กรมพัฒนาธุรกิจการคา

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุน สวนจดทะเบียน หางหุน สวนจํากัด บริษัทจํากัด
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดจัดเชิญชวนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ ประชาชน
รวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ไดผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว
ผานทางเว็บไซต www.dbd.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผานชองทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472
และไปรณียอิเล็กทรอนิกส dbd.legal@gmail.com ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน
2560 เพื่อใหเ ปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วั นที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทําและเสนอรา ง
กฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นั้น
บัดนี้ ไดครบกําหนดระยะเวลาการเปดรับฟงความคิดเห็นแลว จึงขอสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว ดังนี้
1. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับ
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผานทางเว็บไซตของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผานชองทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472
และไปรณียอิเล็กทรอนิกส dbd.legal@gmail.com
2. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นในแตละครั้ง
จํานวน 1 ครั้ง ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560
3. พื้นที่หรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
เปดรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซต ใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
รวมแสดงความคิดเห็น
4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ภายหลั งสิ ้น สุ ดการรั บ ฟงความคิดเห็น มีผูเขารว มแสดงความคิดเห็น จํานวน 1 ราย โดย
ผูแสดงความคิดเห็นมีความเห็นตอรางทั้ง ๒ ฉบับ ดังนี้
“พค. : บริการขอมูลธุรกิจสุจริตตอหนาที่ พัฒนา SME ใหเขมแข็งและแขงขันได”
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4.1 รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1) เห็ นด วยกั บหลักการและเหตุผลในการแกไขกฎหมาย เนื่องจากเปนการแกไขให
เอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจของบริษัทจํากัด
2) ขอเสนอแนะ เพื่อใหการแกไขกฎหมายสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐทีป่ ระสงค
จะเอื ้ออํ านวยต อการประกอบธุ ร กิ จของภาคเอกชน และตอบสนองความตองการทางธุร กิจ ใหส ามารถรองรับ
เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต และเพือ่ ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีม่ ุงเนนการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการประกอบธุรกิจ กระทรวงพาณิชยอาจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิ ชย ในสวนที่เกี่ยวของกับ บริษัทจํา กัด ใหสอดคลองกับหลักการของกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสดวย เชน การออกใบหุน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การยกเลิกหมายเลขหุน (มาตรา 1128 (2)) เพื่อ
รองรั บ การโอนหุ น ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และการทํ า นิ ติ ก รรมต า งๆ ที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ หุ น ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อใหบริษัทจํากัดสามารถสงเอกสารตางๆ ใหแกผูถ ือหุน
ของบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได เปนตน
4.2 รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1) ไม ขัดข อง เนื ่องจากเปน การปรับ ปรุงใหส อดคลองกับ การแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
2) ขอเสนอแนะ 5. ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของในแตละประเด็น
- ไมมี –
6. คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
- ไมมี –
7. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า จะนํ า ผลการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น เสนอต อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจ ารณาใหความเห็น ชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ และ
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนตอไป
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