
 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

สาํนกักฎหมาย 
“พค. : บริการขอมูลธรุกจิ สุจริตตอหนาท่ี พัฒนา SME ใหเขมแขง็และแขงขนัได” 

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็น 

รางพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 

  ตามที ่กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดจัดเชิญชวนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ประชาชน

รวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีไ่ดผานการ

พิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ผานทางเว็บไซต www.dbd.go.th โดยสามารถแสดงความ

คิดเห็นผานชองทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรณียอิเล็กทรอนิกส dbd.legal@gmail.com ตั้งแต

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่4 เมษายน 

2560 เรื่อง แนวทางการจัดทําและเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย นั้น 
 

  บัดนี้ ไดครบกําหนดระยะเวลาการเปดรับฟงความคิดเห็นแลว จึงขอสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนี้ 
 

1. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผานทางเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา (www.dbd.go.th)

dbd.legal@gmail.com

 โดยสามารถแสดง

ความคิดเหน็ผานชองทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรณียอิเล็กทรอนิกส  
 

2. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นในแตละครั้ง 

จํานวน 1 ครั้ง ตั้งแตวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 10 มิถุนายน 2560 
 

3. พ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 

เปดรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซต ใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน 

รวมแสดงความคิดเห็น 
 

4. ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 

ภายหลังสิ ้นสุดการรับฟงความคิดเห็น มีผู เขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน ๖ ราย โดย        

ผู แสดงความคิดเห็นมีความเห็นตอรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวเห็นดวยกับหลักการและเหตุผลในการแกไข

กฎหมาย

 

 โดยมีความเหน็และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้ 
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กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

สาํนกักฎหมาย 
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 มาตรา ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

๑. ๖    ๑. เพือ่เปนการอํานวยความสะดวก ควรกําหนดใหการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน

ผานทางเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เปนการบอกกลาว เตือน แจงความ หรือโฆษณาขอความใดๆ เกี่ยวกับบริษัท

ใหแกผูถือหุนทราบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดดวย 

   ๒. ควรมีการเพิ่มขอยกเวนเกี่ยวกับการประกาศหนังสือพิมพสําหรับเรื ่องภายในระหวาง

บริษัทกับผู ถือหุ น (กลาวคือ ไมรวมการลดทุน การรวมบริษัท การแปรสภาพบริษัทเปน

บริษัทเอกชน และการเลิกบริษัท) หากบริษัทจดทะเบียนไดเปดเผยขอมูลดังกลาวตอผูถือหุน

ผานทางเว็บไซตตลาดหลักทรัพยตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

เนื่องจากผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนจะรับทราบขอมูลตางๆ ของบริษัทผานทางเว็บไซต

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๒. ๖๕    ๑. ในกรณีทีมี่การแกไขเปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิ ผูถือหุนบุริมสิทธิกลุมทีจ่ะมีการเปลี่ยนแปลง

สิทธิจะถือวาเปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสียหรือไม หากกฎหมายประสงคทีจ่ะใหผูถือหุนบุริมสิทธิ

ดังกลาวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก็ควรทีจ่ะบัญญัติไวใหชัดเจน โดยใหถือวาผูถือหุนดังกลาว

ไมมีสวนไดเสียเปนพิเศษ    

   ๒. ควรกําหนดใหชัดเจนวาผูถือหุนบุริมสิทธิกลุมทีจ่ะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ที่ไดออกเสียง

ไมเห็นดวยกับมติของท่ีประชุมผูถือหุนจะมีสิทธิตามมาตรา 66/1(1) หรอืไม 

๓. ๖๖/๓    ควรกําหนดนิยามหรือลักษณะของ “บริษัทแม” และ “บริษัทลูก” แทนการกําหนดลักษณะ

ของ “บริษัทลูกของบริษัทอ่ืน” 

๔. ๖๖/๔    ควรกําหนดใหหุนท่ีบริษัทลูกถือในบริษัทแมท่ีไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมมีสิทธิไดรับ

เงินปนผล (นอกเหนือจากการไมนับเปนองคประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง)  

๕. ๗๐    ๑. มาตรา ๗๐ วรรคหนึง่ ถอยคําวา “เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพรอมกันในคราวเดียว” 

มีความไมชัดเจนวากฎหมายประสงคที่จะหามมิใหเลือกตั ้งกรรมการเปนรายบุคคล หรือ

กฎหมายประสงคเพียงแคใหเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีห่มดวาระหรือแทนตําแหนง

กรรมการท่ีวางอยู ใหครบจํานวนกรรมการท้ังหมด ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปในครั้ง

เดียว อยางไรก็ตาม กฎหมายไมควรหามไมใหผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการเปนรายบุคคล ซ่ึง

เปนแนวทางตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

   ๒. มาตรา ๗๐ วรรคสาม ควรกําหนดใหวิธีการเลือกตั้งกรรมการใชแบบคะแนนสะสมเทานั้น 

ไมควรกําหนดใหใชวิธีการอืน่ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดได เนื่องจากการใชแบบคะแนน

สะสมมีความยุติธรรม และเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถปกปองผลประโยชน

ของตนได 
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 มาตรา ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

๖. ๗๑    ๑. กรณีกรรมการออกตามวาระ ควรใหถือวาความเปนกรรมการสิ้นสุดลงในวันเดียวกับวันท่ี

ไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนง และไมควรใหสามารถอนุมัติเรื่องใดๆ ไดอีก เวนแตเปนเรือ่ง

ท่ีเคยอนุมัติไปแลว  

   ๒. กรณีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระไดรับเลือกตั้งเขามาใหม ควรกําหนดใหตองไป

จดทะเบียนใหม หากไมไปจดทะเบียนตามกําหนดเวลา เม่ือผูถือหุนทีมี่หุนนับรวมกันไดไมนอย

กวารอยละ 5 ของหุนทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดรองขอ ใหนายทะเบียนจดทะเบียนกรรมการ

ดังกลาวออกตามคํารองขอได 

๗. ๗๖    ในกรณีกฎหมายยังเปดโอกาสใหวิธีการเลือกตัง้กรรมการใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท 

คะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตาม

วาระ ควรใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

๘. ๗๙    ควรกําหนดใหชัดเจนถึงคํานิยามคําวา “การประชุมคณะกรรมการโดยการติดตอสื่อสารดวย

เทคโนโลย”ี วาหมายถึงชองทางใดบาง และการประชุมดวยวิธีการดังกลาวจะกระทําไดเฉพาะ

กรณีที่กรรมการอยูในประเทศไทยเทานั้นหรือไม หรือใชกับกรณีกรรมการอยูตางประเทศได

ดวย นอกจากนี ้ควรมีการกําหนดแนวทางทีช่ัดเจนสําหรับหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขใน

การจัดประชุมโดยวิธีนี ้ และควรกําหนดใหมีการจัดประชุมผู ถือหุ นของบริษัทโดยการ

ติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีไดดวย 

๙. ๗๙/๑    การแจงมติเปนหนังสือแทนการลงมติในที่ประชุม ควรกําหนดใหมีผลก็ตอเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากกรรมการทุกคนท่ีไมมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องนั้น และกําหนดใหกรรมการนั้น

ตองแจงการมีสวนไดเสียเปนพิเศษของตน (แทนการแจงมติ) ตอประธานกรรมการหรือ

กรรมการผูไดรับมอบหมายใหมีการขอมติเปนหนังสือดังกลาว หรืออาจพิจารณากําหนดให

ชัดเจนวาในกรณีท่ีเปนเรื่องท่ีกรรมการมีสวนไดเสียจะใชการขอมติเปนหนังสือไดหรือไม 

๑๐, ๗๙/๒    เรื่องกรรมการสํารอง มีความเห็นวา 

   ๑. ควรกําหนดใหมีการจดแจงหรือจดทะเบียนกรรมการสํารองตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย และควรตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการแตงตั้งกรรมการสํารองตอผูถือหุน 

   ๒. ควรกําหนดจํานวนครั้งสูงสุดท่ีจะใหกรรมการสํารองเขารวมประชุมไว (ทัง้นี ้เพือ่ปองกัน

ไมใหมีการมอบหมายใหกรรมการสํารองเขาประชุมกรรมการทุกครั้ง โดยอางวามีเหตุจําเปนไม

อาจเขารวมประชุมได) 

   ๓. ควรกําหนดใหกรรมการสํารองแจงเหตุท่ีกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมตอประธาน

ของการประชุม / ท่ีประชมุคณะกรรมการดวย 

-๓- 
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 มาตรา ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

๑๑. ๗๙/๔    ควรกําหนดใหประธานของการประชุมแจงการมีสวนไดเสียของกรรมการสํารองหรือ

กรรมการทีแ่ตงตัง้กรรมการสํารองดังกลาวตอทีป่ระชุม ภายหลังจากที่ไดรับแจงเรือ่งดังกลาว

จากกรรมการสํารองดวย 

๑๒. ๘๐    ๑. เรื่ององคประชุม

       ๑.๑ ควรกําหนดใหชัดเจนในลักษณะเดียวกับการประชุมผู ถือหุ นวา "ในการประชุม

คณะกรรมการ ตองมีกรรมการและกรรมการสํารอง (ถามี) มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม” 

 เห็นวา 

       ๑.๒ ควรระบใุหชดัเจนวากรณีทีก่รรมการ 1 คน เขารวมประชุมในฐานะกรรมการ (ตัวจริง) 

และในฐานะกรรมการสํารอง จะถือวามีกรรมการเขารวมประชุมก่ีคน 

       ๑.๓ ควรพิจารณาอนุญาตใหขอบังคับของบริษัทกําหนดองคประชุมคณะกรรมการโดยมี

จํานวนกรรมการเขาประชุมใหสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดได 

       ๑.๔ เสนอใหมาตรา ๘๐ วรรคแรก ใชขอความวา “ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมี

กรรมการรวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

โดยองคประชุมจะตองมีอยูตลอดการประชุมและในขณะทีมี่การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุม” 

เพือ่ใหเปนไปตามเจตนารมณที่ตองการใหองคประชุมคณะกรรมการจะตองมีอยูตลอดการ

ประชมุคณะกรรมการ   

   ๒. เรื่องการเขารวมประชุม

   ๓. 

 เห็นวา ควรกําหนดใหชัดเจนวา กรรมการตองเขารวมประชุม

คณะกรรมการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหกรรมการสํารองเขารวมประชุม (ท้ังนี้ เนื่องจาก

ตามรางปจจุบันมีกําหนดหามไวเฉพาะกรณีกรรมการสํารองในมาตรา 79/3 วรรคสอง ซึ่งอาจ

ทําใหเขาใจผิดวาไมมีขอหามดังกลาวสําหรับกรรมการ(ตัวจริง)) 

เรื ่องประธานของการประชุม

   ๔. 

 เห็นวา ควรกําหนดใหชัดเจนวา กรรมการสํารองของ

ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ สามารถทําหนาที่เปนประธานของการประชุม

คณะกรรมการไดหรอืไม 

เรื่องคะแนนเสียงชี้ขาด เห็นวา เนื่องจากกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมสามารถเขารวม

ประชุมได ดังนั้น เสียงขางมากในกรณีนี้คือเสียงขางมากของกรรมการท่ีเขารวมประชุม (โดยไม

นับกรรมการที่มีสวนไดเสีย) นอกจากนี้ ควรพิจารณาอนุญาตใหขอบังคับของบริษัทกําหนด

คะแนนเสียงชี้ขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดได 

 

 

 

-๔- 



 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

สาํนกักฎหมาย 
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 มาตรา ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

๑๒. 

(ตอ) 

๘๐ 

(ตอ) 

   ๕. เรื่องกรรมการท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษ

       ๕.๑ ควรมีการกําหนดนิยามของคําวา "สวนไดเสียเปนพิเศษ" ไวในมาตรา 4 เชน 

กําหนดให “สวนไดเสียเปนพิเศษ” หมายถึง การไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนทัง้ทางตรง

หรือทางออม ในฐานะอ่ืนนอกเหนือจากสวนไดเสียในฐานะกรรมการหรือผูถือหุนของบริษัท 

 เห็นวา 

       ๕.๑ ควรแกไขเพิม่เติมการแจงสวนไดเสีย โดยใหประธานของการประชุมแจงการมีสวน

ไดเสียของกรรมการตอที่ประชุมคณะกรรมการ ภายหลังจากที่ไดรับแจงเรื ่องดังกลาวจาก

กรรมการท่ีมีสวนไดเสียดวย  

       ๕.๓ ควรกําหนดผลทางกฎหมายในกรณีทีก่รรมการทีมี่สวนไดเสียเปนพิเศษเขารวม

ประชุมคณะกรรมการใหชัดเจน หรือกําหนดใหกรรมการคนใดคนหนึง่หรือกรรมการ  ไมนอย

กวาจํ านวนตามที ่กฎหมายกําหนดสามารถรองขอตอศาลให เ พิกถอนมติ ที ่ประชุม

คณะกรรมการท่ีมีคณะกรรมการท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษเขารวมประชุมได  

       ๕.๔ ในกรณีที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด จะทําใหไมครบองคประชุมและไมสามารถประชุมคณะกรรมการได ดังนั้น จึงควรมี

การกําหนดใหการวินิจฉัยชีข้าดเรื ่องดังกลาวสามารถทําไดโดยคะแนนเสียงขางมาก หรือ

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของกรรมการท่ีไมมีสวนไดเสียท่ีมาประชุม 

๑๓. ๘๒    ควรมีการกําหนดผลทางกฎหมายในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการที่เกิดจากการเรียก

ประชุมโดยมิชอบใหชัดเจน หรือกําหนดใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการ ไมนอยกวา

จํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดสามารถรองขอตอศาลใหเพิกถอนมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมี

การเรียกประชุมโดยไมชอบ ท้ังนี้ ในลักษณะเดียวกับมาตรา 100 

๑๔. ๘๕    ควรแก ไขถอยคําในมาตรา ๘๕ วรรคแรก  ใหสอดคลองกับมาตรา 89/8 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้      

"ในการดําเนินกิจการของบริ ษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาที ่ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต

และระมัดระวังเพือ่รักษาผลประโยชนของบริษัท อยางวิญูชนผูประกอบธุรกิจเชนนั้นจะพึง

กระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกัน" 

๑๕. ๙๖/๓    ควรพิจารณาเพิ่มบทบัญญัติใหนายทะเบียนตองแจงใหบริษัททราบและใหโอกาสบริษัท

ชี้แจงเหตุผลในการไมดําเนินการตามมาตรา 96/1 วรรคสาม หรือในการปฏิเสธคําขอตาม

มาตรา 96/2 กอนการมีคําสั่งไปยังบริษัทและผูถือหุน 

 

 

-๕- 
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 มาตรา ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

๑๖. ๑๐๐    ๑. ในกรณีทีผู่ถือหุนเรียกประชุมเอง ผูถือหุนควรสามารถกําหนดวัน Record Date เองได 

ดวยข้ันตอนท่ีเหมือนกับบริษัทเปนคนทํา 

   ๒. กรมพัฒนาธุรกิจการคา ควรมีการจัดทํา Guideline สําหรับวิธีการยื่นขอเปดประชุมโดย

ผูถือหุน เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติ 

๑๗. ๑๐๑    ๑. ควรมีการกําหนดใหชัดเจนวา ในกรณีทีผู่ ถือหุนเปนผูเรียกประชุมผูถือหุนตามมาตรา 

100 คณะกรรมการมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรา 101 หรือไม และหนังสือนัดประชุม

ดังกลาวจะตองมีความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งทีผู่ถือหุนเปนผูเรียกประชุมหรือไม ทัง้นี้ 

บทบัญญัติมาตรา 100 และ 101 ยังมีความไมชัดเจน เนือ่งจาก ตามมาตรา 100 การเรียก

ประชุมผูถือหุนโดยผูถือหุนจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมตามท่ีผูถือหุน

รองขอ ดังนั้น ผูถือหุนควรท่ีจะดําเนินการตามมาตรา 101 ไดเอง อยางไรก็ตาม มาตรา 100 

ก็กําหนดใหถือวาการเรียกประชุมดังกลาวเปนการเรียกประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียก

ประชุม ซ่ึงอาจหมายความ ไดวาไดวาคณะกรรมการยังคงมีหนาทีต่องปฏิบัติตามมาตรา 101 

จึงควรกําหนดขั้นตอนและวิธีการใหชัดเจน ในกรณีที่ผู ถือหุ นเรียกประชุมผู ถือหุ นเอง หรือ

กําหนดใหนําหลักการเรียกประชุมและการปดสมุดทะเบียนโดยกรรมการหรือบริษัทมาใชบังคับ 

   ๒. กรณีผูถือหุนเรียกประชุมเอง จําเปนตองมีการปดสมุดทะเบียนเพือ่รวบรวมรายชือ่ผูถือหุน

ท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมตาม ม. 60 ดวยหรือไม และใครมีอํานาจสั่งปดสมุดทะเบียนเพราะตาม

รางกําหนดเพียงใหสิทธิผู ถือหุน “เรียกประชุมเองก็ได” แตไมไดระบุใหสิทธิแจงปดสมุด

ทะเบียน รวมถึงกําหนดเวลาและวิธีการการแจงขาวใหผูถือหุนอื่นทราบ ซึ่งหากไมมีการปด

สมุดทะเบียนทําใหรายชื่อไมเปนปจจุบัน อาจมีประเด็นวาเปนการเรียกประชุมที่ไมสมบูรณ  

จึงขอใหกําหนดใหชัดเจนเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป ซ่ึงในกรณีตองมีการปดสมุดทะเบียน 

อาจทําใหมีประเด็นสําหรับบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งมอบหมายให TSD เปน

นายทะเบียนของบริษัท เนื่องจาก TSD มีนิติสัมพันธกับบริษัทเทานัน้ แตไมมีนิติสัมพันธกับ   

ผูถือหุน ดวยนิติสัมพันธดังกลาว TSD จึงไมสามารถทําตามคําขอของผูถือหุนในการขอใหปด

สมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพ่ือเรียกประชุมผูถือหุนได  

   ๓. ควรมีการกําหนดใหชัดเจนวาผูถือหุนที่ขอใหจัดประชุมตาม ม.100 ตองมีสถานะเปน   

ผูถือหุนของบริษัทในชวงเวลาใดบาง เชน มีสถานะเปนผูถือหุนในวันที่ขอใหเรียกประชุมไป

จนถึงวันท่ีมีการจัดประชุมผูถือหุนจริง 

   ๔. ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ

จากผูถือหุน อาจมีประเด็นเรื่องระยะเวลาดําเนินการที่ไมเพียงพอเพราะตองมีขั้นตอนของการ

ปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถือหุน การสงหนังสือเชิญประชุม 

-๖- 
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 มาตรา ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

๑๗. 

(ตอ) 

๑๐๑ 

(ตอ) 

   ๕. ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคแรก กรณีมีเรื ่องเกี่ยวกับการการเพิม่ทุน ลดทุน และการรวม

บริษัท ควรมีการระบุเหตุผลของกรรมการแตละคนแสดงไวในหนังสือเชิญประชุมดวย เพือ่ให 

ผูถือหุนไดทราบขอมูลกอนการตัดสินใจลงมติ 

๑๘. ๑๐๓    ๑. ควรพิจารณาถอยคําใหสอดคลองกับรางมาตรา 80 "มาประชุม" หรอื "รวมประชุม"  

   ๒. ควรมีการกําหนดใหทุกบริษัทจดทะเบียนใหเวลาลงทะเบียนสําหรับผูถือหุนทีม่าประชุม

อยางนอย 3 ชั่วโมง และมีโตะลงทะเบียนอยางนอย 8 โตะ ครึ่งหนึ่งสําหรับผูมาเองและ     

อีกครึ่งสําหรับผูรับมอบอํานาจ รวมทั้งถาผูถือหุนมากอนเวลาประชุมลวงเลยไป 1 ชั่วโมง     

แตยังลงทะเบียนไมได เพราะคิวยาว บริษัทฯ ตองรอจนกระทัง่คนๆนั้นลงทะเบียนแลวถึงจะ

นับองคประชุม เพื่อไมใหเกิดชองวางในการอางวาเลยเวลาเกิน ๑ ชั่วโมงแลว ผูถือหุนมาไม

ครบองคประชุม  

๑๙. ๑๐๔    ๑. ควรกําหนดใหชัดเจนวา ผูถือหุนสามารถเลือกผูรับมอบฉันทะเปนประธานในท่ีประชุมได 

   ๒. ควรมีการกําหนดใหประธานในทีป่ระชุมตองมาจากผูถือหุนเสนอในที่ประชุม หรือกอน

การประชุมทุกครัง้ตองใหผูถือหุนรับรองประธานในที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง

ในหาของผูที่มาประชุม หรือมีคะแนนเสียงรับรองไมนอยกวารอยละ ๔๐ หรือรอยละ ๕๐     

ถาหากวาประธานกรรมการไมถูกรับรองใหเปนประธานในที่ประชุม ใหผูถือหุนกลุมทีไ่มรับรอง

เสนอชื ่อบุคคลทีจ่ะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 1 คน ทําหนาทีร่วมกับประธาน

กรรมการบริษัทในการประชุม หรือในกรณีผูถือหุนเสนอมากกวา ๒ คน ใหมีมติเลือกผูถูกเสนอ

ชือ่อีกครั้ง และใหผูมีชนะคะแนนเสียงเปนประธานในท่ีประชุม เปนตน 

๒๐. ๑๐๕    ควรกําหนดใหสามารถพิจารณาวาระอื่นๆ ได และในวาระอื่นๆ ควรสามารถกําหนดเรื่อง

การถอดถอนและแตงตั้งกรรมการใหมไดดวย โดยอาจกําหนดใหตองมีผูรับรองวาระอืน่ๆ ดวย

คะแนนเสียงอยางนอยสองในสามของผูมาประชุม เปนตน และควรกําหนดใหสามารถลงมติได

เลยดวย 

๒๑. ๑๐๗    ๑. เสนอใหปรับปรุงถอยคําในมาตรา 107 (2) (ข) ดังนี้ "การรับโอนกิจการของบริษัทอื่น

หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท อันอาจมีผลกระทบตอกิจการของบริษัทในประการสําคัญ" 

ในลักษณะเดียวกับรางมาตรา 107 (2) (ค)   

   ๒. กรณีตามมาตรา 107 (2) (ข) ไมรวมถึงการรับโอนกิจการของบริษัทหรือนิติบุคคล

ตางประเทศมาเปนของบริษัท ซึ่งหากกฎหมายประสงคทีจ่ะใหรวมถึงบริษัทหรือนิติบุคคล

ตางประเทศก็ควรท่ีจะพิจารณากําหนดใหชัดเจน 

 

 

-๗- 



 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

สาํนกักฎหมาย 
“พค. : บริการขอมูลธรุกจิ สุจริตตอหนาท่ี พัฒนา SME ใหเขมแขง็และแขงขนัได” 

 

 

 มาตรา ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

๒๒. ๑๒๗    รางมาตรา 127 ทําใหเขาใจวาบริษัทมีภาระที่จะตองประกาศโฆษณางบการเงินทัง้ฉบับ   

ซ่ึงรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีมีจํานวนกวารอยหนาดวย จึงเปนการเพ่ิมภาระในการ

ติดตอหนังสือพิมพเพือ่ประกาศ และภาระดานคาใชจายในการประกาศหนังสือพิมพ         

เกินสมควร ทัง้ยังเปนการทําลายสิ่งแวดลอมจากการตองใชกระดาษจํานวนมากขึ้น อันจะ

สงผลตอภาพลักษณของกฎหมายดานธุรกิจของประเทศไทย จึงเสนอใหปรับถอยคําจากเดิม 

“...สําหรับงบการเงินนั้น บริษัทตองโฆษณาใหประชาชนทราบทางหนังสือพิมพดวย...” เปน 

““...สําหรับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนัน้ บริษัทตองโฆษณาให

ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพดวย...” เนื่องจากในทางปฏิบัติ บริษัทจะมีการโฆษณางบ

การเงินผานทางชองทางอ่ืนอยูแลว ไดแก เว็บไซตของบริษัท และเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ซ่ึงผูถือหุนหรือผูท่ีสนใจสามารถรับทราบขอมูลผานชองทางดังกลาวได 

๒๓. หมวด 

๑๕/๑ 

   ควรมีการกําหนดใหมีผูถือหุนทีมี่อํานาจควบคุมมีสิทธิบังคับซื้อหุนคืนจากผูถือหุนรายยอย 

(Squeeze-Out) ได ในกรณีการแปรสภาพจากบริษัทมหาชนเปนบริษัทเอกชน ทั้งนี ้ ตาม

เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เชน ตองมีผูถือหุนรายยอยไมเกินกวาจํานวนทีก่ฎหมายกําหนด 

(เชน รอยละ 5 หรือรอยละ 10) และราคาและวิธีการท่ีรับซ้ือหุนคืนจะตองเปนธรรม เปนตน 

๒๔. ๑๘๕/๓    การกําหนดใหเจาหนีมี้สิทธิคัดคานการแปรสภาพจากบริษัทมหาชนเปนบริษัทเอกชน อาจ

ไมมีความจําเปน เนื่องจากการแปรสภาพจากบริษัทมหาชนเปนบริษัทเอกชนไมนาจะสงผล

กระทบตอสถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัท

ตอลูกหนี้ 

๒๕. อ่ืนๆ    ๑. ควรมีการพิจารณาเรือ่งการใชสือ่อิเล็กทรอนิกสสาธารณะอืน่ใด เชน Website หรือ e-

mail เปนตน เปนชองทางในการติดตอ บอกกลาว หรือโฆษณาตามกฎหมายนี้ เพือ่ความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร รวมท้ังเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล 

   ๒. ควรมีการพิจารณากําหนดในกฎหมายใหใช “วิธีการออกเสียงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีไม

มีภาพและเสียง” (e-Voting) ลวงหนาได โดยผูลงคะแนนไมตองปรากฏตัวในหองประชุมหรือ

ผานวีดีโอ เชน ออกเสียงผานชองทาง Website โดยใหเปนไปตามกฎเกณฑและประกาศของ

นายทะเบียน เปนตน โดยใหการลงคะแนนแบบ e-Voting ดังกลาวมีผลเปนการลงคะแนน

เสียงตามกฎหมาย 

   ๓. ควรมีการเพิม่บทบัญญัติใหมีผู ถือหุนอยางนอย ๖ คนรวมในการนับคะแนนเสียงหรือ 

เปนพยานในการนับคะแนนเสียง สําหรับการตรวจสอบจํานวนหุนที่ลงทะเบียนแลว ตรวจสอบ

องคประชุมและตรวจสอบการลงมติใดๆ ดวย  

   

-๘- 
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๒๕. 

(ตอ) 

อ่ืนๆ 

(ตอ) 

   ๔. ในเรื่องคุณสมบัติกรรมการ กรณีมีการเสนอชื่อกรรมการในทีป่ระชุมผูถือหุนโดยไมมีการ

ตรวจสอบคุณสมบัติมากอน ควรมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติ

กรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งนั้นดวย และควรมีการเสนอชื่อผูท่ีจะเปนกรรมการทดแทนไวมากกวา

จํานวนกรรมการท่ีวางลง 

   ๕. ในการประชุมผูถือหุน ควรมีกฎหมายบังคับใหมีการเชื่อมตอขอมูลระหวางการประชุมกับ

หนวยงานกํากับ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา เพ่ือความโปรงใสในการประชุม และการนับคะแนน 

   ๖. ควรมีบทบัญญัติอนุญาตใหผูถือหุนสามารถบันทึกวิดีโอ หรือเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนใดๆ 

เพ่ือความโปรงใสของการประชุม กรณีเกิดขอพิพาท จะไดนํามาเปนหลักฐานได 

   ๗. ในกรณีท่ีกรรมการลาออก ไมควรใหอํานาจกรรมการท่ีเหลือในการแตงตั้งคนใหม ควรให

บริษัทประกาศใหผูถือหุนเขาชื่อกันโดยมีหุนรวมกันเกินกวารอยละ ๕ เปนผูเสนอกรรมการ  

คนใหมแทนตําแหนงท่ีวางลง ถามีหลายกลุมเสนอภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหใชวิธีจับฉลาก 

ถามีกรรมการลาออกเพ่ิม ก็ใหเปนโควตาของกลุมถัดไป  

 

5. ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของในแตละประเด็น 

- ไมมี – 
 

6. คําช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 

- ไมมี – 
 

7. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะนําผลการรับฟงความคิดเห็นเสนอตอสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เพือ่ประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว และ

ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอนตอไป 

-๙- 


