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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยสามารถแสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน
2560 เรื่ อ ง แนวทางการจั ด ท าและเสนอร่ า งกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ มาตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย นั้น
บัดนี้ ได้ครบกาหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้
1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีการเปิดการรับฟังความคิดจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนข้างต้น ก่อนมีการเสนอร่างพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่ องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ไปพิจารณาด้วย จานวน 3 ข้อ คือ
1) การแก้ไขปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดในเรื่องต่างๆ เช่น
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัท ควรพิจารณาระวางโทษทั้งปรับและจาคุกให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและ
น้าหนักของความผิดด้วย
2) การลดระยะเวลาโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ให้สั้นลง
อาจเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ แต่อาจไม่สอดคล้องกับหลักการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
3) การกาหนดให้บริษัทแม่และบริษัทลูกสามารถถือหุ้นไขว้กันได้ ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถ
ดาเนินการได้นั้น ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติสากลของต่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
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ส าหรั บ ความเห็ น และข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ยกเว้นเรื่องระยะเวลาการโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ให้คงไว้ 1 วัน ตามเดิม กระทรวงพาณิชย์
จึงได้ยกร่างปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ได้มีคาสั่งให้ส่ง คณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วมีมติให้
ส่งร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติมให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพร้อม
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแล้ว
1.2 ครั้ งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นาร่างพระราชบัญ ญัติบริษัท
มหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานามารับฟัง
ความคิด เห็ น จากหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ องทั้ ง หน่ ว ยงานภาครัฐ เช่ น ส านั กงานเศรษฐกิจ การคลั ง กรมสรรพากร
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น หน่ ว ยงานภาคเอกชน เช่ น สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นแห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย พร้ อ มทั้ ง ได้ น าร่ า ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ระหว่าง
เดือนเมษายน – สิงหาคม 2557 ด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น กรมได้ทาหนังสือถึงสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... พร้อมนาส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวว่าบทบัญญัติที่เสนอให้มีการแก้ไข ยังคงมีความทันสมัย
และสมควรมีการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์
1.3 ครั้งที่ 3 เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็ นเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย กรมได้นาร่างพระราชบั ญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจาก
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ลงเผยแพร่เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(www.dbd.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com
2. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง
มีการรับฟังความคิดเห็นจานวน 3 ครั้ง
2.1 ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการกากั บหลั ก ทรัพย์ และตลาดหลั กทรัพ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
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๒.๒ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการกากั บหลั ก ทรัพย์ และตลาดหลั กทรัพ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย 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)
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
๔.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ น าร่ างพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นามารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนอีกครั้งหนึ่ง มีความเห็นโดยสรุป ดังนี้
ลาดับ
๑.

มาตรา
๔ ,๕๗/๑

๒.

๖๘

๓.

๗๑

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ควรก าหนดนิ ยาม “บริ ษั ทแม่ ” และ “บริ ษั ทลู ก” ให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ในการกากับดูแล
ที่ ต่ า งกั น เช่ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยสถาบั น การเงิ น และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
คุณสมบัติของกรรมการ ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มกรณียกเว้น
เมื่อพ้นโทษมาแล้ว 5 ปี เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเคยมีพฤติกรรม
ในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์ ย่อมไม่เป็นบุคคลที่น่าไว้วางใจจาก
ผู้ถือหุ้น ประกอบกับมีการรณรงค์เรื่องทุจริต คอรัปชั่น ผู้บริหาร
ต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนส่วนใหญ่
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ ควรคงวรรคสองไว้
เพื่อลดภาระบริษัทที่ต้องแก้ไขข้อบังคับ

การดาเนินการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุง
ร่างเป็นมาตรา ๖๖/๒ – มาตรา ๖๖/๕)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ)

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

-๔-

ลาดับ
๔.

มาตรา
๗๖

๕.

๗๙

๖.

๙๖

๗.

๑๐๐

๘.

๑๐๕

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการ
การลงคะแนนเสียงให้กรรมการออกจากตาแหน่ง เสนอให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
ใช้เสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับ ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
การแต่งตั้งกรรมการ
ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ)
การเปิ ด ช่ อ งให้ บ ริ ษั ท สามารถจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ าน าความเห็ น
คณะกรรมการโดยไม่ต้องมีการร่วมประชุมในสถานที่เดียวกัน เสนอให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และให้บริษัทสามารถจัดประชุมได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย
เช่น Video Conference มติเวียนดังกล่าว ต้องเวียนให้กรรมการ (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
ทุกคนรับทราบและลงมติด้วย แต่การนับคะแนนเสียง ควรนับ กั บหลั กการที่ กระทรวงพาณิ ชย์ เสนอ
จากคะแนนเสียงกรรมการที่เห็นชอบฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ สาหรับเรื่องมติเวียนได้ปรับปรุงเป็นมาตรา
ผ่านมติ
๗๙/๑)
ควรกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่ให้สามารถตรวจสอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
เอกสารได้ เช่น ไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น เพื่ อเป็นการลดภาระ ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
การจัดเก็บเอกสารต้นฉบับของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย
ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และ
ได้ปรับปรุงเป็นมาตรา ๙๖/๑ – ๙๖/๓)
สิทธิในการร้องขอของผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้คณะกรรมการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จากเดิมต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกัน ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
ถึงร้อยละ 20 ของจานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด เหลือ ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
เพียงร้ อยละ 10 อาจเป็ นการรบกวนการบริ หารงานของ (คาสั่ งหั วหน้ารักษาความสงบแห่ งชาติ ที่
คณะกรรมการของบริษัทและส่งผลกระทบต่อการประกอบ ๒๑/๒๕๖๐ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรานี้เพื่อ
ธุรกิจของบริษัทโดยรวมได้
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ)
การสลับวาระหรือเพิ่มวาระควรเทียบเคียงกับกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ)

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

-๕-

ลาดับ
๙.

มาตรา
๑๐๗

๑๐.

๑๐๘

๑๑.

๑๘๐/๑

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการ
การทาธุรกรรมบางประเภทต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
ควรกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์ ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
และตลาดหลักทรัพย์
ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ)
สิ ทธิ ในการร้ องขอให้ เพิ กถอนมติ ของที่ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
จากเดิมต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกันถึงร้อยละ 20 ของจานวนหุ้นที่ ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ให้เหลือเพียงร้อยละ 10 อาจ ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยรวมได้ เช่น ใน (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย
ระหว่างที่ คดี อยู่ ในระหว่างการพิ จารณาคดี ของศาล อาจถู ก กับหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ)
คู่สัญญาหรือทางราชการใช้เป็นเหตุปฏิเสธธุรกรรมของบริษัทได้
เรื่องแปรสภาพบริษัทมหาชนจากัดเป็นบริษัทเอกชน ควร กรมพัฒนาธุรกิจการค้านาความเห็นเสนอ
กาหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาใช้
บริษัทผ่านเกณฑ์การระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปมาแล้ว ประกอบการพิ จารณาตรวจร่ างกฎหมาย
เพื่อป้องกันมิให้มีการอาศัยช่องทางของกฎหมายโดยมิชอบ (ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้
แปรสภาพจากบริษัทมหาชนจากัดกลับมาเป็นบริษัทจากัด
ปรับปรุงเป็น หมวด ๑๕/๑ การแปรสภาพ
บริษัทเป็นบริษัทเอกชน (มาตรา ๑๘๕/๑ –
๑๘๕/๑๐))

๔.๒ ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่
10 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) มีผู้กดเข้าชมร่างกฎหมายจานวน
2617 ครั้ง และมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจานวน ๖ ราย โดยผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าว เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้
ดังนี้

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
-๖-

ลาดับ
๑.

มาตรา
๖

๒.

๖๕

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
๑. เพื่ อเป็ นการอ านวยความสะดวก ควรก าหนดให้ การ
เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษั ทจดทะเบียนผ่านทางเว็ บไซต์ ตลาด
หลั ก ทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตามข้ อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการบอกกล่าว เตื อน แจ้ง
ความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้ แก่ผู้ถือ
หุ้นทราบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดด้วย
๒. ควรมี ก ารเพิ่ ม ข้ อ ยกเว้ น เกี่ ย วกั บ การประกาศ
หนั งสื อพิ มพ์ส าหรั บเรื่ องภายในระหว่ างบริ ษัทกั บผู้ถือหุ้ น
(กล่าวคือ ไม่รวมการลดทุน การรวมบริษัท การแปรสภาพ
บริษัทเป็นบริษัทเอกชน และการเลิกบริษัท) หากบริษัทจด
ทะเบี ย นได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นทาง
เว็ บ ไซต์ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต ามข้ อ ก าหนดของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทยแล้ ว เนื่อ งจากผู้ ถื อหุ้ น ของ
บริษัทจดทะเบียนจะรับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่าน
ทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๑. ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุริมสิ ทธิ ผู้ ถือหุ้ น
บุริมสิทธิกลุ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิจะถือว่าเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ หากกฎหมายประสงค์ที่จะให้ผู้ถือ
หุ้นบุริมสิ ทธิดังกล่ าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก็ควรที่จะ
บัญญัติไว้ให้ชัดเจน โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษ
๒. ควรกาหนดให้ชัดเจนว่ าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิกลุ่มที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ ที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิตามมาตรา 66/1(1) หรือไม่

คาชี้แจง
การลดระยะเวลาการโฆษณาทาง
หนั งสื อพิ มพ์ ตามมาตรา 6 เป็ นการเพิ่ ม
ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ
ประกอบกั บมาตรานี้ เป็ นบทบั ญญั ติ
กฎหมายที่ ใช้ บั งคั บในกรณี ที่ ไม่ มี การ
ก าหนดระยะเวลาการโฆษณาทาง
หนั งสื อพิ มพ์ ไว้ เป็ นการเฉพาะ ดั งนั้ น
ระยะเวลา และหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดจึ ง
เหมาะสมแล้ว

การกาหนดให้บุริมสิทธิในหุ้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยได้รับมติจากผู้ถือหุ้น
2 ฝ่าย คือ จากเจ้าของหุ้นสามัญรวมกับ
เจ้าของหุ้นบุริมสิทธิกลุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลง
สิทธิและฝ่ายเจ้าของหุ้นบุริมสิทธิกลุ่มที่
เปลี่ยนแปลงสิทธิด้วยคะแนนเสียงฝ่ายละ
ไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสี ยง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายที่มาประชุม
และมี สิ ทธิ ออกเสี ยง เพื่ อให้ เกิ ดความ
รอบคอบ และแก้ ไ ขปั ญ หา ในบาง
สถ า น ก า รณ์ ที่ จ า เ ป็ นต้ อ ง มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิ ดังนั้น จึงต้องมีการ
แก้ไขมาตรา 65

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

-๗-

ลาดับ
๓.

มาตรา
๖๖/๓

๔.

๖๖/๔

๕.

๗๐

๖.

๗๑

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง
ควรก าหนดนิ ยามหรื อลั กษณะของ “บริ ษั ทแม่ ” และ กฎหมายไม่ ได้ มี การก าหนดนิ ยามของ
“บริ ษั ทลู ก” แทนการก าหนดลั กษณะของ “บริ ษั ทลู กของ “บริษัทแม่” และ “บริษัทลูก” ไว้เป็นการ
บริษัทอื่น”
เฉพาะ ดังนั้นการกาหนดลักษณะดังกล่าว
จะทาให้สามารถพิจารณาการเป็นบริษัท
ลูกได้ชัดเจนขึ้น
ควรกาหนดให้หุ้ นที่บริษัทลูกถือในบริษัทแม่ที่ไม่เป็นไป
มาตรา 66/4 มี เ จตนารมณ์ ใ ห้
ตามที่ กฎหมายก าหนด ไม่ มี สิ ทธิ ได้ รั บเงิ นปั นผ ล บริษัทแม่ไม่สามารถนาหุ้นของบริษัทที่
(นอกเหนื อจากการไม่ นั บ เป็ นองค์ ประชุ มและไม่ มี สิ ทธิ ถือโดยบริษัทลูกมานับเป็นองค์ประชุม
ออกเสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
๑. มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ถ้อยคาว่า “เลือกตั้งคณะกรรมการ 1. หลักการตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง
ทั้งชุดพร้ อมกันในคราวเดียว” มีความไม่ชัดเจนว่ากฎหมาย เป็นหลักการเดียวกับมาตรา 71 วรรค
ประสงค์ที่จะห้ ามมิให้ เลื อกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรื อ หนึ่ ง (เดิ ม ) ไม่ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
กฎหมายประสงค์เพียงแค่ให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ หลักการตามกฎหมายแต่อย่างใด
หมดวาระหรือแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ ให้ครบจานวน
กรรมการทั้ งหมด ในการประชุ มผู้ ถื อหุ้ นสามั ญประจ าปี ใน
ครั้ งเดี ยว อย่ างไรก็ ตาม กฎหมายไม่ ควรห้ ามไม่ ให้ ผู้ ถื อหุ้ น
เลื อกตั้ งคณะกรรมการเป็ นรายบุ คคล ซึ่ งเป็ นแนวทางตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
๒. มาตรา ๗๐ วรรคสาม ควรก าหนดให้วิธี การเลื อกตั้ ง 2. หลักการตามมาตรา 70 วรรคสาม
กรรมการใช้แบบคะแนนสะสมเท่านั้น ไม่ควรกาหนดให้ใช้ เป็ นหลั กการเดิ มที่ มี การบั ญญั ติ ใช้ ใน
วิธีการอื่นตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดได้ เนื่องจากการใช้ มาตรา 70 วรรคหนึ่ง (เดิม) ไม่ได้มีการ
แบบคะแนนสะสมมีความยุติธรรม และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เปลี่ ยนแปลงหลั กการตามกฎหมายแต่
ถือหุ้นรายย่อยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนได้
อย่างใด
๑. กรณีกรรมการออกตามวาระ ควรให้ถือว่าความเป็น เดิ มมี การก าหนดการด ารงต าแหน่ ง
กรรมการสิ้ นสุดลงในวันเดียวกับวันที่ได้รับเลื อกตั้งเข้ามา กรรมการไว้ 2 วิธี คือ
ดารงตาแหน่ง และไม่ควรให้สามารถอนุมัติเรื่องใดๆ ได้อีก 1. กรณีกรรมการมาจากการเลือกตั้ง
เว้นแต่เป็นเรื่องที่เคยอนุมัติไปแล้ว
แบบ Cumulative Voting คณะกรรมการ
๒. กรณี ก รรมการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระได้ รั บ บริษัททั้งชุดจะมีวาระการดารงตาแหน่ง
เลือกตั้งเข้ามาใหม่ ควรกาหนดให้ต้องไปจดทะเบียนใหม่ เพียง 1 ปี
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สำนักกฎหมำย

-๘-

ลาดับ
๖.

มาตรา
๗๑
(ต่อ)

๗.

๗๖

๘.

๗๙

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง
หากไม่ไปจดทะเบียนตามกาหนดเวลา เมื่อผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับ 2. กรณีกรรมการมาจากการเลือกตั้ง
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด แบบอื่น ที่มิใช่การเลือกตั้งตามแบบ 1.
ร้องขอ ให้นายทะเบียนจดทะเบียนกรรมการดังกล่าวออกตาม กรรมการต้องออกจากตาแหน่งจานวน
คาร้องขอได้
1 ใน 3
ดังนั้ น เพื่ อให้ การด ารงต าแหน่ งของ
กรรมการเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั น
มาตรา 71 จึงกาหนดหลักการให้บริษัท
สามารถกาหนดวาระในการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการเองได้ โดยก าหนดไว้ ใน
ข้อบังคับ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนต้องมี
วาระในการดารงตาแหน่งไม่เกิน 3 ปี
ในกรณีกฎหมายยังเปิดโอกาสให้วิธีการเลือกตั้งกรรมการให้ มาตรา 76 เป็ นการแก้ไขบทบัญญั ติ
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะ เกี่ยวกับการออกจากตาแหน่งกรรมการ
ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม เพื่อให้ เกิดความเป็นธรรม และป้องกั น
วาระ ควรใช้ คะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ าสามในห้ าของจ านวน การใช้สิ ทธิโดยไม่สุ จริตของฝ่ ายบริหาร
คะแนนเสี ยงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิ ทธิออก หรือกรรมการที่ถูกปลด จึงกาหนดให้การ
เสียงลงคะแนน
ลงมติเหลือเฉพาะจานวนเสียงจากหุ้นที่
ถือเท่านั้น สาหรับจานวนคะแนนเสียงไม่
น้ อ ยกว่ า สามในสี่ นั้ น เหมาะสมแล้ ว
เนื่องจากเป็นคะแนนเสียงที่ใช้สาหรับการ
พิจารณาเรื่องสาคัญทั้งพระราชบัญญัติ
ควรก าหนดให้ ชั ดเจนถึ งค านิ ยามค าว่ า “การประชุ ม มาตรา 79 วรรคสาม ได้ มี การ
คณะกรรมการโดยการติ ดต่ อสื่ อสารด้ วยเทคโนโลยี ” ว่ า กาหนดให้การประชุมคณะกรรมการโดย
หมายถึงช่องทางใดบ้าง และการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าว การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ให้เป็นไป
จะกระทาได้เฉพาะกรณีที่กรรมการอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่
หรื อไม่ หรื อใช้ กั บกรณี กรรมการอยู่ ต่ างประเทศได้ ด้ ว ย ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ ว ดั ง นั้ น
นอกจากนี้ ควรมี การก าหนดแนวทางที่ ชั ดเจนส าหรั บ ข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถดาเนินการ
หลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขในการจัดประชุ มโดยวิธี นี้ ได้ในชั้นอนุบัญญัติต่อไป
และควรกาหนดให้มีการจั ดประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทโดย
การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีได้ด้วย
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สำนักกฎหมำย

-๙-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลาดับ
๙.

มาตรา
๗๙/๑

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
การแจ้ งมติ เป็ นหนั งสื อแทนการลงมติ ในที่ ประชุ ม ควร
กาหนดให้มีผลก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการทุกคน
ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เป็ น พิ เ ศษในเรื่ อ งนั้ น และก าหนดให้
กรรมการนั้นต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษของตน (แทน
การแจ้ งมติ ) ต่ อประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ ได้ รั บ
มอบหมายให้ มี การขอมติ เป็ นหนั งสื อดั งกล่ าว หรื ออาจ
พิจารณากาหนดให้ชัดเจนว่าในกรณีที่เป็นเรื่องที่กรรมการมี
ส่วนได้เสียจะใช้การขอมติเป็นหนังสือได้หรือไม่

คาชี้แจง
เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว
ในการดาเนินกิจการของบริษัทเพิ่มมาก
ขึ้น จึงมีการกาหนดให้ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายอาจขอ
มติจากกรรมการ โดยกรรมการแจ้งมติ
เป็นหนังสื อแทนการลงมติในที่ประชุ ม
คณะกรรมการโดยไม่ต้องมีการประชุม
ก็ได้ โดยกาหนดให้มีผลเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง
ทุกคนนั้น มีความเหมาะสมแล้ว
มาตรา 79/2 วรรคสี่ ได้ มี ก าร
กาหนดให้การแต่ งตั้งและการถอดถอน
กรรมการส ารอง ให้เป็นไปตามวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวงแล้ว นอกจากนี้
หากบริษัทใดไม่ประสงค์จะให้มีกรรมการ
ส ารอง มาตรา 79/2 วรรคหนึ่ ง ยั ง
กาหนดให้บริษัทกาหนดข้อบังคับบริษัท
ห้ามไว้ได้ด้วย

๑๐.

๗๙/๒

๑๑.

๗๙/๔

เรื่องกรรมการสารอง มีความเห็นว่า
๑. ควรกาหนดให้มีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนกรรมการสารอง
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และควรต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสารองต่อผู้ถือหุ้น
๒. ควรกาหนดจานวนครั้งสูงสุดที่จะให้กรรมการสารองเข้าร่วม
ประชุมไว้ (ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ มีการมอบหมายให้กรรมการ
สารองเข้าประชุมกรรมการทุกครั้ง โดยอ้างว่ามีเหตุจาเป็นไม่อาจ
เข้าร่วมประชุมได้)
๓. ควรก าหนดให้ กรรมการส ารองแจ้ งเหตุ ที่ กรรมการไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมต่อประธานของการประชุม/ที่ประชุม
คณะกรรมการด้วย
ควรกาหนดให้ประธานของการประชุมแจ้งการมีส่วนได้ กฎหมายกาหนดหลักการห้ามกรรมการ
เสียของกรรมการสารองหรือกรรมการที่แต่งตั้งกรรมการ ส ารองเข้ าร่ ว มประชุ มและออกเสี ย ง
สารองดังกล่าวต่อที่ประชุม ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่อง ลงคะแนนในเรื่ องที่ ตนหรื อกรรมการที่
ดังกล่าวจากกรรมการสารองด้วย
แต่ งตั้ งตนมี ส่ วนได้ เสี ยเป็ นพิ เศษ และ
ต้ อ งแจ้ ง การมี ส่ ว นได้ เ สี ย เป็ น พิ เ ศษ
ดังกล่าว ต่อประธานของการประชุมก่อน
เริ่ ม การประชุ ม ในเรื่ อ งนั้ น ส่ ว นการ
กาหนดให้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยนั้ น เป็ นเรื่องการดาเนิ นการในการ
ประชุม ไม่ควรกาหนดไว้ในกฎหมาย
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สำนักกฎหมำย

-๑๐-

ลาดับ
๑๒.

มาตรา
๘๐

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง
๑. เรื่ององค์ประชุม เห็นว่า
มาตรา 80 เป็ น หลั ก การเดี ย วกั บ
๑.๑ ควรกาหนดให้ชัดเจนในลักษณะเดียวกับการประชุม มาตรา 80 (เดิ ม ) ซึ่ ง ใช้ บั งคั บ อยู่ ใ น
ผู้ ถื อหุ้ นว่ า "ในการประชุ มคณะกรรมการ ต้ องมี กรรมการและ ปัจจุบัน เพียงแต่นามาปรับปรุงถ้อยคา
กรรมการสารอง (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน และลาดับขั้นตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น
กรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”
๑.๒ ควรระบุให้ชัดเจนว่ากรณีที่กรรมการ 1 คน เข้าร่วม
ประชุมในฐานะกรรมการ (ตัวจริง) และในฐานะกรรมการ
สารอง จะถือว่ามีกรรมการเข้าร่วมประชุมกี่คน
๑.๓ ควรพิจ ารณาอนุญ าตให้ ข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท
กาหนดองค์ประชุมคณะกรรมการโดยมีจานวนกรรมการ
เข้าประชุมให้สูงกว่าที่กฎหมายกาหนดได้
๑.๔ เสนอให้ มาตรา ๘๐ วรรคแรก ใช้ ข้ อความว่ า
“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม โดยองค์ประชุมจะต้องมีอยู่ตลอดการประชุมและใน
ขณะที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม” เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ที่ต้องการให้องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องมี
อยู่ตลอดการประชุมคณะกรรมการ
๒. เรื่องการเข้าร่วมประชุม เห็นว่า ควรกาหนดให้ชัดเจนว่า
กรรมการต้ องเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการด้ วยตนเอง หรื อ
มอบหมายให้กรรมการสารองเข้าร่วมประชุม (ทั้งนี้ เนื่องจากตาม
ร่างปัจจุบันมีกาหนดห้ามไว้เฉพาะกรณีกรรมการสารองในมาตรา
79/3 วรรคสอง ซึ่งอาจทาให้ เข้าใจผิดว่าไม่มีข้อห้ ามดังกล่าว
สาหรับกรรมการ (ตัวจริง))
๓. เรื่องประธานของการประชุม เห็นว่า ควรกาหนดให้ชัดเจน
ว่ า กรรมการส ารองของประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการ สามารถท าหน้ าที่ เป็ นประธานของการประชุ ม
คณะกรรมการได้หรือไม่

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

-๑๑-

ลาดับ
๑๒.

มาตรา
๘๐
(ต่อ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
๔. เรื่ องคะแนนเสี ยงชี้ ขาด เห็ นว่ า เนื่ องจากกรรมการที่ มี
ส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้น เสียงข้างมาก
ในกรณีนี้คือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (โดยไม่
นับกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี้ ควรพิจารณาอนุญาตให้
ข้ อบั งคั บของบริ ษั ทก าหนดคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในที่ ประชุ ม
คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงสูงกว่าที่กฎหมายกาหนดได้
๕. เรื่องกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เห็นว่า
๕.๑ ควรมีการกาหนดนิยามของคาว่า "ส่ วนได้เสี ยเป็น
พิเศษ" ไว้ในมาตรา 4 เช่น กาหนดให้ “ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ”
หมายถึงการได้รั บประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในฐานะอื่นนอกเหนือจากส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
๕.2 ควรแก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งส่วนได้เสีย โดยให้ประธาน
ของการประชุมแจ้งการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวจากกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียด้วย
๕.๓ ควรกาหนดผลทางกฎหมายในกรณีที่กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ชัดเจน หรือ
กาหนดให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการไม่น้อยกว่าจานวน
ตามที่กฎหมายกาหนดสามารถร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนมติที่
ประชุมคณะกรรมการที่มีคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
เข้าร่วมประชุมได้
๕.๔ ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จะทาให้ไม่ครบองค์ประชุมและ
ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้ ดังนั้น จึงควรมีการกาหนดให้การ
วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังกล่าวสามารถทาได้โดยคะแนนเสียงข้างมาก
หรือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ที่มาประชุม

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

คาชี้แจง

สำนักกฎหมำย

-๑๒-

ลาดับ
๑๓.

มาตรา
๘๒

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ควรมีการกาหนดผลทางกฎหมายในกรณีที่มีการประชุม
คณะกรรมการที่ เ กิด จากการเรีย กประชุม โดยมิ ช อบให้
ชัดเจน หรือกาหนดให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการ
ไม่น้อยกว่าจานวนตามที่กฎหมายกาหนดสามารถร้องขอต่อ
ศาลให้ เพิ กถอนมติที่ ป ระชุม คณะกรรมการที่มี การเรีย ก
ประชุมโดยไม่ชอบ ทั้งนี้ ในลักษณะเดียวกับมาตรา 100

๑๔.

๘๕

๑๕.

๙๖/๓

ควรแก้ไขถ้อยคาในมาตรา ๘๕ วรรคแรก ให้สอดคล้องกับ
มาตรา 89/8 ของพระราชบั ญญั ติ หลั กทรั พย์ และตลาด
หลั กทรั พย์ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ดั งนี้ "ในการ
ดาเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อย่างวิญญูชนผู้ประกอบ
ธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน"
ควรพิจารณาเพิ่มบทบั ญญัติ ให้ นายทะเบี ยนต้องแจ้งให้
บริ ษั ททราบและให้ โ อกาสบริ ษั ทชี้ แจงเหตุ ผ ลในการไม่
ดาเนินการตามมาตรา 96/1 วรรคสาม หรือในการปฏิเสธ
คาขอตามมาตรา 96/2 ก่อนการมีค าสั่ งไปยังบริษั ทและ
ผู้ถือหุ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คาชี้แจง
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรานี้ ยั ง คง
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
คณะกรรมการให้ สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่ มเติ ม มาตรา 81 ที่ ก าหนดเหตุ ให้
กรรมการที่กรรมการจะขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการให้ ชั ดเจนและกรรมการ
ดังกล่ าวอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพื่ อพิ จารณาเรื่ องที่ ตนเสนอได้ หาก
ประธานกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุ ม
ตามที่ร้องขอ
มาตรา 85 วรรคหนึ่ ง ได้ มี การบั ญญั ติ
หน้ าที่ ของกรรมการให้ ชั ดเจนยิ่ งขึ้ น และ
สอดคล้ องกั บมาตรา 89/8 ของ
พระราชบั ญญั ติ หลั กทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แล้ว

มาตรา 96/1 ถึงมาตรา 96/3 เป็น
การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารขอตรวจ
ทะเบี ย นกรรมการหรื อ รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีขั้นตอนให้บริษัท
รับ ทราบถึ ง การขอตรวจก่ อ นที่จ ะถึ ง
ขั้นตอนที่นายทะเบียนจะมีคาสั่ งแล้ ว
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจึ ง มี ขั้ น ตอนที่
คุ้ ม ครอง และเปิ ด โอกาสให้ แ ก่ ฝ่ า ย
บริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งสองฝ่ายแล้ว

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

-๑๓-

ลาดับ
๑๖.

มาตรา
๑๐๐

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
๑. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นควรสามารถ
กาหนดวัน Record Date เองได้ ด้วยขั้นตอนที่เหมือนกับ
บริษัทเป็นคนทา
๒. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ควรมีการจัดทา Guideline
สาหรับวิธีการยื่นขอเปิดประชุมโดยผู้ถือหุ้น เพื่อความชัดเจน
ในการปฏิบัติ

๑๗.

๑๐๑

๑. ควรมีการกาหนดให้ชัดเจนว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียก
ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นตามมาตรา 100 คณะกรรมการมี หน้ าที่ ต้ อง
ปฏิบัติตามมาตรา 101 หรือไม่ และหนังสือนัดประชุมดังกล่าว
จะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียก
ประชุมหรือไม่ ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา 100 และ 101 ยังมีความ
ไม่ชัดเจน เนื่องจาก ตามมาตรา 100 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ผู้ถือหุ้ นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ตามที่ผู้ ถือหุ้ นร้ องขอ ดังนั้ น ผู้ ถือหุ้ นควรที่จะ ดาเนินการตาม
มาตรา 101 ได้เอง อย่างไรก็ตาม มาตรา 100 ก็กาหนดให้ถือว่า
การเรี ยกประชุ มดั งกล่ าวเป็ นการเรี ยกประชุ มผู้ ถื อหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม ซึ่งอาจหมายความได้ว่าคณะกรรมการ
ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 101 จึงควรกาหนดขั้นตอน
และวิธีการให้ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง
หรือกาหนดให้นาหลักการเรียกประชุมและการปิดสมุดทะเบียน
โดยกรรมการหรือบริษัทมาใช้บังคับ
๒. กรณีผู้ ถื อหุ้ นเรี ยกประชุมเอง จ าเป็ นต้ องมี การปิดสมุ ด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตาม
ม. 60 ด้วยหรือไม่ และใครมีอานาจสั่งปิดสมุดทะเบียนเพราะตาม
ร่างกาหนดเพียงให้สิทธิผู้ถือหุ้น “เรียกประชุมเองก็ได้” แต่ไม่ได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คาชี้แจง
1. คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรานี้เพื่อ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
2. กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ มี หนั งสื อถึ ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอ
หารือในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบั ติ
ตามมาตรา 100 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยคาสั่ งหั วหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นตาม
ข้อสังเกตเป็นส่วนหนึ่งของการหารือด้วย
กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอ
หารือในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติ
ตามมาตรา 100 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นตาม
ข้อสังเกตเป็นส่วนหนึ่งของการหารือด้วย

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

-๑๔-

ลาดับ
๑๗.

มาตรา
๑๐๑
(ต่อ)

๑๘.

๑๐๓

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ระบุให้สิทธิแจ้งปิดสมุดทะเบียน รวมถึงกาหนดเวลาและวิธีการ
การแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบ ซึ่งหากไม่มีการปิดสมุดทะเบียน
ทาให้รายชื่อไม่เป็นปัจจุบัน อาจมีประเด็นว่าเป็นการเรียกประชุม
ที่ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้กาหนดให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป ซึ่งในกรณีต้องมีการปิดสมุดทะเบียน อาจทาให้มีประเด็น
สาหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมอบหมายให้
TSD เป็นนายทะเบียนของบริษัท เนื่องจาก TSD มีนิติสัมพันธ์กับ
บริษัทเท่านั้น แต่ไม่มีนิติสัมพันธ์กั บผู้ถือหุ้น ด้วยนิติสัมพันธ์
ดังกล่าว TSD จึงไม่สามารถทาตามคาขอของผู้ถือหุ้นในการขอให้
ปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้
๓. ควรมีการกาหนดให้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นที่ขอให้จัดประชุ ม
ตาม ม.100 ต้องมีสถานะเป็ นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทในช่วงเวลา
ใดบ้าง เช่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่ขอให้ เรียกประชุมไป
จนถึงวันที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจริง
๔. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน 45 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น อาจมีประเด็นเรื่องระยะเวลา
ด าเนิ นการที่ ไม่ เพี ยงพอเพราะต้ องมี ขั้ นตอนของการปิ ดสมุ ด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุม
๕. ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคแรก กรณีมีเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่ม
ทุน ลดทุน และการรวมบริษัท ควรมีการระบุเหตุผลของกรรมการ
แต่ละคนแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ทราบข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงมติ
๑. ควรพิจารณาถ้อยคาให้สอดคล้องกับร่างมาตรา 80 "มา
ประชุม" หรือ "ร่วมประชุม"
๒. ควรมี การก าหนดให้ ทุ กบริ ษั ทจดทะเบี ยนให้ เวลา
ลงทะเบียนสาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และ
มีโต๊ะลงทะเบียนอย่างน้อย 8 โต๊ะ ครึ่งหนึ่งสาหรับผู้มาเองและ
อีกครึ่งสาหรับผู้รับมอบอานาจ รวมทั้งถ้าผู้ถือหุ้นมาก่อนเวลา
ประชุมล่วงเลยไป 1 ชั่วโมง แต่ยังลงทะเบียนไม่ได้ เพราะคิวยาว
บริษัทฯ ต้องรอจนกระทั่งคนๆนั้นลงทะเบียนแล้วถึงจะนับองค์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คาชี้แจง

มาตรา 103 ยังคงเป็นหลักการเดิมตาม
มาตรา 103 (เดิ ม) หากแต่ เป็ นปรั บปรุ ง
ถ้ อยค า และขั้ นตอนการด าเนิ นการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับการกาหนดเวลาการ
ลงทะเบียนสาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนั้น
ไม่ได้กาหนดไว้ กฎหมายกาหนดเพียงให้นับ
องค์ประชุมเมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้ว ๑
ชั่วโมง เพื่อให้ทราบองค์ประชุมเท่านั้น

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

-๑๕-

ลาดับ

มาตรา

๑๙.

๑๐๔

๒๐.

๑๐๕

๒๑.

๑๐๗

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ประชุม เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการอ้างว่าเลยเวลาเกิน ๑ ชั่วโมง
แล้ว ผู้ถือหุ้นมาไม่ครบองค์ประชุม
๑. ควรกาหนดให้ ชัดเจนว่า ผู้ ถือหุ้ นสามารถเลื อกผู้ รับมอบ
ฉันทะเป็นประธานในที่ประชุมได้
๒. ควรมีการกาหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องมาจากผู้ถือหุ้น
เสนอในที่ ประชุ ม หรื อก่อนการประชุ มทุ กครั้ งต้ องให้ ผู้ ถือหุ้ น
รับรองประธานในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในห้า
ของผู้ที่มาประชุม หรือมีคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ
๔๐ หรือร้อยละ ๕๐ ถ้าหากว่าประธานกรรมการไม่ถูกรับรองให้
เป็ นประธานในที่ ประชุ ม ให้ ผู้ ถื อหุ้ นกลุ่ มที่ ไม่ รั บรองเสนอชื่ อ
บุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 1 คน ทาหน้าที่
ร่วมกับประธานกรรมการบริษัทในการประชุม หรือในกรณีผู้ถือหุ้น
เสนอมากกว่า ๒ คน ให้มีมติเลือกผู้ถูกเสนอชื่ออีกครั้ง และให้ผู้ ที่
ชนะคะแนนเสียงเป็นประธานในที่ประชุม เป็นต้น
ควรกาหนดให้สามารถพิจารณาวาระอื่นๆ ได้ และในวาระ
อื่นๆ ควรสามารถกาหนดเรื่องการถอดถอนและแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ ได้ ด้ วย โดยอาจก าหนดให้ ต้ องมี ผู้ รั บรองวาระอื่ นๆ ด้ วย
คะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของผู้มาประชุม เป็นต้น และ
ควรกาหนดให้สามารถลงมติได้เลยด้วย

๑. เสนอให้ปรับปรุงถ้อยคาในมาตรา 107 (2) (ข) ดังนี้ "การ
รับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
อันอาจมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัทในประการสาคัญ" ใน
ลักษณะเดียวกับร่างมาตรา 107 (2) (ค)
๒. กรณีตามมาตรา 107 (2) (ข) ไม่รวมถึงการรับโอนกิจการ
ของบริษัทหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาเป็นของบริษัท ซึ่งหาก
กฎหมายประสงค์ที่จะให้รวมถึงบริษัทหรือนิติบุคคลต่างประเทศ
ก็ควรที่จะพิจารณากาหนดให้ชัดเจน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คาชี้แจง

มาตรานี้ ไม่ได้มีการเสนอแก้ไขปรับปรุง
ในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ดี กรมรับข้อคิดเห็น
ไว้ส าหรั บการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ
ของกฎหมายในครั้งต่อไป

การยกเลิ กหลั กการที่ ให้ มี การขอให้
ที่ ประชุ มพิ จารณาเรื่ องอื่ นนอกจากที่
ก าหนดไว้ ในหนั งสื อนั ดประชุ ม เพื่ อ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม
ที่ ไม่ ได้ เข้ าประชุ มโดยเฉพาะผู้ ถื อหุ้ น
ต่างชาติ และการเพิ่มวาระการประชุมอาจ
ทาได้โดยวิธีอื่นอยู่แล้ว
มาตรา 107 เป็นไปตามหลักการเดิมของ
มาตรา 107 (เดิม) แต่เพิ่มเติมให้ การโอน
หรือรับโอนทรัพย์สินหรือการกระทาใด ๆ ที่
กระทบต่ อกิ จการของบริ ษั ทในประการ
ส าคั ญ จะกระท าได้ ต่ อเมื่ อที่ ประชุ ม
ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

-๑๖-

ลาดับ
๒๒.

๒๓.

๒๔.

มาตรา
๑๒๗

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ร่างมาตรา 127 ทาให้เข้าใจว่าบริษัทมีภาระที่จะต้องประกาศ
โฆษณางบการเงินทั้งฉบับ ซึ่งรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่มีจานวนกว่าร้อยหน้าด้วย จึงเป็นการเพิ่มภาระในการติดต่อ
หนังสือพิมพ์เพื่อประกาศ และภาระด้านค่าใช้จ่ายในการประกาศ
หนังสือพิมพ์เกินสมควร ทั้งยังเป็นการทาลายสิ่งแวดล้อมจาก
การต้องใช้กระดาษจานวนมากขึ้น อันจะส่งผลต่อภาพลั กษณ์
ของกฎหมายด้านธุรกิจของประเทศไทย จึงเสนอให้ปรับถ้อยคา
จากเดิม “...สาหรับงบการเงินนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชน
ทราบทางหนั งสื อพิมพ์ด้วย...” เป็น “...ส าหรับงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้
ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ด้วย...” เนื่องจากในทางปฏิบัติ
บริ ษัทจะมี การโฆษณางบการเงินผ่ านทางช่องทางอื่นอยู่แล้ ว
ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลผ่าน
ช่องทางดังกล่าวได้
หมวด ๑๕/๑ ควรมีการกาหนดให้มีผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมมีสิทธิบังคับ
ซื้อหุ้ นคืนจากผู้ ถือหุ้ นรายย่ อย (Squeeze-Out) ได้ ในกรณีการ
แปรสภาพจากบริษัทมหาชนเป็นบริษัทเอกชน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนด เช่น ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เกินกว่าจานวนที่
กฎหมายกาหนด (เช่น ร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10) และราคาและ
วิธีการที่รับซื้อหุ้นคืนจะต้องเป็นธรรม เป็นต้น

๑๘๕/๓

การกาหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิคัดค้านการแปรสภาพจากบริษัท
มหาชนเป็นบริษัทเอกชน อาจไม่มีความจาเป็น เนื่องจากการ
แปรสภาพจากบริษัทมหาชนเป็นบริษัทเอกชนไม่น่าจะส่งผล
กระทบต่ อสถานะทางการเงิ น ผลการด าเนิ นงาน และ
ความสามารถในการชาระหนี้ของบริษัทต่อลูกหนี้
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มาตรา 127 มีหลักการเดียวกับมาตรา
127 (เดิ ม) เป็ นเพี ยงการแก้ ไขถ้ อยค า
เกี่ ยวกั บงบดุ ลและบั ญชี ก าไรขาดทุ น
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กาหนดไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

หมวด 15/1 เป็นการกาหนดบทบัญญัติ
เกี่ ยวกั บการแปรสภาพบริ ษั ทเป็ น
บริ ษั ทเอกชนเป็ นการเฉพาะ ซึ่ ง เดิ ม
กฎหมายไม่อนุญาตให้มีการแปรสภาพจาก
บริ ษั ทเป็ นบริ ษั ทเอกชนได้ และมาตรา
185/2 ได้มีการกาหนดให้คณะกรรมการ
ต้ องจั ดให้ มี การจั ดซื้ อหุ้ นจากผู้ ถื อหุ้ นที่
คัดค้านการแปรสภาพอยู่แล้ว
การกาหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิคัดค้านการ
แปรสภาพจากบริ ษั ทมหาชนเป็ น
บริ ษั ทเอกชน เป็ นการสร้างธรรมาภิ บาล
ในการประกอบธุรกิ จ และการรักษาสิ ทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียจากการแปรสภาพบริษัท

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย

-๑7-

ลาดับ
๒๕.

มาตรา
อื่นๆ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการพิจารณาเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
อื่นใด เช่น Website หรือ e-mail เป็นต้น เป็นช่องทางในการ
ติดต่อบอกกล่าว หรือโฆษณาตามกฎหมายนี้ เพื่อความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล
๒. ควรมีการพิจารณากาหนดในกฎหมายให้ใช้ “วิธีการออก
เสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีภาพและเสียง” (e-Voting)
ล่วงหน้าได้ โดยผู้ลงคะแนนไม่ต้องปรากฏตัวในห้องประชุมหรือ
ผ่านวีดีโอ เช่น ออกเสียงผ่ านช่องทาง Website โดยให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และประกาศของนายทะเบียน เป็นต้น โดยให้การ
ลงคะแนนแบบ e-Voting ดังกล่าวมีผลเป็นการลงคะแนนเสียง
ตามกฎหมาย
๓. ควรมีการเพิ่มบทบัญญัติให้มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย ๖ คนร่วม
ในการนั บคะแนนเสี ยงหรื อเป็ นพยานในการนั บคะแนนเสี ยง
ส าหรั บการตรวจสอบจ านวนหุ้ นที่ลงทะเบียนแล้ ว ตรวจสอบ
องค์ประชุมและตรวจสอบการลงมติใดๆ ด้วย
๔. ในเรื่องคุณสมบัติกรรมการ กรณีมีการเสนอชื่อกรรมการ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติมาก่อน ควร
มี บทบั ญญั ติ กฎหมายก าหนดให้ มี การตรวจสอบคุ ณสมบั ติ
กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งนั้นด้วย และควรมีการเสนอชื่อผู้ที่จะ
เป็นกรรมการทดแทนไว้มากกว่าจานวนกรรมการที่ว่างลง
๕. ในการประชุ มผู้ ถื อหุ้ น ควรมี กฎหมายบั งคั บให้ มี การ
เชื่ อมต่ อข้ อมู ลระหว่ างการประชุ มกั บหน่ วยงานก ากั บ เช่ น
ตลาดหลั กทรัพย์ แห่ งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลั กทรัพย์ หรื อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อความ
โปร่งใสในการประชุม และการนับคะแนน
๖. ควรมีบทบัญญัติอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกวีดีโอ
หรื อเสี ยงในที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นใดๆ เพื่อความโปร่ งใสของการ
ประชุม กรณีเกิดข้อพิพาท จะได้นามาเป็นหลักฐานได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คาชี้แจง
1. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการเพิ่ม
ช่ องทางในการบอกกล่ าว หรื อโฆษณา
ซึ่ งเมื่ อมี การบั งคั บใช้ กฎหมายเกี่ ยวกั บ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็สามารถใช้กับ
เรื่องดังกล่าวได้
2. กรณีดังกล่าวได้ถูกหยิบยกเข้าสู่การ
พิ จารณาของคณะกรรมการด าเนิ นการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนแล้ว

3. กรณีดังกล่าว เป็นเรื่องในทางปฏิบัติ
ของแต่ ละบริ ษั ท ที่ ส ามารถก าหนดใน
ข้อบังคับของบริษัทได้ โดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อกฎหมายแต่ประการใด
4. กรณี ดั ง กล่ า ว เป็ น เรื่ อ งในทาง
ปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะบริ ษั ท ที่ ส ามารถ
กาหนดในข้อบังคับ ได้ โดยไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมายแต่ประการใด
5. กรมรั บข้ อ เสนอดั งกล่ า ว เพื่ อ
พิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยเรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ไม่มีความจาเป็นต้องบัญญัติในกฎหมาย

6. เรื่ องดั งกล่ าวเป็ นเรื่ องการบริหาร
จัดการภายในบริษัท ซึ่งที่ประชุมสามารถ
อนุ ญาตให้ สามารถด าเนิ นการได้ ก็ ไม่
จาเป็นต้องบัญญัติในกฎหมาย

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”

สำนักกฎหมำย
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ลาดับ
๒๕.

มาตรา
อื่นๆ
(ต่อ)

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
๗. ในกรณีที่กรรมการลาออก ไม่ควรให้อานาจกรรมการที่เหลือ
ในการแต่งตั้งคนใหม่ ควรให้บริษัทประกาศให้ผู้ถือหุ้นเข้าชื่อกัน
โดยมีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๕ เป็นผู้เสนอกรรมการคนใหม่
แทนตาแหน่ งที่ว่างลง ถ้ามีหลายกลุ่ มเสนอภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ ใช้ วิ ธี จั บฉลาก ถ้ ามี กรรมการลาออกเพิ่ ม ก็ ให้ เป็ น
โควต้าของกลุ่มถัดไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คาชี้แจง
7. แม้ว่าจะให้อานาจกรรมการ
ที่เหลือในการแต่งตั้งคนใหม่ก็ตาม
หากแต่ในทางปฏิบัติ ก็ยั งคงต้อง
น ารายชื่ อกรรมการคนดั งกล่ าว
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในคราวต่อไปเพื่ออนุมัติ ประกอบ
กับบทบัญญัติเกี่ยวกับกรรมการได้
มี การปรั บปรุ งในคณะกรรมการ
ดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วนแล้ว

๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดมี ค วามเห็ น คั ด ค้ า นหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ วยกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
ปรากฏตาม ข้อ ๔ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
๗. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
๗.๑ ในการรับฟังความคิดเห็ น ร่างพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่อยู่ ระหว่างการพิจ ารณาของสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย โดย
เห็นว่าบทบัญญัติที่เสนอให้มีการแก้ไข ยังคงมีความทันสมัยและสมควรมีการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์
๗.๒ สาหรับการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้มีการนาขึ้น รับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 77 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ น าผลการพิ จ ารณามา
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว

“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้”
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