม ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่อง
ดังกล่าวจากกรรมการส ารองด้วย 

   กฎหมายก าหนดหลักการห้ามกรรมการ
ส ารองเข้าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่ตนหรือกรรมการที่
แต่งตั้งตนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ  และ
ต้องแจ้ งการมีส่ วนได้ เสียเป็นพิ เศษ
ดังกล่าว ต่อประธานของการประชุมก่อน
เริ่ มการประชุมในเรื่ องนั้น ส่ วนการ
ก าหนดให้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยนั้น เป็นเรื่องการด าเนินการในการ
ประชุม ไม่ควรก าหนดไว้ในกฎหมาย 

-๙- 



 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๑๒. ๘๐    ๑. เรื่ององค์ประชุม เห็นว่า 

       ๑.๑ ควรก าหนดให้ชัดเจนในลักษณะเดียวกับการประชุม    
ผู้ถือหุ้นว่า "ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการและ
กรรมการส ารอง    (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” 

       ๑.๒ ควรระบุให้ชัดเจนว่ากรณีที่กรรมการ 1 คน เข้าร่วม
ประชุมในฐานะกรรมการ (ตัวจริง) และในฐานะกรรมการ
ส ารอง จะถือว่ามีกรรมการเข้าร่วมประชุมกี่คน 

       ๑.๓ ควรพิจารณาอนุญาตให้ข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดองค์ประชุมคณะกรรมการโดยมีจ านวนกรรมการ
เข้าประชุมให้สูงกว่าที่กฎหมายก าหนดได้ 
       ๑.๔ เสนอให้มาตรา ๘๐ วรรคแรก ใช้ข้อความว่า    
“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม โดยองค์ประชุมจะต้องมีอยู่ตลอดการประชุมและใน
ขณะที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม” เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ที่ต้องการให้องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องมี
อยู่ตลอดการประชุมคณะกรรมการ   
   ๒. เรื่องการเข้าร่วมประชุม เห็นว่า ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า 
กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายให้กรรมการส ารองเข้าร่วมประชุม (ทั้งนี้ เนื่องจากตาม
ร่างปัจจุบันมีก าหนดห้ามไว้เฉพาะกรณีกรรมการส ารองในมาตรา 
79/3 วรรคสอง ซึ่งอาจท าให้เข้าใจผิดว่าไม่มีข้อห้ามดังกล่าว
ส าหรับกรรมการ (ตัวจริง)) 
   ๓. เรื่องประธานของการประชุม เห็นว่า ควรก าหนดให้ชัดเจน
ว่า กรรมการส ารองของประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ สามารถท าหน้าที่ เป็นประธานของการประชุม
คณะกรรมการได้หรือไม่ 
    

   มาตรา 80 เป็นหลักการเดียวกับ
มาตรา 80 (เดิม) ซึ่ งใช้บั งคับอยู่ ใน
ปัจจุบัน เพียงแต่น ามาปรับปรุงถ้อยค า 
และล าดับขั้นตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น 

 
 
 
 
 

-๑๐- 



 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๑๒. ๘๐ 

(ต่อ) 
  ๔. เรื่องคะแนนเสียงชี้ขาด เห็นว่า เนื่องจากกรรมการที่มี     
ส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้น เสียงข้างมาก  
ในกรณีนี้คือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (โดยไม่   
นับกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี้ ควรพิจารณาอนุญาตให้
ข้อบังคับของบริษัทก าหนดคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุม
คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดได้ 
 ๕. เรื่องกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เห็นว่า 

       ๕.๑ ควรมีการก าหนดนิยามของค าว่า "ส่วนได้เสียเป็น
พิเศษ" ไว้ในมาตรา 4 เช่น ก าหนดให้ “ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” 
หมายถึงการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในฐานะอ่ืนนอกเหนือจากส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท 

       ๕.2 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมการแจ้งส่วนได้เสีย โดยให้ประธาน
ของการประชุมแจ้งการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวจากกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียด้วย  
       ๕.๓ ควรก าหนดผลทางกฎหมายในกรณีที่กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ชัดเจน หรือ
ก าหนดให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการไม่น้อยกว่าจ านวน
ตามที่กฎหมายก าหนดสามารถร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนมติที่
ประชุมคณะกรรมการที่มีคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
เข้าร่วมประชุมได้  

       ๕.๔ ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จะท าให้ไม่ครบองค์ประชุมและ
ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้ ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดให้การ
วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังกล่าวสามารถท าได้โดยคะแนนเสียงข้างมาก 
หรือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ที่มาประชุม 

    

 
 
 
 
 
 

-๑๑- 



 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๑๓. ๘๒    ควรมีการก าหนดผลทางกฎหมายในกรณีที่มีการประชุม

คณะกรรมการที่เกิดจากการเรียกประชุมโดยมิชอบให้
ชัดเจน หรือก าหนดให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการ 
ไม่น้อยกว่าจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดสามารถร้องขอต่อ
ศาลให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีการเรียก
ประชุมโดยไม่ชอบ ทั้งนี้ ในลักษณะเดียวกับมาตรา 100 

   การแก้ ไขเพ่ิมเติ มมาตรานี้  ยั งคง
หลักการเดิมตามมาตรา 82 (เดิม) โดยเป็น
ก า ร แ ก้ ไ ข เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 81 ที่ก าหนดเหตุให้
กรรมการที่กรรมการจะขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการให้ชัดเจนและกรรมการ
ดังกล่าวอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาเรื่องที่ตนเสนอได้  หาก
ประธานกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ตามที่ร้องขอ 

๑๔. ๘๕    ควรแก้ไขถ้อยค าในมาตรา ๘๕ วรรคแรก ให้สอดคล้องกับ
มาตรา 89/8 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  "ในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อย่างวิญญูชนผู้ประกอบ
ธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน" 

   มาตรา 85 วรรคหนึ่ง ได้มีการบัญญัติ
หน้าที่ของกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
สอดคล้ องกั บมาตรา 89/8 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
แล้ว 

๑๕. ๙๖/๓    ควรพิจารณาเพ่ิมบทบัญญัติให้นายทะเบียนต้องแจ้งให้
บริษัททราบและให้โอกาสบริษัทชี้แจงเหตุผลในการไม่
ด าเนินการตามมาตรา 96/1 วรรคสาม หรือในการปฏิเสธ 
ค าขอตามมาตรา 96/2 ก่อนการมีค าสั่งไปยังบริษัทและ     
ผู้ถือหุ้น 

   มาตรา 96/1 ถึงมาตรา 96/3 เป็น
การก าหนดหลักเกณฑ์การขอตรวจ
ทะเบียนกรรมการหรือรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีขั้นตอนให้บริษัท
รับทราบถึงการขอตรวจก่อนที่จะถึง
ขั้นตอนที่นายทะเบียนจะมีค าสั่งแล้ว 
บทบัญญัติ ดั งกล่ าวจึ งมี ขั้ นตอนที่
คุ้มครอง และเปิดโอกาสให้แก่ฝ่าย
บริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งสองฝ่ายแล้ว 

 
 
 
 
 
 

-๑๒- 



 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๑๖. ๑๐๐    ๑. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นควรสามารถ

ก าหนดวัน Record Date เองได้ ด้วยขั้นตอนที่เหมือนกับ
บริษัทเป็นคนท า 
   ๒. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ควรมีการจัดท า Guideline 
ส าหรับวิธีการยื่นขอเปิดประชุมโดยผู้ถือหุ้น เพ่ือความชัดเจน
ในการปฏิบัติ 

   1. ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรานี้เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
   2. กระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือถึง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือขอ
หารือในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติ
ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นตาม
ข้อสังเกตเป็นส่วนหนึ่งของการหารือด้วย 

๑๗. ๑๐๑    ๑. ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 คณะกรรมการมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา 101 หรือไม่ และหนังสือนัดประชุมดังกล่าว
จะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียก
ประชุมหรือไม่ ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา 100 และ 101 ยังมีความ
ไม่ชัดเจน เนื่องจาก ตามมาตรา 100 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ผู้ถือหุ้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรที่จะ ด าเนินการตาม
มาตรา 101 ได้เอง อย่างไรก็ตาม มาตรา 100 ก็ก าหนดให้ถือว่า
การเรียกประชุมดังกล่าวเป็นการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม ซึ่งอาจหมายความได้ว่าคณะกรรมการ
ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 101 จึงควรก าหนดขั้นตอน
และวิธีการให้ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง 
หรือก าหนดให้น าหลักการเรียกประชุมและการปิดสมุดทะเบียน
โดยกรรมการหรือบริษัทมาใช้บังคับ 
   ๒. กรณีผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง จ าเป็นต้องมีการปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตาม      
ม. 60 ด้วยหรือไม่ และใครมีอ านาจสั่งปิดสมุดทะเบียนเพราะตาม
ร่างก าหนดเพียงให้สิทธิผู้ถือหุ้น “เรียกประชุมเองก็ได้” แต่ไม่ได้ 

   กระทรวงพาณิชย์ ได้ มี หนั งสื อถึ ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือขอ
หารือในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติ
ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นตาม
ข้อสังเกตเป็นส่วนหนึ่งของการหารือด้วย 

 
 

-๑๓- 



 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 
 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๑๗. ๑๐๑ 

(ต่อ) 
ระบุให้สิทธิแจ้งปิดสมุดทะเบียน รวมถึงก าหนดเวลาและวิธีการ
การแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นอ่ืนทราบ ซึ่งหากไม่มีการปิดสมุดทะเบียน
ท าให้รายชื่อไม่เป็นปัจจุบัน อาจมีประเด็นว่าเป็นการเรียกประชุม
ที่ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้ก าหนดให้ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป ซึ่งในกรณีต้องมีการปิดสมุดทะเบียน อาจท าให้มีประเด็น
ส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมอบหมายให้ 
TSD เป็นนายทะเบียนของบริษัท เนื่องจาก TSD มีนิติสัมพันธ์กับ
บริษัทเท่านั้น แต่ไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ด้วยนิติสัมพันธ์
ดังกล่าว TSD จึงไม่สามารถท าตามค าขอของผู้ถือหุ้นในการขอให้
ปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพ่ือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
   ๓. ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นที่ขอให้จัดประชุม
ตาม ม.100 ต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา
ใดบ้าง เช่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่ขอให้เรียกประชุมไป
จนถึงวันที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจริง 
   ๔. ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน 45 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น อาจมีประเด็นเรื่องระยะเวลา
ด าเนินการที่ไม่เพียงพอเพราะต้องมีขั้นตอนของการปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุม 

   ๕. ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคแรก กรณีมีเรื่องเกี่ยวกับการเพ่ิม
ทุน ลดทุน และการรวมบริษัท ควรมีการระบุเหตุผลของกรรมการ
แต่ละคนแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้
ทราบข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงมติ 

 

๑๘. ๑๐๓    ๑. ควรพิจารณาถ้อยค าให้สอดคล้องกับร่างมาตรา 80 "มา
ประชุม" หรือ "ร่วมประชุม"  

   ๒.  ควรมีการก าหนดให้ทุกบริษัทจดทะเบียนให้ เวลา
ลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และ
มีโต๊ะลงทะเบียนอย่างน้อย 8 โต๊ะ ครึ่งหนึ่งส าหรับผู้มาเองและ
อีกครึ่งส าหรับผู้รับมอบอ านาจ รวมทั้งถ้าผู้ถือหุ้นมาก่อนเวลา
ประชุมล่วงเลยไป 1 ชั่วโมง แต่ยังลงทะเบียนไม่ได้ เพราะคิวยาว
บริษัทฯ ต้องรอจนกระทั่งคนๆนั้นลงทะเบียนแล้วถึงจะนับองค์ 

   มาตรา 103 ยังคงเป็นหลักการเดิมตาม
มาตรา 103 (เดิม) หากแต่เป็นปรับปรุง
ถ้อยค า และขั้นตอนการด าเนินการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับการก าหนดเวลาการ
ลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนั้น 
ไม่ได้ก าหนดไว้ กฎหมายก าหนดเพียงให้นับ
องค์ประชุมเมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้ว ๑ 
ชั่วโมง เพ่ือให้ทราบองค์ประชุมเท่านั้น  

 

-๑๔- 



 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
  ประชุม เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างในการอ้างว่าเลยเวลาเกิน ๑ ชั่วโมง

แล้ว ผู้ถือหุ้นมาไม่ครบองค์ประชุม 
    

๑๙. ๑๐๔    ๑. ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกผู้รับมอบ
ฉันทะเป็นประธานในที่ประชุมได้ 
   ๒. ควรมีการก าหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องมาจากผู้ถือหุ้น
เสนอในที่ประชุม หรือก่อนการประชุมทุกครั้งต้องให้ผู้ถือหุ้น
รับรองประธานในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในห้า
ของผู้ที่มาประชุม หรือมีคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๔๐ หรือร้อยละ ๕๐  ถ้าหากว่าประธานกรรมการไม่ถูกรับรองให้
เป็นประธานในที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ไม่รับรองเสนอชื่อ
บุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 1 คน ท าหน้าที่
ร่วมกับประธานกรรมการบริษัทในการประชุม หรือในกรณีผู้ถือหุ้น
เสนอมากกว่า ๒ คน ให้มีมติเลือกผู้ถูกเสนอชื่ออีกครั้ง และให้ผู้ที่
ชนะคะแนนเสียงเป็นประธานในที่ประชุม เป็นต้น 

   มาตรานี้ ไม่ได้มีการเสนอแก้ไขปรับปรุง
ในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ดี กรมรับข้อคิดเห็น
ไว้ส าหรับการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ
ของกฎหมายในครั้งต่อไป 

๒๐. ๑๐๕    ควรก าหนดให้สามารถพิจารณาวาระอ่ืนๆ ได้ และในวาระ
อ่ืนๆ ควรสามารถก าหนดเรื่องการถอดถอนและแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ได้ด้วย โดยอาจก าหนดให้ต้องมีผู้รับรองวาระอ่ืนๆ ด้วย
คะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของผู้มาประชุม เป็นต้น และ
ควรก าหนดให้สามารถลงมติได้เลยด้วย 

   การยกเลิกหลักการที่ ให้มีการขอให้       
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่
ก าหนดไว้ ในหนั งสือนัดประชุม เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม
ที่ ไม่ ได้ เข้าประชุมโดยเฉพาะผู้ถือหุ้ น
ต่างชาติ และการเพ่ิมวาระการประชุมอาจ
ท าได้โดยวิธีอ่ืนอยู่แล้ว 

๒๑. ๑๐๗    ๑. เสนอให้ปรับปรุงถ้อยค าในมาตรา 107 (2) (ข) ดังนี้ "การ
รับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
อันอาจมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัทในประการส าคัญ" ใน
ลักษณะเดียวกับร่างมาตรา 107 (2) (ค)  
   ๒. กรณีตามมาตรา 107 (2) (ข) ไม่รวมถึงการรับโอนกิจการ
ของบริษัทหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาเป็นของบริษัท ซึ่งหาก
กฎหมายประสงค์ท่ีจะให้รวมถึงบริษัทหรือนิติบุคคลต่างประเทศ 
ก็ควรที่จะพิจารณาก าหนดให้ชัดเจน  

   มาตรา 107 เป็นไปตามหลักการเดิมของ
มาตรา 107 (เดิม) แต่เพ่ิมเติมให้การโอน
หรือรับโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ  ที่
กระทบต่อกิจการของบริษัทในประการ
ส าคัญ จะกระท าได้ต่อเมื่ อที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 

-๑๕- 



 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ส ำนกักฎหมำย 
“พค. : บริการข้อมูลธรุกิจ สุจริตต่อหน้าท่ี พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้” 

 

 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๒๒. ๑๒๗    ร่างมาตรา 127 ท าให้เข้าใจว่าบริษัทมีภาระที่จะต้องประกาศ

โฆษณางบการเงินทั้งฉบับ ซึ่งรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่มีจ านวนกว่าร้อยหน้าด้วย จึงเป็นการเพ่ิมภาระในการติดต่อ
หนังสือพิมพ์เพ่ือประกาศ และภาระด้านค่าใช้จ่ายในการประกาศ
หนังสือพิมพ์เกินสมควร ทั้งยังเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมจาก
การต้องใช้กระดาษจ านวนมากขึ้น อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของกฎหมายด้านธุรกิจของประเทศไทย จึงเสนอให้ปรับถ้อยค า
จากเดิม “...ส าหรับงบการเงินนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชน
ทราบทางหนังสือพิมพ์ด้วย...” เป็น “...ส าหรับงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้
ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ด้วย...” เนื่องจากในทางปฏิบัติ
บริษัทจะมีการโฆษณางบการเงินผ่านทางช่องทางอ่ืนอยู่แล้ว 
ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลผ่าน
ช่องทางดังกล่าวได้ 

   มาตรา 127 มีหลักการเดียวกับมาตรา 
127 (เดิม) เป็นเพียงการแก้ไขถ้อยค า
เกี่ยวกับงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 

๒๓. หมวด ๑๕/๑    ควรมีการก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมมีสิทธิบังคับ
ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย (Squeeze-Out) ได้ ในกรณีการ
แปรสภาพจากบริษัทมหาชนเป็นบริษัทเอกชน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนด เช่น ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เกินกว่าจ านวนที่
กฎหมายก าหนด (เช่น ร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10) และราคาและ
วิธีการที่รับซื้อหุ้นคืนจะต้องเป็นธรรม เป็นต้น 

   หมวด 15/1 เป็นการก าหนดบทบัญญัติ
เกี่ ยวกั บการแปรสภาพบริ ษั ทเป็ น
บริษัทเอกชนเป็นการเฉพาะ ซึ่ งเดิม
กฎหมายไม่อนุญาตให้มีการแปรสภาพจาก
บริษัทเป็นบริษัทเอกชนได้ และมาตรา 
185/2 ได้มีการก าหนดให้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการจัดซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่
คัดค้านการแปรสภาพอยู่แล้ว 

๒๔. ๑๘๕/๓    การก าหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิคัดค้านการแปรสภาพจากบริษัท
มหาชนเป็นบริษัทเอกชน อาจไม่มีความจ าเป็น เนื่องจากการ
แปรสภาพจากบริษัทมหาชนเป็นบริษัทเอกชนไม่น่าจะส่งผล
กระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
ความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทต่อลูกหนี้ 

   การก าหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิคัดค้านการ
แปรสภาพจากบริ ษั ทมหาชนเป็ น
บริษัทเอกชน เป็นการสร้างธรรมาภิบาล    
ในการประกอบธุรกิจ และการรักษาสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียจากการแปรสภาพบริษัท 
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ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๒๕. อ่ืนๆ    ๑. ควรมีการพิจารณาเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ

อ่ืนใด เช่น Website หรือ e-mail เป็นต้น เป็นช่องทางในการ
ติดต่อบอกกล่าว หรือโฆษณาตามกฎหมายนี้ เพ่ือความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล 

   ๒. ควรมีการพิจารณาก าหนดในกฎหมายให้ใช้ “วิธีการออก
เสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีภาพและเสียง” (e-Voting) 
ล่วงหน้าได้ โดยผู้ลงคะแนนไม่ต้องปรากฏตัวในห้องประชุมหรือ
ผ่านวีดีโอ เช่น ออกเสียงผ่านช่องทาง Website โดยให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และประกาศของนายทะเบียน เป็นต้น โดยให้การ
ลงคะแนนแบบ e-Voting ดังกล่าวมีผลเป็นการลงคะแนนเสียง
ตามกฎหมาย 
   ๓. ควรมีการเพ่ิมบทบัญญัติให้มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย ๖ คนร่วม
ในการนับคะแนนเสียงหรือเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง 
ส าหรับการตรวจสอบจ านวนหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบ   
องค์ประชุมและตรวจสอบการลงมติใด  ๆด้วย  
   ๔. ในเรื่องคุณสมบัติกรรมการ กรณีมีการเสนอชื่อกรรมการ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติมาก่อน ควร
มีบทบัญญัติกฎหมายก าหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ
กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งนั้นด้วย และควรมีการเสนอชื่อผู้ที่จะ
เป็นกรรมการทดแทนไว้มากกว่าจ านวนกรรมการที่ว่างลง 

   ๕. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ควรมีกฎหมายบังคับให้มีการ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างการประชุมกับหน่วยงานก ากับ เช่น    
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือความ
โปร่งใสในการประชุม และการนับคะแนน 
   ๖. ควรมีบทบัญญัติอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกวีดีโอ 
หรือเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ เพ่ือความโปร่งใสของการ
ประชุม กรณีเกิดข้อพิพาท จะได้น ามาเป็นหลักฐานได้ 

   1. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการเพ่ิม
ช่องทางในการบอกกล่าว หรือโฆษณา       
ซึ่งเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็สามารถใช้กับ
เรื่องดังกล่าวได้ 
   2. กรณีดังกล่าวได้ถูกหยิบยกเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนแล้ว 
 
 
 
 
   3. กรณีดังกล่าว เป็นเรื่องในทางปฏิบัติ
ของแต่ละบริษัท ที่สามารถก าหนดใน
ข้อบังคับของบริษัทได้ โดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อกฎหมายแต่ประการใด 
   4. กรณีดังกล่าว เป็นเรื่องในทาง
ปฏิบัติของแต่ละบริษัท ที่สามารถ
ก าหนดในข้อบังคับได้ โดยไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมายแต่ประการใด 
 
   5 .  กรมรับข้อเสนอดั งกล่ าว เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยเรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ไม่มีความจ าเป็นต้องบัญญัติในกฎหมาย 
 
 
   6. เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหาร
จัดการภายในบริษัท ซึ่งที่ประชุมสามารถ
อนุญาตให้สามารถด าเนินการได้  ก็ไม่
จ าเป็นต้องบัญญัติในกฎหมาย 
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ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
๒๕. อ่ืนๆ 

(ต่อ) 
   ๗. ในกรณีท่ีกรรมการลาออก ไม่ควรให้อ านาจกรรมการที่เหลือ
ในการแต่งตั้งคนใหม่ ควรให้บริษัทประกาศให้ผู้ถือหุ้นเข้าชื่อกัน
โดยมีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๕ เป็นผู้เสนอกรรมการคนใหม่
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ถ้ามีหลายกลุ่มเสนอภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ใช้วิธีจับฉลาก ถ้ามีกรรมการลาออกเพ่ิม ก็ให้เป็น
โควต้าของกลุ่มถัดไป 

   7. แม้ว่าจะให้อ านาจกรรมการ
ที่เหลือในการแต่งตั้งคนใหม่ก็ตาม 
หากแต่ในทางปฏิบัติก็ยังคงต้อง
น ารายชื่อกรรมการคนดังกล่าว 
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในคราวต่อไปเพ่ืออนุมัติ ประกอบ
กับบทบัญญัติเกี่ยวกับกรรมการได้
มีการปรับปรุงในคณะกรรมการ
ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วนแล้ว 

 
 ๔.3 จากการมีหนังสือสอบถามความเห็นในประเด็นข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานศาลยุติธรรม คณะกรรมการอ านวยการด้านกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เห็นด้วย
กับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
1. 70    เห็นด้วยในหลักการ  

 
   หลักการตามมาตรา 70 วรรค
หนึ่งเป็นหลักการเดียวกับมาตรา 
71 วรรคหนึ่ง(เดิม)  และหลักการ
ตามมาตรา 70 วรรคสาม เป็น
หลักการเดิมที่มีการบัญญัติใช้ใน
มาตรา 70 วรรคหนึ่ง (เดิม) ไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงหลักการตาม
กฎหมายแต่อย่างใด  

2. 79/2 – 
79/4 

   กลต. ไม่ขัดข้องกับหลักการ โดยหากบทบัญญัติของกฎหมาย
ได้ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของกรรมการส ารองไว้
เช่นเดียวกับกรรมการที่แต่งตั้งกรรมการส ารองดังกล่าวครอบคลุม
ถึงความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญา และมิได้ปลดเปลื้อง
หน้าที่และความรับผิดของกรรมการที่แต่งตั้งกรรมการส ารองหรือ
ความรับผิดร่วมส าหรับการกระท าของกรรมการส ารองจะช่วย 

   มาตรา 79/3 ได้ก าหนดสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการส ารองแล้ว จึงสามารถ
คลายข้อกั งวลของ กลต. ใน
ประเด็นดังกล่าว 
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ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
  ให้บทบัญญัติดังกล่าวสามารถใช้บังคับกับการก ากับดูแล

กรรมการและกรรมการส ารองได้อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

 

3. 80    กกร. เห็นด้วยกับหลักการตามกฎหมาย และเมื่อกฎหมายใช้
บังคับแล้วควรมีมาตรการรองรับกรณีที่อาจมีข้อโต้แย้งว่าการ
ประชุมในวาระนั้นเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
เช่น การก าหนดให้ไม่น าเรื่ององค์ประชุมมาใช้ในกรณีที่
กรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่อยู่ในที่ประชุมมีจ านวน
มากจนกระทบกับองค์ประชุม 

   1. มาตรา 80 เป็นหลักการ
เดียวกับมาตรา 80 (เดิม) ซึ่งใช้
บังคับอยู่ ในปัจจุบัน เพียงแต่
น ามาปรับปรุงถ้อยค า และล าดับ
ขั้นตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น 
   2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับ
เป็นข้อสังเกตในการพิจารณา
มาตรการรองรับหากในอนาคต
เกิดกรณีดังกล่าว  

4. 94/1    เห็นด้วยในหลักการ     1 . มาตรา 94/1 เป็นการ
ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายค่า
สินไหมทดแทนหรือค่าปรับแทน
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ 
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  
   2. หลักการของกฎหมายว่า
ด้ ว ย บ ริ ษั ท ม ห า ช น จ า กั ด 
ก าหนดให้กรรมการต้องร่วมรับ
ผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยมี
ข้อยกเว้นให้กรรมการไม่ต้องรับ
ผิดไว้แล้ว เช่นในมาตรา 91 
มาตรา 92 มาตรา 94 หรือ
มาตรา 95 เป็นต้น 
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 ๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
  จากการรับฟังความคิดเห็น ไม่มีหน่วยงานใดมีความเห็นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับร่าง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

 ๖. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
  ปรากฏตาม ข้อ ๔ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 

 ๗. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 ๗.๑ ในการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....      
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย โดย
เห็นว่าบทบัญญัติที่เสนอให้มีการแก้ไข ยังคงมีความทันสมัยและสมควรมีการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ๗.๒ ส าหรับการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....      
ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้มีการน าขึ้นรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้น าผลการพิจารณามา
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว 
 7.2 ในการทบทวนตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)         
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้น าผลการพิจารณามาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว  
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