รายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
รางพระราชบัญญัติ.... แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และราง
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม
และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ...
กฎหมายใหม
แกไข/ปรับปรุง
ยกเลิก
หนวยงานของรัฐผูเสนอรางกฎหมาย ...กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย...
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในเรื่อง...ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน
และยุทธศาสตร ที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันอยางยั่งยืน …
สอดคล องกั บ แผนการปฏิ รูป ประเทศในเรื่อง… ด านกฎหมาย (การกําหนดกลไกทาง
กฎหมาย เพื่ อเพิ่ ม ความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ ให ทั น ตอการพั ฒ นาตาม
กระแสโลกาภิวัตน) ...
สวนที่ ๑
เหตุผลความจําเปนที่ตองตรากฎหมายและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา
๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหาคืออะไร
... เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีบทบัญญัติบางมาตราที่สงผลกระทบ
ตอการประกอบธุรกิจในปจจุบัน และมีผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยากงายใน
การประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก เชน กฎหมายมิไดมีการกําหนด
ระยะเวลาการจายเงินปนผลของบริษัทจํากัด ซึ่งเปนมาตรฐานสากลในเรื่องการคุมครอง
นักลงทุนรายยอย และหลักการเรื่องการควบบริษัทที่ไมสอดคลองกับแผนพัฒนาตลาด
ทุนไทย ปจจุบันการควบบริษัทตามกฎหมายจะทําใหบริษัทเดิมสิ้นสภาพไปและเกิด
บริษัทใหมขึ้นมาแทนที่ กอใหเกิดความไมสะดวกในทางปฏิบัติกรณีบริษัทประสงคจะ
ดํ าเนิ น กิ จ การโดยยั งคงบริษั ท เดิ ม อยู ต อ ไป เนื่ อ งจากมิ ได มี บ ทบั ญ ญั ติ ร องรับ ไว ให
สามารถเลือกไดวา เมื่อควบบริษัทเขากันแลวจะเกิดบริษัทที่มีสภาพความเปนนิติบุคคล
ใหม หรือใหบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพนิติบุคคลเดิมอยู เปนตน และเมื่อมีการ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงสมควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
วาดวยการกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัท

๒
จํากัด สมาคม และมูลนิธิ เพื่อใหการกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษสอดคลองกับ
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่แกไขเพิ่มเติม...
๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้
... เนื่องจากการเริ่มตนธุรกิจ การดําเนินธุรกิจ และการคุมครองนักลงทุนรายยอย เปน
ข อกํ าหนดที่ บั ญ ญั ติ ไว ในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย บรรพ 3 ลั กษณะ 22
หุนสวนและบริษัท ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชเปนการทั่วไป จึงตองแกไขปรับปรุงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยเปนผูรักษาการ ...
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซงคืออะไร
... เพื่อใหกฎหมายมีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณในปจจุบัน ทําใหการประกอบธุรกิจ
งายขึ้น และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ สงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก – งาย ใน
การประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก …
๓. การแกปญหาในปจจุบัน
๓.๑ วิธีการแกปญหาที่ดําเนินการอยูในปจจุบันคืออะไร
... ปจจุบันไมมีวิธีการอื่นในการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว เนื่องจากเปนปญหาที่
เกิดจากบทบัญญัติกฎหมาย ไมสามารถใชมาตรการทางบริหารได จึงจําเปนตองมีการ
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัตกิ ฎหมายในปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3
ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท ...
๓.๒ ต า งประเทศแก ป ญ หานี้ อ ย า งไร (ถ า มี ) และการดํ า เนิ น การดั งกล า วเหมาะสมกั บ
สังคมไทยหรือไม อยางไร
… กระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) ไดมีการนํากฎหมายของตางประเทศ
มาพิจารณาประกอบดวย เชน
1) ประเด็นเกี่ยวกับจํานวนผูเริ่มกอการ สืบเนื่องจากในตางประเทศมีแนวโนมในการ
ลดจํานวนผูเริ่มกอการในการจัดตั้งธุรกิจใหงายขึ้น เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศอังกฤษ
กําหนดให มีผู เริ่มกอการไดตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อินเดีย ประเทศมาเลเซีย กําหนดใหมีผูเริ่มกอการตั้งแตสองคนขึ้นไป
กระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) จึงไดนําหลักการดังกลาวมาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับตางประเทศ และไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติ
จํานวน 2 ฉบับ ไดแก รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

๓
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อลดจํานวนผูเริ่มกอการลงเหลือสองคน และรางพระราชบัญญัติ
บริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. .... ที่เปนการจัดตั้งองคกรธุรกิจรูปแบบใหม โดยมีผูเริ่มกอการ
(ผูถือหุน) คนเดียวได ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท
จํากัดของประเทศมาเลเซีย และอินเดีย
2) ประเด็นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของบริษัท โดยในกฎหมายตางประเทศ เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐ Delaware) หรือประเทศฝรั่งเศส ไดมีการบัญญัติลักษณะ
ของการควบรวมกิจการ ใหสามารถรวมกันไดในลักษณะเกิดเปนบริษัทใหม (A+B=C)
หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงสภาพความเปนนิบุคคลไวและอีกบริษัทหนึ่งหมดสภาพ
ความเป น นิ ติ บุ ค คล (A+B = A หรือ B) ซึ่ งแตกต างจากบทบั ญ ญั ติ ในกฎหมายของ
ประเทศไทยที่กําหนดใหการควบรวมกิจการมีไดในลักษณะเกิดเปนบริษัทใหมเทานั้น
เพื่อใหบทบัญญัติเกี่ยวการควบรวมกิจการของประเทศไทย มีความทันสมัยเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับกฎหมายในตางประเทศ และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน
จึงไดปรับปรุงลักษณะของการควบรวมกิจการใหเปนไปในลักษณะเดียวกับกฎหมายใน
ตางประเทศ ...
๔. การรับฟงความคิดเห็น
ไดรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของแลว
ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบแลว
๕. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอื่น
รางกฎหมายนี้มีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม อยางไร
… ไมมีความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น เนื่องจากเปนการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไป
ในการจัดตั้งองคกรธุรกิจ จึงไมมีกฎหมายที่มีความสัมพันธหรือใกลเคียงนํามาใชในการแกไข
ปญหาได ...
๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๖.๑ กฎหมายนี้จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิดหนาที่หรือภาระอะไรแกใครบาง
... กฎหมายฉบับนี้ มีบทบัญญัติที่กําหนดใหบริษัทตามกฎหมายนี้ มีหนาที่ตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย เชนในเรื่องการจายเงินปนผล ที่ตองจายเงินปนผลภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญหรือกรรมการลงมติ เปนตน ...

๔
๖.๒ มี ม าตรการป อ งกั น แก ไข คุ ม ครอง หรื อ เยี ย วยาให แ ก ผู ได รั บ ผลกระทบตาม ๖.๑
อยางไร
… การแก ไขเพิ่ ม เติ ม ครั้ งนี้ กํ าหนดให มี ผ ลบั งคั บ ใช ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา จึงไมมีผูไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี สําหรับเรื่องที่เกี่ยวกับ
การควบรวมกิจการ ไดมีการกําหนดบทเฉพาะกาลใหบริษัทที่มีมติใหควบบริษัทกอน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ สามารถควบบริษัทไดตอไปตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่ใชบังคับอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ...
๖.๓ กฎหมายนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชนอยางไร
... การแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้ จะสงผลดีตอประเทศไทย เนื่องจากเปนการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายให ส อดคล องกั บ ตัวชี้วัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะสงผลดีตอการ
ประเมิ นของประเทศไทยในการจั ดอั นดั บความยาก-ง าย ในการประกอบธุ รกิ จ (Doing
Business) นอกจากนี้ ยังเปนการชวยสงเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปบริษัท
จํากัดงายขึ้น และมีมาตรการใหการคุมครองผูถือหุนมากขึ้นดวย ...
๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
๗.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบ
… กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ...
๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
อยางไร
… พระราชบัญญั ติฉบับนี้ เปนกฎหมายทั่วไป ใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจทั่วประเทศ
อยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให
ผูประกอบธุรกิจเกิดความชัดเจนในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช และตองปฏิบัติตาม ทั้งนี้
กรมจะเตรียมการปรับปรุงแกไขระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการ
จดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการจดทะเบียนตอไป ...
และมีก ารนํ าเทคโนโลยี ม าใชเพื่ ออํานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจาย
ในการดําเนินการหรือไม
… เปนการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่ไมเกี่ยวของกับวิธีการปฏิบัติที่สามารถนํา
เทคโนโลยีมาใชในการอํานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจาย ...
๗.๓ มี แ นวทางและระยะเวลาในการสร า งความเข า ใจให แ ก ป ระชาชนและหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามและการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร
... กระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะไดมีการจัดทําการชี้แจง คําอธิบาย
ประกอบกฎหมาย สรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

๕
ปฏิบัติตามและการบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายในรูปแบบตางๆ เชน การเผยแพร
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส การประชุมเผยแพรความรู เปนตน ...
๗.๔ ต น ทุ น หรื อ ค า ใช จ า ยที่ ค าดว า ต อ งใช ใ นการปฏิ บั ติ ต ามและบั ง คั บ การให เป น ไป
ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปแรก เปนจํานวน... - ...บาท อัตรากําลังที่ตองใช ...-... อัตรา
อัตรากําลังที่มีอยูแลว...-...อัตรา อัตรากําลังที่ตองเพิ่มขึ้น...-...อัตรา
… ใชอัตรากําลังที่มีอยูเดิม เนื่องจากเปนการแกไขเพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวก
แกภาคเอกชน ไมกระทบตอการบริหารจัดการของภาครัฐ ...
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
… จะส งผลดี ต อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุ นประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย
ที่ผูประกอบธุรกิจสามารถจัดตั้งธุรกิจไดงายขึ้น สงผลใหการดําเนินธุรกิจมีความคลองตัว
และมีบทคุมครองนักลงทุนรายยอยที่เปนไปตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี บริษัทและ
ผู ป ระกอบธุรกิ จ จะต อ งมี หน าที่ ในการปฏิ บั ติตามกฎหมายฉบั บนี้ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด เชน ในเรื่องของการตองจายเงินปนผล เปนตน ...
๘.๒ ผลกระทบตอสังคม
… ประเทศไทยมีมาตรการคุมครองผูถือหุนดียิ่งขึ้น และเปนการสงเสริมใหประชาชนเขา
มาดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทงายขึ้น ซึ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ
ประเทศ และสรางภาพลักษณที่ดีในการประกอบธุรกิจ …
๘.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ … ไมมี ...
๘.๔ ผลกระทบอื่นที่สําคัญ … ไมมี ...
สวนที่ ๒
เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การกําหนดโทษอาญา และการใหเจาหนาที่ของรัฐมีดลุ พินิจ
๙. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต
... เพื่อใหผูประกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจอยางเปนมาตรฐาน เทาเทียมกัน และ
ประกอบธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย อันจะสงผลตอความนาเชื่อถือตอนักลงทุนที่ตองการจะมา
ลงทุนในประเทศไทย และเปนการดําเนินการที่สงผลกระทบตอประชาชน และประโยชนสวนรวม
ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศได รัฐจึงตองเขามากํากับดูแล …

๖
๑๐. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ ........................ ไมมี ............................
๑๑. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา ........................... ไมมี ................................
๑๒. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครอง
หรือดําเนินกิจการทางปกครอง ..................................... ไมมี .............................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เปนขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ
และวิเคราะหอยางถี่ถวนแลว

ลงชื่อ .......................................................
(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
........./มีนาคม/2563
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เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ...นางสาวสุชาดา เหลาพูลสุข/นางสาวอนงครัตน เผือกพันธุม ุข...
โทร ...02-547-4469 - 71...
อีเมล ... dbd.legal@gmail.com …

