
 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
   

 
รางพระราชบัญญัติ.... แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (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 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันอยางย่ังยืน … 
  สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง… ดานกฎหมาย (การกําหนดกลไกทาง 
    กฎหมาย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ ใหทันตอการพัฒนาตาม 
    กระแสโลกาภิวัตน) ... 

 
สวนที่ ๑ 

เหตุผลความจําเปนที่ตองตรากฎหมายและผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย 
   

 
๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา 
 ๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหาคืออะไร 

... เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีบทบัญญัติบางมาตราที่สงผลกระทบ
ตอการประกอบธุรกิจในปจจุบัน และมีผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยากงายใน
การประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก เชน กฎหมายมิไดมีการกําหนด
ระยะเวลาการจายเงินปนผลของบริษัทจํากัด ซึ่งเปนมาตรฐานสากลในเรื่องการคุมครอง
นักลงทุนรายยอย และหลักการเรื่องการควบบริษัทที่ไมสอดคลองกับแผนพัฒนาตลาด
ทุนไทย ปจจุบันการควบบริษัทตามกฎหมายจะทําใหบริษัทเดิมสิ้นสภาพไปและเกิด
บริษัทใหมขึ้นมาแทนที่ กอใหเกิดความไมสะดวกในทางปฏิบัติกรณีบริษัทประสงคจะ
ดําเนินกิจการโดยยังคงบริษัทเดิมอยูตอไป เน่ืองจากมิไดมีบทบัญญัติรองรับไวให
สามารถเลือกไดวา เมื่อควบบริษัทเขากันแลวจะเกิดบริษัทที่มีสภาพความเปนนิติบุคคล
ใหม หรือใหบริษัทหน่ึงบริษัทใดยังคงมีสภาพนิติบุคคลเดิมอยู เปนตน และเมื่อมีการ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงสมควรมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
วาดวยการกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัท



๒ 
 

จํากัด สมาคม และมูลนิธิ เพ่ือใหการกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษสอดคลองกับ
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่แกไขเพ่ิมเติม... 
 

 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องน้ี 
 ... เน่ืองจากการเริ่มตนธุรกิจ การดําเนินธุรกิจ และการคุมครองนักลงทุนรายยอย เปน

ขอกําหนดที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 

หุนสวนและบริษัท ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชเปนการทั่วไป จึงตองแกไขปรับปรุงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท ที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยเปนผูรักษาการ ... 
 
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง 
 วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซงคืออะไร 
  ... เพ่ือใหกฎหมายมีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณในปจจุบัน ทําใหการประกอบธุรกิจ

งายขึ้น และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ สงผลตอการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก – งาย ใน

การประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก … 

 
๓. การแกปญหาในปจจุบัน 
 ๓.๑ วิธีการแกปญหาที่ดําเนินการอยูในปจจุบันคืออะไร 
 ... ปจจุบันไมมีวิธีการอ่ืนในการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว เน่ืองจากเปนปญหาที่

เกิดจากบทบัญญัติกฎหมาย ไมสามารถใชมาตรการทางบริหารได จึงจําเปนตองมีการ
แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายในปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 

ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท ...  
 

 ๓.๒ ตางประเทศแกปญหาน้ีอยางไร (ถามี) และการดําเนินการดังกลาวเหมาะสมกับ 
       สังคมไทยหรือไม อยางไร 

… กระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) ไดมีการนํากฎหมายของตางประเทศ     
มาพิจารณาประกอบดวย เชน  

1) ประเด็นเกี่ยวกับจํานวนผูเริ่มกอการ สืบเน่ืองจากในตางประเทศมีแนวโนมในการ

ลดจํานวนผูเริ่มกอการในการจัดต้ังธุรกิจใหงายขึ้น เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศอังกฤษ 

กําหนดใหมีผูเริ่มกอการไดต้ังแตหน่ึงคนขึ้นไป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

อินเดีย ประเทศมาเลเซีย กําหนดใหมีผูเริ่มกอการต้ังแตสองคนขึ้นไป  

        กระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) จึงไดนําหลักการดังกลาวมาพิจารณา

เพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับตางประเทศ และไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติ

จํานวน 2 ฉบับ ไดแก รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือลดจํานวนผูเริ่มกอการลงเหลือสองคน และรางพระราชบัญญัติ

บริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. .... ที่เปนการจัดต้ังองคกรธุรกิจรูปแบบใหม โดยมีผูเริ่มกอการ 

(ผูถือหุน) คนเดียวได ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท

จํากัดของประเทศมาเลเซีย และอินเดีย  

2) ประเด็นเก่ียวกับการควบรวมกิจการของบริษัท โดยในกฎหมายตางประเทศ เชน

ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐ Delaware) หรือประเทศฝรั่งเศส ไดมีการบัญญัติลักษณะ

ของการควบรวมกิจการ ใหสามารถรวมกันไดในลักษณะเกิดเปนบริษัทใหม (A+B=C) 

หรือบริษัทหน่ึงบริษัทใดยังคงสภาพความเปนนิบุคคลไวและอีกบริษัทหน่ึงหมดสภาพ

ความเปนนิติบุคคล (A+B = A หรือ B) ซึ่งแตกตางจากบทบัญญัติในกฎหมายของ

ประเทศไทยที่กําหนดใหการควบรวมกิจการมีไดในลักษณะเกิดเปนบริษัทใหมเทาน้ัน  

เพ่ือใหบทบัญญัติเก่ียวการควบรวมกิจการของประเทศไทย มีความทันสมัยเปนไปใน

ทิศทางเดียวกับกฎหมายในตางประเทศ และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน 

จึงไดปรับปรุงลักษณะของการควบรวมกิจการใหเปนไปในลักษณะเดียวกับกฎหมายใน

ตางประเทศ ... 

 
๔. การรับฟงความคิดเห็น 
         ไดรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของแลว 
  ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบแลว 
 
๕. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอ่ืน 

รางกฎหมายน้ีมีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอ่ืนหรือไม อยางไร 

… ไมมีความซ้ําซอนกับกฎหมายอ่ืน เน่ืองจากเปนการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไป 

ในการจัดต้ังองคกรธุรกิจ จึงไมมีกฎหมายที่มีความสัมพันธหรือใกลเคียงนํามาใชในการแกไข

ปญหาได ... 

 
๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๖.๑ กฎหมายน้ีจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิดหนาที่หรือภาระอะไรแกใครบาง 

... กฎหมายฉบับน้ี มีบทบัญญัติที่กําหนดใหบริษัทตามกฎหมายน้ี มีหนาที่ตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย เชนในเรื่องการจายเงินปนผล ที่ตองจายเงินปนผลภายในหน่ึงเดือน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญหรือกรรมการลงมติ เปนตน ... 
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 ๖.๒ มีมาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาใหแกผูไดรับผลกระทบตาม ๖.๑ 
       อยางไร 

… การแกไขเพ่ิมเติมครั้งน้ี กําหนดใหมีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา จึงไมมีผูไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี สําหรับเรื่องที่เกี่ยวกับ
การควบรวมกิจการ ไดมีการกําหนดบทเฉพาะกาลใหบริษัทที่มีมติใหควบบริษัทกอน
พระราชบัญญัติฉบับน้ีใชบังคับ สามารถควบบริษัทไดตอไปตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่ใชบังคับอยูในวันกอนที่พระราชบัญญติัน้ีใชบังคับ ... 
 

 ๖.๓ กฎหมายน้ีจะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชนอยางไร 
... การแกไขเพ่ิมเติมครั้งน้ี จะสงผลดีตอประเทศไทย เน่ืองจากเปนการแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะสงผลดีตอการ

ประเมินของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก-งาย ในการประกอบธุรกิจ (Doing 

Business) นอกจากน้ี ยังเปนการชวยสงเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปบริษัท

จํากัดงายขึ้น และมีมาตรการใหการคุมครองผูถือหุนมากขึ้นดวย ... 

  
๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ๗.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบ 

… กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ... 
 

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
อยางไร 
… พระราชบัญญัติฉบับน้ี เปนกฎหมายทั่วไป ใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจทั่วประเทศ 
อยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให   
ผูประกอบธุรกิจเกิดความชัดเจนในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช และตองปฏิบัติตาม ทั้งน้ี
กรมจะเตรียมการปรับปรุงแกไขระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง วาดวยการ
จดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการจดทะเบียนตอไป ... 
 

และมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจาย 
ในการดําเนินการหรือไม 
… เปนการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่ไมเกี่ยวของกับวิธีการปฏิบัติที่สามารถนํา
เทคโนโลยีมาใชในการอํานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจาย ... 
 

 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงาน 
       ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามและการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร  

...  กระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะไดมีการจัดทําการช้ีแจง คําอธิบาย
ประกอบกฎหมาย สรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ



๕ 
 

ปฏิบัติตามและการบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายในรูปแบบตางๆ เชน การเผยแพร
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส การประชุมเผยแพรความรู เปนตน ...  
 

 ๗ .๔ ตนทุนหรือคาใชจายที่คาดวาตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการให เปนไป 
        ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปแรก เปนจํานวน... - ...บาท อัตรากําลังที่ตองใช ...-... อัตรา 
        อัตรากําลังที่มีอยูแลว...-...อัตรา อัตรากําลังที่ตองเพ่ิมขึ้น...-...อัตรา   

 … ใชอัตรากําลังที่มีอยูเดิม เน่ืองจากเปนการแกไขเพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกภาคเอกชน ไมกระทบตอการบริหารจัดการของภาครัฐ ... 

    
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
   … จะสงผลดีตอภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย           

ที่ผูประกอบธุรกิจสามารถจัดต้ังธุรกิจไดงายขึ้น สงผลใหการดําเนินธุรกิจมีความคลองตัว 

และมีบทคุมครองนักลงทุนรายยอยที่เปนไปตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี บริษัทและ    

ผูประกอบธุรกิจ จะตองมีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ีภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกําหนด เชน ในเรื่องของการตองจายเงินปนผล เปนตน ...  
 

 ๘.๒ ผลกระทบตอสังคม 
… ประเทศไทยมีมาตรการคุมครองผูถือหุนดียิ่งขึ้น และเปนการสงเสริมใหประชาชนเขา

มาดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทงายขึ้น ซึ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศ และสรางภาพลักษณที่ดีในการประกอบธุรกิจ … 
 

 ๘.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ  … ไมมี ... 
 

 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่สําคัญ … ไมมี ... 
 

สวนที่ ๒ 
เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนญุาต ระบบคณะกรรมการ  

การกําหนดโทษอาญา และการใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจ 
   

  
๙. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนญุาต 

 ... เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจอยางเปนมาตรฐาน เทาเทียมกัน และ

ประกอบธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย อันจะสงผลตอความนาเช่ือถือตอนักลงทุนที่ตองการจะมา

ลงทุนในประเทศไทย และเปนการดําเนินการที่สงผลกระทบตอประชาชน และประโยชนสวนรวม 

ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศได รัฐจึงตองเขามากํากับดูแล … 



๖ 
 

๑๐. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ  ........................ ไมมี ............................ 
 

๑๑. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา  ........................... ไมมี ................................ 
 

๑๒. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครอง   
      หรือดําเนินกิจการทางปกครอง ..................................... ไมมี ............................................. 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฏในรายงานน้ีเปนขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ
และวิเคราะหอยางถี่ถวนแลว 
 
 
 
                                                             ลงช่ือ ....................................................... 

       (นายวุฒิไกร   ลีวีระพันธุ) 

                        อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

                       ........./มีนาคม/2563 
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