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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมใน 4 ประเด็น คือ
1. หุ้นกู้แปลงสภาพ 2. การทยอยให้หุ้น (Vesting) 3. สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กาหนด (ESOP) 4. หุ้นบุริมสิทธิ

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ)
ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งแล ะพาณิชย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ผ่านการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และ
กลุ่ ม Startup เมื่อ วัน ศุ ก ร์ที่ 9 ธัน วาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ อ งประชุม วิม วาทิ ต ย์ 1 ชั้ น 3 อาคาร
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th สาหรับประชาชนทั่วไปหรือบุคคลที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวได้ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472
และไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม
2559 และผู้ที่เข้าร่วมประชุมหารือสามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2 ผ่านการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม Startup เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ครั้ งที่ 3 ผ่ า นการประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association)
สมาคมไทยผู้ ป ระกอบธุร กิ จ เงิน ร่ ว มลงทุ น (Thai Venture Capital Association) และคณะท างานเพื่ อพั ฒ นา
โครงสร้างพื้น ฐานเพื่อส่ งเสริมวิสาหกิจ เริ่มต้น เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
ประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และครั้งที่ 4 ผ่ านทางเว็บ ไซต์ www.dbd.go.th โดยสามารถแสดงความคิด เห็ น ผ่ านช่อ งทาง
โทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน
2560 ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทาง
การจัดทาและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น
บัดนี้ ได้ครบกาหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 แล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 4 ดังนี้
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1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และ
ผ่านทางเว็บ ไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสาร
หมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com
2. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง
จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดประชุมหารือเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. และ
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.dbd.go.th ตั้ งแต่ วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2559 ถึ งวั น ที่ 9 ธัน วาคม 2559 ส าหรั บ
ผู้เข้าร่วมประชุมขยายให้ส่งความเห็นเพิ่มเติมถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2 จัดประชุมหารือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ครั้งที่ 3 จัดประชุมหารือเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 - 16.30 น.
และครั้งที่ 4 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
๑๙ กรกฎาคม 2560
3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 เปิดรับฟังความคิดเห็นโดยการประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย และกลุ่ม Startup และเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์จากประชาชนหรือบุคคลอื่นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวได้
ครั้งที่ 2 เปิดรับฟังความคิดเห็นโดยการประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
กลุ่ม Startup
ครั้งที่ 3 เปิดรับฟังความคิดเห็นโดยการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่ม Startup
ครั้งที่ 4 เปิ ดรับ ฟังความคิดเห็ นทางเว็บไซต์ ให้ ห น่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ ง
ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น ทั้ง 4 ครั้ง นอกจากการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
แล้วมีผู้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ครั้งที่ 1 จานวน 2 ราย และครั้งที่ 4 จานวน ๑ ราย โดยในครั้งที่ 4
ผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
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ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็ น เสนอให้ เพิ่ มเติ มถ้ อยค าเพื่ อความชั ดเจนว่ า มี ข้ อยกเว้ นการเสนอขายหุ้ นให้
ประชาชนได้ ซึ่งอนุญาตการเสนอขายหุ้นของบริษัทจากัดที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อนไขที่ คณะกรรมการก ากั บตลาดทุ นประกาศก าหนดเพื่ อใช้ กั บกรณี หนี้ แปลงสภาพ
(Convertible Debt โดยรวมถึง Convertible Bond/Debenture) และ ESOP/Vesting
ความเห็น เสนอให้แก้ไขเพื่อระบุให้ชัดเจนในเรื่องการใช้เงินเป็นค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นจะหัก
หนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ทาตามมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรณีเข้าข้อยกเว้น
ตามมาตรา 1102 ที่ปรับแก้ไขใหม่ หรือกรณีบริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้น
ใหม่เพื่อชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ความเห็น ซื้อหุ้นคืนในกรณี ESOP Vesting ตามร่าง อาจเกิดปัญหาในการใช้งานจริง
และต้องมีการตีความในประเด็นกาหนดข้อยกเว้น เพื่อให้บริษัทจากัดเป็นเจ้าของถือหุ้น
ตนเองหรื อรับ จาน าหุ้ นของตนเองได้ ถ้าบริษั ทมีมติพิเศษซื้อหุ้ นตามมาตรา 1102
ที่ปรับแก้ไขใหม่
(1) ข้อความในข้อบังคับที่จะกาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหา
ข้อยุติได้ และ
(2) การซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากบริษัทและไม่สามารถโอนหุ้นให้แก่
ผู้อื่นได้ตามปกติ
ความเห็น การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (Conversion of Shares) และ แก้สิทธิ
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Shares): เห็นชอบกับร่างที่นาขึ้นรับฟังความคิดเห็นล่าสุดโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเรื่องการแก้บุริมสิทธิ
ความเห็ น การออกหุ้ น กู้ เพื่ อ ให้ ความชัด เจนกับ บุ ค คลทั่ ว ไปควรเขีย นให้ ชัด เจนว่ า
สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว

5. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีข้อกังวลเนื่องจากการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ ซึ่ งเป็ น กฎหมายหลั ก จะกระทบกั บ บริษั ท จากั ด ทั้ งหมด (ทั้ งที่ เป็ น Startup และไม่ เป็ น Startup)
การแก้ไขในสิ่งที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดห้ามไว้ น่าจะเพราะมีเงื่อนไขที่กฎหมายต้องการคุ้มครอง
หากแก้ไขกฎหมายพื้นฐานให้ทุกบริษัทสามารถทาได้ น่าจะต้องเพิ่มมาตรการคุ้มครองอะไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือจะ
กาหนดกรอบหรือกติกาอะไรที่ให้เฉพาะบริษัทที่เป็น Startup ใช้ได้ อีกทั้งประเด็นที่รับฟังความเห็นจะเป็นการแก้ไข
หลักการของบริษัทจากัดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้คล้ายกับบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งมีประเด็น เรื่องการกากับ
ดูแล การคุ้มครองเจ้าหนี้ และนักลงทุน ซึ่งเป็ นหลักการในการแยกบริษัทมหาชนจากัดออกเป็นพระราชบัญญั ติ
เฉพาะจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดร่างขึ้นตามแนวคิดว่าสามารถ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ มีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดตามมาหมด หากเราไปแก้ไขให้บริษัทจากัดภายใต้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทาได้ ก็ไม่มีความแตกต่างกับบริษัทมหาชนจากัด
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ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเห็นว่า อาจ
ใช้ช่องทางตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีบทบัญญัติกาหนดให้การเสนอขายหุ้นของบริษัท
จากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีกาหนดห้ามไว้ สามารถทาได้หากได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ผู้แทนสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีความเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้ามการ
แปลงหนี้เป็นทุน เพราะกังวลว่าจะกลายเป็นการหักกลบลบหนี้กัน ความจริงบริษัทไม่มีทุนจริง ๆ เพราะเป็นหนี้มาก่อน
ถ้าออกหุ้นกู้ เจ้าหนี้มีทั้งเจ้าหนี้หุ้นกู้ เจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้ในส่วนอื่น ถ้าจะแปลงหนี้เป็นทุนอาจต้องกาหนด
หลักเกณฑ์ว่าใครได้ก่อนหลัง บางคนก็อยากได้เงินคืน หรื ออยากได้หุ้นก่อน เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ไม่ให้แปลงหนี้เป็นทุนเพราะต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอก หาก Startup เกิดผลประกอบการไม่ดี
ขึ้นมา แล้วจะออกหุ้นเพิ่มทุนให้เจ้าหนี้ได้หรือเปล่าเพียงใด นอกจากนี้หากอนุ ญาตให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้ น
สามัญได้สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัท
จากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 เพื่อกาหนดโทษในกรณีบริษัทไม่ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอแปลงหุ้นด้วย
6. คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
- ไม่มี –
7. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จะน าผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เสนอต่ อ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การของร่างพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าว และ
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนต่อไป

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

